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Apresentação

O principal imposto estadual, o ICMS, tem sua arrecadação diretamente  
relacionada ao nível de atividade econômica. Por este motivo, para compreender o 
desempenho da arrecadação tributária estadual, a Coordenadoria da Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo firmou uma parceria com a 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade, vinculada à Secretaria 
de Governo do Estado de São Paulo e centro de referência nacional na produção 
e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas. Um dos 
resultados desta parceria é o Boletim de Conjuntura da Economia Paulista, elaborado 
pelo Grupo de Conjuntura Econômica da Fundação Seade, e agora divulgado no sítio 
eletrônico da Secretaria da Fazenda. O boletim, com periodicidade trimestral, trará 
informações e dados de forma a proporcionar ao leitor a compreensão do panorama 
da Economia Paulista em vários de seus aspectos, contextualizando-a de acordo com a 
perspectiva do ambiente econômico do Brasil e do mundo.



Os principais indicadores de atividade apontam para uma relativa melhora tanto da 
economia brasileira como da paulista, em relação ao quadro que se esboçava no 
primeiro trimestre de 2019, caracterizado por uma perda de vigor comparativamente ao 
encerramento de 2018. No momento, a liderança da recuperação se concentra no setor 
de serviços, enquanto o desempenho do setor industrial é preocupante, registrando taxas 
anuais negativas. No decorrer dos meses, ficou cada vez mais evidente o fato de que os 
efeitos da aprovação de reformas tendem a ser sentidos a médio e longo prazos, com 
quase nenhum impacto no que tange ao crescimento de 2019.

Tudo indica que os maiores entraves para uma recuperação mais rápida da economia –
tanto a paulista como a nacional – são o grave quadro fiscal, impedindo a realimentação 
do crescimento pelos gastos públicos, e o elevado nível de desemprego, que bloqueia uma 
expansão mais acentuada do consumo. Nessas condições, há toda uma expectativa quanto 
ao poder de impacto dos estímulos em curso, dados pelas liberações de saques de FGTS e 
PIS e pelos cortes dos juros básicos, já que o tempo para que produzam efeitos em 2019 é 
relativamente curto. 

Em âmbito internacional, continuam as revisões para baixo das projeções de crescimento 
da economia mundial, num ambiente de evolução lenta dos investimentos e da 
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produtividade, com acúmulo de tensões diante do acirramento da guerra comercial entre 
EUA e China e da complicada conclusão do processo conhecido como Brexit. As maiores 
preocupações ficam por conta de uma desaceleração mais acentuada do que incialmente 
prevista para a China e da continuidade da recessão na Argentina, não só em 2019, mas 
também em 2020. 

Por sua vez, as últimas projeções realizadas pela Fundação Seade indicam um crescimento 
da economia paulista acima do conjunto da economia nacional, com um diferencial entre 
0,7 e 0,9 ponto porcentual. 
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Gráfico 1
Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI
Regiões selecionadas – 2019-2020

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Na atualização de julho da publicação World 
Economic Outlook, o FMI fez novas revisões para 
baixo das suas projeções de crescimento para a 
economia mundial, reduzindo de 3,3% para 3,2% a 
projeção de 2019 e de 3,6% para 3,5% a de 2020. 

As revisões para baixo mais importantes 
se concentram no grupo de economias em 
desenvolvimento e mercados emergentes, incluindo 
aí a economia chinesa.

O Gráfico 1 mostra as projeções do FMI para 2019 e 
2020, abrangendo o conjunto da economia mundial, 
com ênfase nos principais grupos de regiões e países. 

Embora a diferença das taxas em relação às 
projeções anteriores seja mínima, é nítido um tom de 
agravamento dos fatores de tensão para a expansão 
da economia mundial, com destaque para o avanço 
do protecionismo, o crescimento muito lento dos 
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investimentos e da produtividade e as dificuldades fiscais e/ou cambiais em importantes 
economias emergentes. 

No momento atual, ganha relevância o embate comercial entre EUA e China que, mesmo 
com o adiamento da entrada em vigor da tarifa de importação de 25% sobre US$ 200 
bilhões em produtos chineses e com abertura de novas negociações, já vem produzindo 
efeitos negativos.

Em primeiro lugar, percebe-se uma desaceleração das duas economias, mas de forma mais 
acentuada na China, com impactos importantes sobre os fluxos do comércio e os mercados 
de commodities, que se mostram um pouco mais enfraquecidos. 

De acordo com o FMI, outro aspecto importante reside no potencial de rápida 
desarticulação das cadeias globais de fornecimento. Nesse sentido, diversas empresas, 
sobretudo norte-americanas, começam a construir alternativas, tanto de fornecedores, 
como deslocando unidades produtivas localizadas na China, com a finalidade de contornar 
as restrições impostas. Porém, há um desafio muito grande nesse processo, na medida em 
que a China se consolidou como peça central do fornecimento para vários setores, com 
destaque para eletroeletrônicos, informática e insumos industriais.

Panorama internacional
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Ainda referente ao tema protecionismo e rejeição e/ou ataque aos acordos multilaterais, 
está cada vez mais próxima a conclusão do processo conhecido como Brexit sem uma 
solução negociada, com efeitos negativos não só para o Reino Unido, mas também para o 
conjunto da Zona do Euro, com um grau mais alto de incerteza pairando sobre decisões de 
investimento e de alocação de capitais. 

Ao mesmo tempo, o fraco crescimento dos investimentos tem freado a implementação de 
inovações e provocado defasagem na infraestrutura de diversas economias, abrangendo 
não só emergentes e em desenvolvimento, mas algumas economias avançadas, como EUA 
e Alemanha. Com isso, o ritmo de crescimento da produtividade vem se mostrando muito 
lento, comprometendo uma expansão mais robusta da economia mundial.

Esse conjunto de fatores já forma um quadro internacional menos favorável para as 
economias brasileira e paulista, com enfraquecimento do comércio mundial e grandes 
dificuldades para o aquecimento dos mercados de commodities.

Entretanto, uma restrição de maior preocupação reside nos possíveis desdobramentos 
da crise argentina. Um ponto que cabe mencionar aqui é que as projeções do FMI para a 
evolução do PIB da Argentina, com taxas de -1,3% em 2019 e 1,1% em 2020, podem ser 

Panorama internacional
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consideradas entre as mais otimistas, quando a maior parte das instituições, como o Banco 
Mundial, aposta em retrações entre 2,5% e 3% neste ano e em torno 1,5% em 2020. 

Vale mencionar que um estudo do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE – FGV) traz a 
estimativa de que a crise argentina deve retirar 0,5 ponto porcentual do crescimento da 
economia brasileira em 2019.1 

De acordo com o estudo, a forte queda das exportações brasileiras para a Argentina, que 
chega a 40% nos primeiros oito meses do ano, em relação a igual período de 2018, atinge 
setores importantes da indústria, uma vez que “parte relevante do que é exportado do 
Brasil para a Argentina é composto por insumos industriais, isto é, partes e peças para 
compor a cadeia produtiva da indústria argentina. Hoje, quase 60% das nossas exportações 
para a Argentina é composta por bens intermediários”.2

Assim, um cenário internacional menos favorável em relação aos últimos anos, com 
conflitos comerciais e desaceleração de importantes parceiros, como a China, ainda 

1. MIRANDA, L.; SANTIAGO, M. Crise econômica na Argentina tirou 0,2 p.p. do PIB brasileiro em 2018 e pode 
tirar 0,5 p.p. neste ano. Blog do IBRE, 13 set. 2019. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/ 
crise-economica-na-argentina-tirou-02-pp-do-pib-brasileiro-em-2018-e-pode-tirar-05-pp-neste>.
2. Idem, ibidem.

Panorama internacional
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Gráfico 2
Taxas de inflação (IPC) e juros básicos 
Estados Unidos – 2006-2019

Fonte: Trading Economics; Fundação Seade.

embute um grande ponto de tensão, representado 
pela possibilidade de prolongamento da crise 
argentina. 

No entanto, um aspecto favorável que deve ser 
destacado é o novo movimento de corte das 
taxas de juros internacionais, diante do quadro de 
enfraquecimento econômico e risco de recessão 
mundial em 2020, o qual foi apontado recentemente 
por alguns analistas de renome, como Nuriel Roubini. 

No momento atual, o FED (Federal Reserve System) 
tomou a dianteira no processo e vem promovendo 
cortes nas taxas básicas, indicando uma reversão da 
política de elevação dos juros levada a cabo em 2018. 
Esse processo pode ser visualizado no gráfico ao lado, 
que mostra as taxas anualizadas de inflação e dos 
juros referenciais do FED, a partir dos fundos federais 
(FFR). 
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Assim, o ambiente de juros básicos negativos em termos reais, que vigorou desde 2009, foi 
revertido em 2018, mas nota-se que, desde julho último, o FED vem se mostrando disposto 
a realizar cortes das taxas, sendo que diversas análises indicam a possibilidade de as 
mesmas caminharem rapidamente para a vizinhança de 0% em termos reais.

A nova política de juros, a qual deve ser acompanhada por ações semelhantes na Zona do 
Euro, denota um aspecto positivo para o Brasil: confere mais conforto para a redução da 
Selic e, ao mesmo tempo, tende a elevar a liquidez internacional, bem como a quantidade 
de capitais à procura de oportunidades de aplicação pelo mundo, situação que pode ser 
aproveitada no âmbito tanto do conjunto da economia nacional, como especificamente 
pela economia paulista.

Panorama internacional
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No segundo trimestre de 2019, observa-se uma pequena melhora do quadro econômico 
não só em relação ao primeiro trimestre, mas também relativamente a algumas análises 
que temiam pela configuração técnica de uma nova recessão, caso fosse registrada a 
segunda taxa negativa consecutiva do PIB na comparação trimestre contra trimestre 
anterior.

Na verdade, a melhora do quadro foi confirmada pela expansão de 0,4% do PIB, entre 
o primeiro e o segundo trimestres desse ano, com desempenho favorável do setor de 
serviços e uma recuperação mais acentuada dos investimentos, computados pela formação 
bruta de capital fixo (FBCF).

Apesar disso, considerando-se as taxas anuais de crescimento, há uma desaceleração 
do PIB em relação ao fechamento de 2018, com um desempenho preocupante do setor 
industrial, que registra retração de 0,7%. 

Conforme explicitado em edições anteriores desse boletim, o elevado nível de desemprego 
e o quadro fiscal são os dois grandes empecilhos para uma recuperação mais forte. O 
primeiro limita a expansão do consumo, enquanto o segundo impede a realimentação 
da atividade econômica pelo dispêndio público, peça fundamental dos processos de 
recuperação observados na história recente do país. 
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Economia brasileira

Por sua vez, ficou cada vez mais nítido o fato de que a aprovação de reformas é insuficiente 
para, no curto prazo, impulsionar a atividade de forma mais contundente. 

Diante desse quadro, tornou-se mais urgente a adoção de estímulos reais e uma grande 
incerteza atual reside no poder de impacto da recente liberação de saques no FGTS/PIS e 
dos cortes da Selic no que diz respeito a 2019 e início de 2020.
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PIB trimestral

Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil – 3o trimestre 2018-2o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB no segundo trimestre de 
2019 cresceu 0,4% em relação ao trimestre anterior, 
excluída a sazonalidade. Além disso, foi registrado 
um crescimento anualizado de 1,0%, mostrando uma 
pequena aceleração, já que a taxa anual de crescimento 
do PIB no primeiro trimestre do ano ficou em 0,9%. 
Esse desempenho foi importante, uma vez que o 
comportamento de alguns indicadores conjunturais, 
como a produção industrial, reforçava as preocupações 
de uma desaceleração mais forte da atividade como  
um todo, caracterizando início de uma nova recessão. 
O Gráfico 3 apresenta o comportamento do PIB 
e principais setores a partir da comparação do 
acumulado dos últimos quatro trimestres com igual 
período imediatamente anterior. 
Pode-se notar que, em 2019, o crescimento do PIB vem 
sendo sustentado pelo setor de serviços, que, embora 
sem engrenar uma recuperação mais vigorosa, tem 
conseguido manter um crescimento anual de 1,2%.
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PIB trimestral

A agropecuária, que possui pouco peso na composição do PIB, vem conseguindo se 
recuperar de forma tímida, após um ano muito ruim em 2018, com perdas de parte da 
produção, por conta da paralisação dos caminhoneiros. Atualmente, apesar da previsão do 
IBGE de crescimento de 5,9% da safra de grãos, as maiores dificuldades para a expansão se 
concentram na evolução dos preços nacionais e internacionais dos principais produtos.
Em termos dos grandes setores de atividade, pode-se dizer que as maiores preocupações 
recaem sobre a indústria, cuja taxa anual vem apresentando desaceleração desde 2018 e, 
no segundo trimestre de 2019, chegou a -0,1%.
Cabe mencionar inicialmente que, em termos dos segmentos que compõem o setor, a 
extrativa mineral e a construção civil apresentaram taxas anuais negativas no segundo 
trimestre, com respectivamente -1,9% e -0,9%. A queda na indústria extrativa foi puxada 
pelo setor de mineração a partir da tragédia de Brumadinho, enquanto a construção 
vem lentamente dando sinais de alguma recuperação e, apesar de uma taxa anual ainda 
negativa (-0,9%), apresenta uma significativa melhora em relação ao primeiro trimestre, 
quando registrou uma queda anual de 2%. 
De qualquer forma, a indústria de transformação apresenta um crescimento anual pífio 
(0,1%), mostrando um preocupante processo de desaceleração, uma vez que no terceiro 
trimestre de 2018 era registrada uma expansão anualizada de 1,3%. Nesse caso, além das 
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dificuldades para a expansão da demanda interna, a 
indústria de transformação sofre mais diretamente os 
impactos da crise argentina, justamente por abranger a 
maior parte das exportações para este país.
Pela ótica da demanda agregada, pode-se notar que, 
com exceção do consumo da administração pública, 
todos componentes registraram taxas anuais positivas 
no segundo trimestres, conforme mostra o Gráfico 4.
O consumo das famílias apresentou uma taxa 
anualizada de 1,5%, a mesma do primeiro trimestre, 
denotando a continuidade da recuperação, mas com 
enorme dificuldade para encadear um avanço mais 
expressivo. Sobre este aspecto, não restam dúvidas de 
que os elevados níveis de desemprego jogam papel 
decisivo. 
Por sua vez, a formação bruta de capital fixo (FBCF) 
voltou a dar sinais de vigorosa recuperação, atingindo 

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda agregada 
Brasil – 3o trimestre 2018-2o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

PIB

Em %

Consumo 
das famílias

FBCF Exportações ImportaçõesConsumo da 
adm. pública

3o trim.

2018 2019

2o trim.1o trim.4o trim.

2,3 1,9 1,5 1,5
0,2 0,0

-0,1 -0,2

4,3 4,1 3,7
4,3

3,3
4,1

3,0

4,3

9,1
8,5

5,8 5,4

1,4 1,1 0,9 1,0



SEFAZ/SP – SEADE 15

Conjuntura da Economia Paulista
2o trimestre de 2019

uma expansão anual de 4,3% no segundo trimestre. Apesar desse alento, um ponto a ser 
considerado é o crescimento muito mais acentuado do componente importado da FBCF. 
De acordo com o Ipea, o segmento de máquinas e equipamentos cresceu 10,5% em termos 
anuais, porém o avanço dos componentes importados chegou a 29,3%, contra 3,1% dos 
componentes nacionais, o que pode indicar redução da capacidade de atendimento da 
indústria nacional em relação à expansão dos investimentos. 
Diante do grave quadro fiscal, o consumo da administração pública vem já há algum tempo 
flutuando na vizinhança de 0% e acabou apresentando uma taxa anual levemente negativa 
(-0,2%) no segundo trimestre. 
Pelo lado do comércio exterior, a evolução positiva das exportações, com crescimento 
anual de 4,3%, foi mais do que compensada pela expansão mais vigorosa das importações, 
com taxa de 4,4%, fator que pode ser considerado negativo quando se leva em conta a taxa 
de crescimento do PIB. 

Em termos gerais, observa-se que, pelo lado dos componentes da demanda interna, há 
uma evolução positiva, embora o fraco ritmo do consumo das famílias e o grande peso dos 
componentes importados da FBCF possam ser considerados pontos que jogam contra para 
uma aceleração da recuperação em curso. 

Economia brasileira
PIB trimestral
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Economia brasileira
Indicadores da atividade

Com exceção da produção industrial, os principais 
indicadores de ati vidade registram crescimento 
da taxa anual em julho últi mo, conforme mostra o 
Gráfi co 5.  

O grande destaque vem sendo o comportamento do 
comércio varejista ampliado, cujas vendas acumulam 
um crescimento anual de 4,1% em julho, mostrando 
ainda uma aceleração desde março.

Quanto ao volume de serviços, a pesquisa do IBGE 
(PMS) mostra uma ascensão lenta da sua taxa 
anualizada, que ati nge 0,9% em julho. Isso confi rma 
a recuperação do indicador, que encerrou 2018 com 
uma taxa de -0,1%.

O grande ponto de tensão reside no comportamento 
da produção industrial, que vem em trajetória 
declinante e mergulha no território de taxas negati vas, 
chegando a uma queda anualizada de 1,3%.

Gráfi co 5
Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil – dezembro 2018-julho 2019 

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Indicadores da atividade

O IBC-Br, por seu turno, mostra estagnação da sua taxa anual em 1,1%, refletindo a 
dicotomia marcada pela expansão do volume de serviços e do comércio varejista e a queda 
da produção industrial.

Assim, os indicadores conjunturais reafirmam, em julho, os principais movimentos 
captados pelas contas nacionais no segundo trimestre, com a continuidade de uma 
recuperação lenta da economia brasileira, sustentada pelo setor de serviços, por enquanto 
suficiente para afastar a hipótese de início de uma nova recessão. 
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Economia brasileira

Gráfico 6
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial – 
Acumulado de 12 meses
Brasil – agosto 2018-agosto 2019 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.

Em termos gerais, o comércio exterior vem 
apresentando uma expansão muito lenta tanto das 
exportações como das importações, decorrente 
de uma conjuntura internacional mais adversa e, 
também, do fraco ritmo de atividade. 

Com efeito, na comparação do acumulado de 12 
meses até agosto com igual período anterior, as 
exportações aumentaram de US$ 229,7 bilhões 
para US$ 230,0 bilhões, o que corresponde a um 
crescimento de 0,1%, enquanto as importações 
acumuladas registraram incremento de 1,7%, 
passando de US$ 174,1 bilhões para US$ 177,1 
bilhões. Dessa forma, o saldo da balança comercial 
acumulado recuou de US$ 55,6 bilhões para US$ 52,9 
bilhões, o que representa uma taxa de -4,9%. 

Um esclarecimento oportuno é que, segundo 
algumas análises, o efeito contábil de internalização 
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de bens contemplados no regime aduaneiro do Repetro, resultando em aumento significativo 
das importações, ficou concentrado em 2018 e já se dissipou. Assim, é plausível supor que, 
sem o aumento puramente contábil em 2018, as importações estariam registrando uma taxa 
anual maior. 

De qualquer modo, os números do comércio exterior são muito favoráveis no que diz respeito 
à condução da política econômica, com projeções de saldo da balança comercial de US$ 
52 bilhões em 2019, de acordo com a última edição do Relatório Focus do Banco Central, 
contribuindo para manter o déficit em transações correntes em níveis confortáveis, em torno 
de 1,8% do PIB. Entretanto, como a projeção significa queda do saldo de 11,4% em relação a 
2018, residiria aí um fator negativo em termos da taxa de crescimento do PIB. 

Economia brasileira

Comércio exterior
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A economia paulista mostra evolução semelhante à observada para o conjunto da 
economia nacional, porém com mais vigor. Esse desempenho mais favorável é explicado, 
fundamentalmente, pelo comportamento do seu setor de serviços, responsável por cerca 
de 76% do PIB do Estado, que vem liderando a recuperação em curso.  

Na verdade, a expansão da atividade paulista só não é mais acentuada por conta do 
desempenho do setor industrial, que responde por aproximadamente 22% do PIB e vem 
apresentando retração.

No entanto, uma diferença importante em relação ao conjunto da economia brasileira 
reside no fato de que o comportamento dos principais indicadores da atividade 
econômica paulista não forneceu, em momento algum, base para a hipótese de início de 
uma nova recessão. 

Economia do Estado de São Paulo
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Com relação aos dados do PIB do Estado no 
segundo trimestre de 2019, observa-se expansão, 
tanto na comparação trimestre contra trimestre 
anterior, como no confronto do acumulado de 
quatro trimestres com igual período imediatamente 
anterior, o qual fornece a taxa de crescimento em 
termos anuais.

Conforme mostra o Gráfico 7, na passagem do 
primeiro para o segundo trimestre, considerado 
o ajuste sazonal, foi registrada uma expansão de 
0,7% no PIB, o que denota um aumento do ritmo 
comparativamente ao verificado desde o último 
trimestre de 2018.   

Ainda no Gráfico 7, observa-se que a taxa anual chega 
a 1,3% no segundo trimestre desse ano, ligeiramente 
acima daquela registrada no primeiro, denotando 
uma melhora da atividade.  

Economia do Estado de São Paulo

Gráfico 7
Taxas de crescimento do PIB, no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior e no acumulado dos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres anteriores
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2018 – 2o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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É importante ressaltar que o crescimento anual 
de 1,3% do PIB do Estado, no segundo trimestre 
de 2019, resultou do avanço de 2,2% dos serviços, 
enquanto a agropecuária e a indústria apresentaram 
quedas de 0,2% e 0,8%, respectivamente, como pode 
ser visto no Gráfico 8. 

Dentre os segmentos que compõem o setor de 
serviços, o melhor desempenho ficou por conta de 
“comércio e serviços de manutenção e reparação”, 
com um crescimento de 3,6%. Ao mesmo tempo, 
o segmento de “transportes, armazenagem e 
correio”, bastante vinculado ao ritmo da atividade 
produtiva, com destaque para a indústria, apresentou 
crescimento mais modesto, com 1,0%. 

Ainda em relação ao Gráfico 8, é preocupante a 
perda de dinamismo do setor industrial, que vem 
registrando taxas negativas em 2019. 

PIB paulista

Gráfico 8
Taxas de crescimento do Valor Adicionado, por setor de atividade, e do PIB 
acumuladas nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres 
imediatamente anteriores
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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Cabe aqui destacar alguns aspectos da evolução dos segmentos que compõem o setor.  
Em primeiro lugar, a indústria de transformação, segmento de maior peso, registra queda anual 
de 1,4%, sofrendo com a fraca demanda, resultante do fraco ritmo do consumo. Mesmo no caso 
dos investimentos, observa-se que o crescimento da FBCF em nível nacional se dá em meio a 
um aumento expressivo das importações de máquinas e equipamentos. Pelo lado da demanda 
externa, a indústria paulista vem sendo mais duramente atingida pela crise argentina.  

Por sua vez, a extrativa mineral registra queda anual de 3,7% no segundo trimestre. Contudo, 
diferentemente do que ocorre no segmento em nível nacional, em que o desempenho 
negativo da mineração tem peso considerável, a responsabilidade pela queda no estado 
fica por conta do segmento de produção de petróleo e gás natural, cujo valor adicionado no 
estado de São Paulo, medido pela Fundação Seade, apresentou queda anualizada de 5,3% 
em junho último, para a qual tiveram papel decisivo a evolução desfavorável dos preços 
internacionais e as reprogramações de produção pela Petrobras.  

Pelo lado positivo, chama a atenção a tênue recuperação da indústria da construção civil, 
que, após um longo período de retração, passa a apresentar taxas anuais positivas em 
2019, atingindo 0,3% no segundo trimestre, o que possivelmente reflete um avanço dos 
investimentos, bem como retomadas pontuais no mercado imobiliário. 
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A maior taxa de crescimento na indústria se deu no item “produção e distribuição de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana”, com taxa anual de 2,1%, suficiente 
apenas para atenuar um pouco a retração do setor.

Por último, cabe citar que a agropecuária paulista teve nova queda anual no segundo 
trimestre de 2019, registrando taxa de -0,2%, resultado um pouco melhor do que o do 
primeiro trimestre, com retração de 2,3%. De qualquer forma, o fator mais importante para 
essa contração reside na produção de cana-de-açúcar, influenciada negativamente pelo 
enfraquecimento das cotações internacionais no período recente.  

Ainda deve-se mencionar que a economia paulista manteve um desempenho superior ao 
do conjunto da economia nacional, com uma taxa 0,3 ponto porcentual acima (1,3% contra 
1,0%) e, para tanto, tem sido fundamental o desempenho do seu setor de serviços, que 
mostra mais vigor comparativamente ao mesmo setor em termos nacionais. 

Um detalhamento do desempenho dos setores de atividade pode ser obtido pelas 
pesquisas mensais do IBGE, que indicam o comportamento da indústria de transformação, 
do comércio varejista e de serviços. 

PIB paulista
Economia do Estado de São Paulo
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Na comparação entre o acumulado de 12 meses até julho deste ano contra igual 
período anterior, a produção física industrial paulista registrou queda de 2,2%, 
confirmando a retração anualizada que se observa para o valor adicionado do setor no 
segundo trimestre. Esta é a sétima retração seguida, quando se considera o acumulado 
em 12 meses.

Na passagem de junho para julho de 2019, a produção industrial recuou 1,4%, já 
incluído o ajuste sazonal, configurando-se na terceira queda consecutiva nessa forma 
de comparação.

O Gráfico 9 ilustra o movimento das taxas anual e mensal, abrangendo um período 
relativamente longo, a partir de julho de 2018.

Os números recentes revelam, sem dúvida, um quadro preocupante para a indústria 
paulista, em que é notada uma perda considerável de vigor, tornando cada vez mais 
complicado o retorno das taxas anuais para o campo positivo. 

Conforme já mencionado na análise do PIB, três fatores explicam parte significativa 
das dificuldades vividas atualmente pela indústria no Estado de São Paulo e vale a 

Economia do Estado de São Paulo
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial
Produção industrial 
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pena repeti-los aqui. Começando pelo consumo, 
embora as indicações sejam no sentido de uma 
evolução positiva em 2019, também é evidente 
o desafio para engrenar um crescimento 
mais robusto, em função do elevado nível de 
desemprego. Ao mesmo tempo, vê-se que grande 
parte da demanda por máquinas e equipamentos 
tem sido atendida por bens importados, indicando 
talvez um problema de ordem estrutural. Por 
último, a crise da Argentina vem impactando 
negativamente o conjunto da economia brasileira, 
mas tudo leva a crer que a indústria paulista seja a 
parte mais afetada nesse processo, dada a pauta de 
exportações para este país, bastante concentrada 
em produtos industriais. 

Adicionalmente, um fator a ser destacado é a forte 
retração da produção de alimentos, determinada em 

Produção industrial 

Gráfico 9
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – julho 2018-julho 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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boa medida pelo desempenho negativo do açúcar no período, cujos preços internacionais 
têm se mostrado pouco vantajosos.

Também é importante observar mais detidamente o comportamento recente 
dos principais segmentos da indústria paulista. Nesse sentido, verifica-se que, no 
acumulado de 12 meses até julho, os maiores destaques positivos ficaram por conta de 
“farmoquímicos e farmacêuticos” (6,6%), “produtos de minerais não metálicos” (6,0%) 
e “máquinas e equipamentos” (4,5%). Pelo lado negativo, as maiores quedas ocorreram 
em “outros equipamentos de transporte” (-13,7%), “produtos alimentícios” (-10,3%) 
e “coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis” (-6,9%), conforme 
demonstrado no Gráfico 10.

Assim, sete das 18 atividades pesquisadas da indústria de transformação apresentaram 
crescimento em julho, indicando uma piora do quadro em relação ao que era observado 
em março último, com um total de nove atividades com taxas positivas.

Economia do Estado de São Paulo
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial

Produção industrial 
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Gráfico 10
Taxas de crescimento da produção industrial mensal acumuladas em 12 meses, por atividade
Estado de São Paulo – julho 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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O valor adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos demais serviços. No entanto, a 
análise conjuntural pode ser complementada por 
duas pesquisas do IBGE, abrangendo o comércio 
varejista e o volume de serviços. 

O comércio varejista ampliado do Estado de São 
Paulo vem mostrando bom ritmo e alcançou 
um crescimento anual de 5,7% em julho, 
consideravelmente acima da média nacional, que 
atingiu 4,1% no mesmo período.

O Gráfico 11 mostra a evolução anualizada do volume 
de vendas do comércio varejista ampliado desde 
julho de 2018. Pode-se notar que, em 2019, a maior 
expansão anualizada foi obtida em fevereiro (6,5%), 
sofrendo uma desaceleração até abril (5,0%), para em 
seguida mostrar uma certa aceleração do seu ritmo. 

Serviços

Gráfico 11
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – julho 2018-julho 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Ainda no que concerne ao comércio varejista 
ampliado, sete das dez atividades pesquisadas 
registraram taxas anuais positivas em julho, realçando 
o vigor ainda mantido no setor (Gráfico 12). A 
atividade de melhor desempenho foi a de veículos, 
motocicletas, partes e peças (17,5%), seguida por 
outros artigos de uso pessoal e doméstico (14,2%) e 
artigos farmacêuticos/médicos (8,4%). 
Cabe notar aqui que o excelente resultado 
apresentado pelo comércio de veículos, motocicletas, 
partes e peças não é acompanhado pela produção 
industrial desse segmento, que, conforme visto, 
registra uma taxa anual de -0,1% no período, 
indicando que essas vendas se concentram em 
estoques acumulados e no mercado de usados. 
Como agravante desse descasamento entre produção 
e vendas, deve ser mencionada a queda das 
exportações industriais, afetando negativamente a 
produção industrial.

Gráfico 12
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses, por de atividade 
Estado de São Paulo – julho 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Dentre as atividades com desempenho negativo, 
a principal retração continua no segmento livros, 
jornais, revistas e papelaria, com taxa de -31,5%, o 
que, conforme aventado em outras ocasiões, muito 
provavelmente reflete uma crise de caráter mais 
estrutural deste segmento, no bojo do movimento de 
substituição das mídias físicas pelas digitais.

Por sua vez, a Pesquisa Mensal de Serviços do 
IBGE mostra uma expansão de 3,8% em julho, 
consideravelmente acima das taxas obtidas no final 
de 2018 e início deste ano, conferindo consistência à 
recuperação em curso desde 2018, conforme ilustra o 
Gráfico 13.  

Serviços

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – julho 2018-julho 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

Dentre os segmentos pesquisados, os maiores 
destaques foram “serviços de informação e 
comunicação”, com expansão de 9,9%, e “serviços 
prestados às famílias”, com 7,1%. Por seu turno, o 
segmento de “transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correios” foi o destaque negativo, com 
taxa de -2,1%. 

Também é interessante verificar que o volume 
de serviços no Estado de São Paulo apresenta 
crescimento (3,8%) significativamente superior ao 
alcançado para o conjunto da economia nacional 
(0,9%), confirmando o melhor desempenho do setor 
de serviços, peça-chave para que o PIB paulista 
continue registrando crescimento acima do conjunto 
da economia brasileira. 

Gráfico 14
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses, por 
atividade 
Estado de São Paulo – julho 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Balança comercial

Gráfico 15
Valor das exportações, importações e saldo
Estado de São Paulo – acumulado até agosto 2018-acumulado até agosto 2019

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.

No acumulado até agosto de 2019, as exportações do 
Estado somaram US$ 31,9 bilhões, o que corresponde 
a uma queda de 6,7% no confronto com o acumulado 
do mesmo período de 2018. Os principais produtos 
exportados foram óleo bruto de petróleo, aviões, 
açúcares e soja.

Por sua vez, as importações paulistas totalizaram  
US$ 39,9 bilhões no acumulado até agosto, 
resultando em uma retração de 2,3% em relação ao 
registrado para o mesmo período de 2018.  Dentre 
os principais produtos de importação no ano, cabe 
destacar partes de aparelhos de telefonia, óleo diesel, 
óleo bruto de petróleo e caixas de marcha. 

Com isso, o saldo da balança comercial paulista 
foi negativo em US$ 8,0 bilhões no acumulado até 
agosto, o que corresponde a uma elevação de 19,9% 
do déficit, comparando-se ao do mesmo período de 
2018 (Gráfico 15).
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É importante observar dois aspectos do momento atual do comércio exterior paulista. Em 
primeiro lugar, tanto as exportações como as importações registraram quedas, indicando 
tanto a lentidão da recuperação da atividade, como uma relativa piora das condições 
de comércio exterior. Como a queda das exportações foi mais pronunciada do que a das 
importações, tem-se uma ampliação do déficit comercial paulista, o qual vem mostrando 
uma natureza mais estrutural nos últimos anos.

Porém, um aspecto crucial do desempenho recente do comércio exterior paulista reside na 
crise argentina, que tem implicado fortes quedas das exportações paulistas. 

Com efeito, considerando-se a comparação do acumulado até agosto com o de igual 
período de 2018, as exportações paulistas para Argentina diminuíram de US$ 4,9 para 
US$ 2,6 bilhões, o que corresponde a uma variação de -37,1%. Até mesmo as importações 
paulistas daquele país foram afetadas, com redução de US$ 1,6 para US$ 1,5 bilhão (-7,9%), 
também na comparação do acumulado até agosto com o de igual período de 2018. 

Com isso, o saldo comercial com a Argentina passou de US$ 3,0 bilhões para US$ 1,4 bilhão, 
com queda de 52,8%. 

Economia do Estado de São Paulo 
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial
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Gráfico 16
Valor das exportações, importações e saldo do comércio exterior com a Argentina
Estado de São Paulo – acumulado até agosto 2018-acumulado até agosto 2019

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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natureza mais estrutural nos últimos anos.

Porém, um aspecto crucial do desempenho recente 
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diminuíram de US$ 4,9 para US$ 2,6 bilhões, o que corresponde a uma variação de 
-37,1%. Até mesmo as importações paulistas daquele país foram afetadas, com redução 
de US$ 1,6 para US$ 1,5 bilhão (-7,9%), também na comparação do acumulado até 
agosto com o de igual período de 2018. 

Com isso, o saldo comercial com a Argentina passou de US$ 3,0 bilhões para  
US$ 1,4 bilhão, com queda de 52,8%. 

Dessa forma, é possível ter maior clareza dos impactos da crise argentina para a 
economia paulista, influenciando negativamente a atividade industrial e também 
contribuindo decisivamente para a ampliação do déficit comercial do Estado.

O consumo das famílias representa aproximadamente 65% do PIB brasileiro e é razoável 
supor um peso semelhante no que se refere à economia paulista. Avaliar o desempenho 
e a perspectiva da economia brasileira e paulista passa, portanto, necessariamente pela 
compreensão da sua dinâmica e de seus determinantes. 

Consumo: dependência ou solução?
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Antes de mais nada é preciso deixar claro que o padrão 
de baixíssimo crescimento, que vivemos hoje no país, 
não será resolvido somente pelo impulso e estímulos 
pontuais ao consumo, uma vez que o gasto público e o 
investimento estão em queda ou muito contidos. 

É verdade também que sem a aceleração e 
sustentação do consumo, atuando como gatilhos para 
o início de um novo ciclo de investimentos produtivos, 
os resultados do PIB deverão continuar fracos nos 
próximos trimestres. 

Para entender o comportamento do consumo no perío-
do recente, o Gráfico 17 compila o saldo trimestral – de 
2015 a junho de 2019 – do crédito para pessoas físicas e 
indicadores do mercado de trabalho – ocupação,  
rendimento real e massa de rendimento – para o  
Estado de São Paulo e compara-os com os resultados do 
comércio mensurado nas contas regionais, aqui vistos 
como uma proxy do consumo das famílias. 

Consumo: dependência ou solução?
Economia do Estado de São Paulo 

Gráfico 17
Saldo do crédito à pessoa física, ocupação, rendimento real, massa de 
rendimento e comércio – variação do acumulado em 12 meses 
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2015-2o trimestre 2019

Fonte: IBGE. PNAD Contínua; Fundação Seade. Contas Regionais. e Banco Central do Brasil. Crédito.
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Notam-se três fases distintas. A primeira corresponde aos anos recessivos de 2015 e 2016, 
quando o saldo do crédito às pessoas físicas em São Paulo desacelerou intensamente e 
restringiu o consumo das famílias. A deterioração do mercado de trabalho, aliada à piora 
nas condições de tomada de crédito, impactou o volume de vendas do comércio. Este 
indicador medido nas contas regionais permaneceu com variação negativa na faixa 6,0% 
neste período.  

Na fase seguinte, a saída da crise, delimitada entre o 2º trimestre de 2017 e o mesmo 
período de 2018, o quadro econômico se alterou. O mercado de trabalho melhorou, sendo 
que a ocupação, especialmente o emprego sem carteira assinada, passou a crescer e a 
massa de rendimento real e o rendimento real reagiram com algum grau de oscilação. 
Nesse contexto, o crédito reverteu a tendência de desaceleração e o seu saldo (estoque) 
começou a crescer, pavimentando a ascensão das vendas do comércio, que saíram de uma 
queda de 2,9%, no 2º trimestre de 2017, para alta de 4,5% no 2º trimestre de 2018, no 
acumulado em 12 meses. 

A fase atual do consumo configura uma situação em que fatores importantes jogam 
em direções opostas. Do 2º trimestre de 2018 até junho de 2019, o saldo do crédito 
manteve a trajetória ascendente e chegou no 2º trimestre de 2019 com alta de 8,9%, na 
comparação do acumulado em 12 meses. Porém, este movimento não se traduziu em 

Consumo: dependência ou solução?
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expansão das vendas do comércio, que, aliás, até apresentaram pequena desaceleração 
neste período, de 4,9% (2º trimestre de 2018) para 3,6% (2º trimestre de 2019), na mesma 
base de comparação. Nesse contexto, os empréstimos não estariam sendo adquiridos 
para aumentar as compras, mas sim para manter o seu nível e/ou reestruturar dívidas 
precedentes. Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar esta conjuntura.

Em primeiro lugar, o mercado de trabalho está sendo, em 2019, um fator limitador para 
o avanço do consumo. A ocupação manteve a trajetória de recuperação, inclusive com 
alta do emprego com carteira assinada no período recente, porém alguns fatores estão 
pressionando os salários para baixo.  

A elevada taxa de desocupação e o prolongado tempo sem trabalho de parcela 
considerável da mão de obra, aliados à ociosidade dos fatores de produção, estão impondo 
salários mais baixos na estrutura produtiva. Por outro lado, a recuperação da ocupação, 
notadamente no setor informal, vem se dando numa perspectiva de reestruturação dos 
paradigmas do que significa o “novo emprego formal”, conformando vínculos mais frágeis 
(temporários, jornada reduzida, intermitência no cumprimento da jornada, etc.) e balizados 
por salários de menor valor real em comparação com os seus similares no período anterior 
ao grande ciclo de demissões provocado pela recessão de 2015/2016.

Consumo: dependência ou solução?
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No Estado de São Paulo, o rendimento real dos empregados, que havia encerrado 2018 
com alta de 1,5% no último trimestre, passou a registrar elevação de apenas 0,3% no 2º 
trimestre de 2019 (recolocando um quadro de desestímulo ao consumo e, assim, às vendas 
do comércio). Isso significa dizer que a recuperação isolada do emprego não está sendo 
suficiente para alavancar o consumo neste período, dada a desaceleração da massa de 
rendimento disponível à população paulista.

Nesse quadro, o balanço financeiro das famílias e o perfil do endividamento também jogam 
um papel importante no sentido de reduzir os efeitos do crédito sobre o consumo.  
A inadimplência das famílias paulistas tem crescido em 2019. Em julho, este indicador 
atingiu 3,1%, acima do patamar do final de 2018, mas abaixo da média de 2017 (3,4%). 
Aliado a esta relativa deterioração, o perfil das dívidas das famílias também está impedindo 
que a recuperação do crédito se traduza em aceleração do consumo. 

A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor (Peic), da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que mais de 70,0% 
das dívidas das famílias pesquisadas provêm da modalidade de cartões de crédito, que 
apresentam as maiores taxas de juros (em torno de 10% ao mês). Ou seja, parte deste 
aumento do crédito pode estar sendo usado para recompor/quitar dívidas e não para 

Consumo: dependência ou solução?
Economia do Estado de São Paulo 



SEFAZ/SP – SEADE 41

Conjuntura da Economia Paulista
2o trimestre de 2019

aumentar o consumo. Nesse contexto, a hipótese é de que os consumidores contraíram 
dívidas novas para quitar dívidas velhas, sob o estímulo da redução das taxas de juros, 
que vêm caindo significativamente e beneficiando-se especialmente da repactuação de 
empréstimos consignados e da tomada de crédito pessoal. 

É claro que isso poderá significar, no médio prazo, famílias menos endividadas e mais 
propensas ao consumo, porém, nota-se que a tendência de aumento do grau de 
endividamento das famílias ainda se faz presente e o comprometimento da renda 
disponível com o serviço das dívidas também está em ascensão em 2019, fatores que 
poderão postergar o aumento da propensão a consumir das famílias paulistas. 

O perfil das vendas do comércio varejista paulista em julho de 2019 reflete o contexto 
descrito acima. Os setores mais dependentes do crédito apresentaram desempenho 
positivo, com destaque para a comercialização de veículos (17,5% no acumulado em 
12 meses), cuja forte expansão é explicada, em parte, pelas compras das locadoras de 
veículos dentro da expansão dos serviços de transporte via aplicativos. As vendas de 
material de construção e de móveis registraram alta em patamar inferior: 5,4% e 4,0%, 
respectivamente. Já o resultado da comercialização de eletrodomésticos (-0,6%) mostra 
que o ciclo de reposição destes bens pelos consumidores pode estar dependendo da 
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melhora das condições do mercado de trabalho e da 
redução das taxas de juros.

No caso dos setores do varejo mais dependentes da 
renda, nota-se estagnação nas vendas em julho, na 
comparação em 12 meses, com expansão contida 
nos supermercados (0,6%) e em vestuário (0,7%) 
e retração na comercialização de combustíveis 
(-0,8%). O setor de produtos farmacêuticos registrou 
alta de 8,4% no volume de vendas.  
Este desempenho destoante se relaciona a algumas 
características deste segmento. O envelhecimento 
da população e os programas governamentais de 
distribuição de remédios, bem como o sistema de 
parcelamento das compras posto em prática  
pelas grandes redes de farmácia, impulsionam  
as vendas a despeito das condições do mercado  
de trabalho.

Gráfico 18
Volume do comércio varejista – variação do acumulado em 12 meses 
Estado de São Paulo – julho 2019

Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal do Comércio – PMC.
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Em termos gerais, os elevados níveis de desemprego são por si só um impedimento para 
uma expansão mais acentuada do consumo. E as condições de elevado endividamento 
das famílias e de maior precariedade do mercado de trabalho acabam impondo um freio 
adicional à expansão dessa variável.

Diante deste quadro traçado sobre os determinantes do consumo e, sobretudo, da baixa 
probabilidade de ocorrer aceleração no curto prazo, ganham relevância as medidas para 
desbloquear o FGTS, que afetam as contas ativas e inativas. Com isso, no Estado de São 
Paulo, 28,3 milhões de trabalhadores poderão sacar R$ 500, beneficiando cerca de 62% da 
população do estado e com valor estimado pelo governo federal no montante de  
R$ 15,3 bilhões (0,7% do PIB paulista de 2018). Adicionalmente, foram recolocados 
à disposição para saque os recursos do PIS/Pasep em contas individuais referentes a 
depósitos realizados até 1988. A expectativa do governo é liberar recursos de apenas  
R$ 2,0 bilhões no nível nacional.

O impacto destas medidas na economia, ou seja, o acréscimo em termos de pontos 
porcentuais do PIB será inferior, uma vez que tais recursos serão divididos entre o consumo, o 
pagamento de dívidas e o incremento da poupança. Modelos elaborados pelo governo e por 
consultorias para estimar o que de fato irá impactar o PIB indicam valores entre 0,35 p.p. e 
0,55 p.p. distribuídos entre o 3º trimestre de 2019 e o 3º trimestre de 2020.   

Consumo: dependência ou solução?
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Mais duas medidas estão sendo propostas para impulsionar o consumo tendo o FGTS 
como fonte de recursos. A primeira permitirá ao cotista do fundo optar por retirar um 
porcentual do saldo no mês de aniversário a partir de 2020. Pelas regras, quem fizer esta 
opção ficará dois anos impedido de fazer o saque global da conta e será permitido rever 
a opção a qualquer tempo, mas qualquer mudança será sempre válida a partir de dois 
anos da opção original. A segunda proposta é usar o FGTS como garantia de empréstimos 
bancários por meio de recebíveis com lastro nas contas, um tipo de “empréstimo 
consignado”, agora do setor privado. Somente os cotistas que optarem pelo saque no 
mês de aniversário poderão usufruir desta garantia do FGTS. As duas medidas são de 
difícil avaliação sobre os efeitos na economia. 

A estimativa do impacto do saque no mês de aniversário no PIB dependerá de avaliações 
subjetivas do grau de adesão dos cotistas, sendo que o próprio governo não divulgou sua 
expectativa de qual volume de recursos será injetado na economia. Já o modelo de criar 
crédito garantido por recebíveis do FGTS ainda tem muitos pontos a serem esclarecidos.  
Os bancos terão acesso aos recursos ou somente quando houver inadimplência?  
Qual será a taxa cobrada pela CEF, gestora do FGTS, aos bancos privados? Se for muito alta 
dificilmente as taxas de juros serão competitivas para animar o consumidor final.  

Consumo: dependência ou solução?
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O governo Temer tentou fazer um modelo parecido com este com garantias de 
empréstimos (10% de garantias do FGTS), mas esbarrou nos custos de implementação da 
medida e praticamente somente a Caixa Econômica Federal (CEF) chegou a operar estas 
linhas de crédito.

Em uma economia saudável, o consumo não deveria ser a única variável dinâmica de 
sustentação do ciclo econômico. No entanto, dado que a taxa de investimentos ainda está 
estacionada em torno de 16%, um patamar muito baixo até para os padrões da economia 
brasileira, as discussões sobre o fortalecimento da atividade econômica acabam passando 
necessariamente pelas alternativas de ampliação do consumo no curto e médio prazos. 

As medidas do governo para estimular o consumo, aliadas ao menor patamar da taxa 
de juros básica (Selic), são importantes para dar um folego no curto prazo, mas se os 
agentes econômicos não se sentirem seguros para imobilizar recursos na produção, a frágil 
retomada observada até aqui pode se transformar em um padrão permanente de baixo 
crescimento econômico sem perspectivas de se elevar a produtividade dos fatores de 
produção e reduzir as desigualdades sociais, sem falar na necessidade da introdução de 
tecnologias disruptivas no tecido econômico, dentro dos parâmetros da indústria 4.0.
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Na edição de 20/09/2019, o Relatório Focus do Banco Central projeta um crescimento de 
0,9% do PIB brasileiro em 2019. Além disso, merecem destaque as seguintes projeções 
desta edição também para 2019: 

• IPCA: 3,44%;

• Selic: 5,00%;

• Câmbio: R$ 3,80/US$.

Como já ressaltado em edições anteriores, deve-se considerar o fato de que as projeções 
dessa publicação são geradas por avaliações e estimativas de consultorias e analistas, sem 
qualquer menção sobre as respectivas metodologias utilizadas. Tudo indica que nessas 
projeções, não obstante a provável utilização de modelos econométricos, as expectativas 
quanto ao estado de confiança de empresas, investidores e consumidores, bem como em 
relação à condução da política econômica, também desempenham papel relevante.  

É importante considerar esses aspectos, pois, caso as análises ficassem centradas só nas 
tendências observadas a partir dos indicadores mais recentes para a economia brasileira, as 
projeções resultariam em uma taxa de crescimento menor para o PIB. 

Perspectivas
Economia brasileira
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Por seu turno, a Fundação Seade também vem fazendo projeções para o PIB da economia 
brasileira, porém, as mesmas são fundamentadas pela utilização de modelos de séries 
temporais. Assim, a partir da incorporação dos dados do IBC-Br de julho, utilizado como 
variável proxy do PIB brasileiro, a última projeção (20/09/2019) resultou em uma taxa de 
expansão do PIB de 0,7% para 2019. 

Pode-se notar que a taxa de crescimento projetada no Relatório Focus é sensivelmente 
maior do que a da Fundação Seade. Entretanto, nos últimos meses há uma nítida 
aproximação entre as duas projeções, diferentemente do início do ano, quando a diferença 
entre as mesmas chegava a um ponto porcentual. 

Embora ocorra a aproximação, as projeções da Fundação Seade para o Brasil vêm 
sofrendo maior variabilidade, justamente pela grande influência do desempenho recente 
em seus modelos.

O Gráfico 19 mostra as projeções Focus e Seade realizadas em julho, agosto e setembro. 

Não obstante as diferenças entre as duas projeções, fica clara a indicação de grandes 
dificuldades para uma recuperação mais forte da atividade econômica, sendo que mesmo a 
projeção mais elevada embute uma desaceleração em relação a 2018, quando o PIB brasileiro 
cresceu 1,1%.
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Como já explicitado, tudo indica que dois fatores 
atuam decisivamente enquanto obstáculos para 
uma recuperação mais vigorosa: o grave quadro 
fiscal, que impede a realimentação do crescimento 
pelos gastos públicos; e o desemprego em níveis 
elevados, barrando uma aceleração mais acentuada 
do consumo.

Assim, a aproximação do crescimento do PIB 
brasileiro para a casa de 1% em 2019 depende de 
alguns fatores pontuais, com destaque para os efeitos 
das liberações de saques do FGTS e PIS e, também, 
dos cortes dos juros básicos.

Como visto na análise sobre consumo, o impacto das 
liberações é importante, mas limitado, ainda mais 
considerando-se o pouco tempo para o encerramento 
do ano. No mesmo sentido, os cortes da Selic têm 
relevância, mas possuem efeitos limitados a curto 

Gráfico 19
Projeções de crescimento do PIB, segundo fontes
Brasil – 2019 

Fonte: Banco Central; Fundação Seade.
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prazo, principalmente quando se leva em conta a dificuldade sistêmica para que as 
reduções cheguem até o crédito ao consumidor.

Em todo caso, alguns fatores podem ter influência positiva para um estímulo “na margem” 
da atividade. Começando pelo mercado de trabalho, não pode ser desconsiderado o 
fato de que a ocupação vem crescendo, ainda que de forma tênue, nos últimos meses, 
demarcando, no que tange às expectativas que influenciam o consumo, uma situação 
diferente em relação às situações em que o desemprego é crescente.

Também não deve ser descartado o fato de que, no que concerne às expectativas, o 
segundo semestre de 2018 foi atipicamente ruim, com uma rápida deterioração do raio de 
manobra da política econômica e um calendário eleitoral conturbado, em que importantes 
decisões sobre consumo e investimento foram postergadas, ou mesmo canceladas. Então, 
é plausível supor que, para algumas decisões envolvendo consumo e investimento, o 
segundo semestre de 2019 se mostra mais favorável.  

Em conclusão, a aposta em um crescimento do PIB brasileiro entre 0,7% (Seade) e 0,9% 
(Focus) parece ser a mais correta atualmente, enquanto a elevação para uma taxa um 
pouco acima de 1% depende de uma evolução muito positiva dos estímulos em curso.  
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As últimas projeções da Fundação Seade para a 
evolução da economia paulista em 2019 foram 
realizadas com base nas informações relativas 
ao PIB do Estado de São Paulo em julho, as quais 
embasaram um quadro relativamente favorável, com 
a mínima em 1,2%, a média em 1,5% e a máxima em 
1,7%, conforme mostra o Gráfico 20.

Nesse novo quadro, são consideráveis as chances 
para que, em 2019, o PIB paulista registre 
crescimento acima do resultado de 2018, cuja taxa foi 
de 1,4%.  

As últimas projeções confirmam o protagonismo do 
setor de serviços nessa recuperação da economia 
paulista, cujo desempenho vem também chancelando 
apostas de uma expansão maior do PIB paulista em 
relação ao do conjunto da economia nacional.  

Gráfico 20
Taxas anualizadas projetadas de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo – 2019

Fonte: Banco Central; Fundação Seade.
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O Gráfico 21 mostra as projeções mínima, média e 
máxima realizadas pela Fundação Seade para o PIB 
do Estado de São Paulo e o PIB do Brasil em 2019, 
confirmando um diferencial em favor da economia 
paulista entre 0,7 e 0,9 ponto porcentual.

No que se refere especificamente à trajetória da 
economia paulista, igualmente ao que se observa 
para o conjunto da economia brasileira, tudo indica 
que os grandes obstáculos para uma recuperação 
mais rápida são o grave quadro fiscal e o elevado 
desemprego, limitando o dispêndio público  
e o consumo. 

Caso se confirme a taxa mínima projetada para 
o PIB paulista (1,2%), configura-se uma pequena 
desaceleração em relação tanto aos níveis atuais 
(1,3%) como ao encerramento de 2018 (1,4%). 
Contudo, caso sejam confirmadas as taxas média 

Gráfico 21
Taxas mínima, média e máxima projetadas de crescimento do PIB 
Brasil e Estado de São Paulo – 2019

Fonte: Fundação Seade.
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ou máxima, tem-se uma pequena aceleração, seja em relação aos patamares atuais ou no 
confronto com a taxa de 2018.

Assim como na análise da projeção do PIB brasileiro, uma grande incógnita reside nos 
efeitos de curto prazo de alguns fatores pontuais, com destaque para as liberações de 
saques do FGTS e PIS e os cortes dos juros básicos.

Como visto, ainda que limitado, o impacto desses estímulos é relevante no que tange 
ao consumo, em um momento em que, apesar dos níveis elevados de desemprego, a 
ocupação vem crescendo levemente. Esse ponto e um ambiente político menos conturbado 
comparativamente ao segundo semestre de 2018 podem dar algum impulso ao consumo, 
sendo importante especular sobre alguns impactos em termos setoriais.

Atualmente, o desempenho da indústria paulista é uma grande preocupação. Porém, 
algumas considerações devem ser feitas em relação a certos fatores que têm jogado mais 
negativamente no período recente.

Começando pela crise argentina, de acordo com algumas avaliações, o estrago em 2019 já 
está contratado, no sentido que eventuais melhoras, ou agravamentos, tendem a repercutir 
mais em 2020.
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Da mesma forma, a falta de vigor nos mercados de commodities já produziu seus efeitos 
nos principais produtos, em especial no que diz respeito às decisões de produção 
relativas ao açúcar, que tem grande peso tanto na indústria de alimentos como nas 
exportações paulistas.

Assim, é provável que, em relação a alguns aspectos ligados ao setor externo da economia 
paulista, os efeitos já estejam dados, sem grandes perspectivas de piora ou alívio.

Ao mesmo tempo, a Petrobras divulgou na imprensa dados sobre o seu relatório de 
julho, informando que as reprogramações provocaram quedas da produção de petróleo 
e gás natural no primeiro semestre, que devem ser mais que compensadas no segundo 
semestre, em que a meta atual para 2019 embute um crescimento de 3,4% em relação a 
2018. Caso isso se confirme, é plausível apostar em pelo menos uma atenuação da retração 
que se observa na indústria extrativa no Estado de São Paulo.

Dessa forma, impactos ainda que pontuais no consumo atuam positivamente para 
segmentos da indústria de transformação, que vem em trajetória de queda e qualquer 
atenuação desse processo será positiva para o PIB paulista, já que é justamente o setor que 
tem tirado pontos porcentuais de sua taxa de crescimento.
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Entretanto, é sobre o setor de serviços que os estímulos em curso devem ter mais 
repercussão, principalmente no que concerne às vendas do comércio varejista. E como esse 
é o setor de maior peso e que lidera a recuperação da atividade em curso, os impactos, 
ainda que moderados, no consumo jogam muito positivamente para a evolução atual do 
PIB paulista.

Considerando esses pontos, parece ser mais plausível que o PIB do Estado de são Paulo 
caminhe em direção à média projetada (1,5%) do que para a vizinhança da mínima (1,2%), 
garantindo em todo caso um crescimento acima do conjunto da economia nacional. 

Contudo, uma evolução mais positiva, chegando à máxima projetada, representaria uma 
aceleração de 0,4 ponto porcentual da taxa anual do PIB paulista em julho e dependeria de 
um aumento mais pronunciado do consumo em intervalo de tempo reduzido.

Perspectivas
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