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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 e Planejamento 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 e Planejamento. 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.



Analisados em conjunto, os principais indicadores mostram uma pequena melhora da 
atividade no terceiro trimestre, embasando projeções mais otimistas para o encerramento 
de 2019 e também para 2020, no caminho de uma consolidação da recuperação 
econômica. Tanto para a economia paulista como para o conjunto da economia brasileira, 
o protagonismo da recuperação em curso continua por conta do setor de serviços, 
enquanto que a indústria apresenta um desempenho mais fraco e irregular. Entretanto, 
devem ser considerados os impactos decorrentes dos estímulos advindos dos saques do 
FGTS e do ambiente propiciado pelos patamares reduzidos dos juros básicos, fornecendo 
um pouco mais de fôlego para vários segmentos do setor industrial.

Tal como exposto em edição anterior, os dois grandes entraves para um arranque mais 
vigoroso das economias brasileira e paulista residem no grave quadro fiscal, bloqueando 
a realimentação do crescimento pelos gastos públicos, e o elevado nível de desemprego, 
dificultando uma expansão mais acentuada do consumo. E não há perspectiva de solução 
desses problemas no curto prazo.

Na economia internacional continuam as revisões para baixo das projeções de 
crescimento da economia mundial, em um ambiente de evolução lenta dos investimentos 
e da produtividade, de desaceleração do comércio global, de acúmulo de tensões diante 
da permanente ameaça de acirramento da guerra comercial entre EUA e China e da 
complicada conclusão do processo conhecido como Brexit. Uma grande preocupação é 
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o enfraquecimento generalizado da produção industrial, correndo em sentido contrário 
ao desempenho do setor serviços, que apresenta expansão revigorada nas economias 
avançadas, com destaque para o que vem ocorrendo nos EUA. 

A desaceleração da economia mundial foi sentida nos principais mercados de 
commodities, que registraram forte queda no terceiro trimestre, deteriorando as 
respectivas projeções tanto para o encerramento do presente ano, como para 2020 e 
2021. Assim, a conjuntura internacional tem repercutido negativamente nas exportações 
e no saldo da balança comercial, seja para a economia paulista ou para o conjunto da 
economia nacional, atenuando o ritmo de atividade. 
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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. No que tange a 2019, a projeção 
caiu de 3,2% para 3,0%, enquanto que, para 2020, a 
taxa foi revista de 3,5% para 3,4%. 

As revisões ocorreram de forma generalizada para 
as principais regiões e grupos de países, cabendo, 
entretanto, destaque na revisão de quase um 
ponto porcentual para a Índia em 2019, com a taxa 
projetada cedendo de 7,0% para 6,1%.  

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. 

Assim como outras análises sobre a economia 
mundial, o FMI vem destacando como fatores 
negativos para o crescimento atual o avanço do 
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protecionismo; o crescimento bastante lento dos investimentos e da produtividade; 
o envelhecimento da população com impacto na questão fiscal, especialmente nas 
economias avançadas; e as dificuldades fiscais e/ou cambiais em importantes economias 
emergentes. 

Ainda permanece como ponto central das tensões atuais o potencial de agravamento das 
relações entre EUA e China, em que o embate comercial é uma questão importante, mas 
também envolve aspectos de domínio tecnológico e geopolítico, e tende a se estender no 
tempo. 

Dessa forma, ainda que avancem as novas rodadas de negociação tarifária, alguns efeitos 
negativos já vêm sendo produzidos. Em primeiro lugar, contribui para a desaceleração das 
duas economias; porém de forma mais acentuada na China, com impactos importantes 
sobre os fluxos do comércio e nos mercados de commodities, que se mostram mais 
enfraquecidos. 

Entretanto, há outros desdobramentos mais importantes, como a desarticulação das 
cadeias globais de fornecimento e o potencial de acirramento da guerra tecnológica, 
envolvendo, por exemplo, o domínio da chamada tecnologia 5G, que pode afetar 
seriamente os fluxos de novos investimentos e de alocação mundial de capitais, 
especialmente nas áreas mais vinculadas à tecnologia da informação. 

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, com uma 
incerteza grande quanto aos termos da chamada transição, com rebatimentos não só 
no que tange ao Reino Unido, onde tendem a crescer os movimentos separatistas, 
especialmente da Escócia, mas também no que diz respeito ao conjunto da Zona do Euro, 
lembrando que Londres é um centro financeiro muito importante para os fluxos europeus 
de capitais. 

Todos esses fatores implicam na elevação do grau de incerteza, em um ambiente 
que conjuga, de forma inédita, fatores contraditórios: juros reais entre zero e taxas 
negativas; expansão monetária; inflação contida; recuperação do emprego; investimentos 
enfraquecidos; recuperação do consumo; ativos financeiros em alta; novas tecnologias; 
produtividade em ritmo lento e declínio da manufatura.  

Nesse sentido, vem merecendo especial destaque o descompasso entre o movimento dos 
serviços, incluindo o comércio, que lideram firmemente a atual recuperação mundial, e a 
produção industrial, que mostra ritmo declinante, não obstante a crescente introdução das 
novas tecnologias, envolvendo a chamada “indústria 4.0”. 

O enfraquecimento da produção industrial vem sendo apontado como uma das principais 
causas do fraco desempenho dos mercados de commodities que, de acordo com o 
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Banco Mundial, apresentaram queda generalizada na passagem entre o segundo e o 
terceiro trimestres e tendem a encerrar 2019 com índices abaixo daqueles anteriormente 
previstos.1 

Um dos pontos de maior preocupação reside nos possíveis desdobramentos da crise 
argentina. Cabe mencionar que as projeções do FMI para a evolução PIB da Argentina, 
com taxas de -3,1% em 2019 e -1,3% em 2020, podem ser consideradas entre as mais 
otimistas, quando a maior parte das instituições, como o Banco Mundial, aposta em 
retrações entre 2,5% e 3% em 2019 e em torno 1,5% em 2020. No mesmo sentido, 
preocupa a crise em outras economias latino-americanas e a deterioração do ambiente 
político em alguns pontos da América do Sul.

O Gráfico 2 mostra a evolução dos índices de preços projetada pelo Banco Mundial para 
os principais grupos de commodities para os anos de 2019, 2020 e 2021 e o registrado em 
2018. Embora com ressalva da própria instituição de que projeções de mercados voláteis 
como estes perdem consistência com horizontes mais longos, como 2021 em diante, 
tem-se um quadro preocupante, com quedas importantes em 2019 e 2020 e uma branda 
recuperação em 2021, insuficiente para retorno aos níveis de 2018, que esteve longe de 
representar um excelente momento para os principais grupos. 

1. Banco Mundial – Commodity Markets Outlook – Outubro de 2019.

Panorama internacional
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Gráfico 2
Índices de preço e projeções Banco Mundial para os mercados de commodities 
2018-2021

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
(1) Projeções.

As recentes projeções indicam que o grupo de 
energia deve registrar quedas anuais dos índices 
em 2019 e 2020, com taxas de -14,9% e -2,7%, 
respectivamente, com um pequeno avanço de 
1,4% em 2021. Ao mesmo tempo, para o grupo de 
commodities agrícolas, são projetadas taxas anuais 
de -4,6% em 2019; 0% em 2020 e 2,4% em 2021. 
Por sua vez, o grupo de minerais e metais deve 
apresentar quedas anuais em 2019 (-6,0%) e 2020 
(-1,3%), com uma expansão de 1,3% em 2021. 

Em suma, a desaceleração da economia mundial 
e a retração projetada dos principais mercados de 
commodities já configuram um cenário internacional 
menos favorável para as economias brasileira e 
paulista. Além disso, a perspectiva de continuidade 
da recessão da economia argentina em 2020, 
com uma taxa projetada de -1,3% pelo FMI, e a 
deterioração do ambiente político em países da 
América do Sul, com destaque para Chile, Bolívia e 
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Colômbia, complicam ainda mais esse cenário, uma vez que é afetada uma zona de alta 
influência das relações externas do país. 

Em contrapartida, um aspecto favorável que deve ser destacado é a perspectiva de 
manutenção das taxas de juros internacionais em níveis muito reduzidos, facilitando 
a estabilização da Selic em recorde de baixa. Ao mesmo tempo, a elevada liquidez 
internacional proporciona uma quantidade não desprezível de capitais à procura de 
oportunidades de aplicação pelo mundo, incluindo projetos nas áreas de infraestrutura, 
gerando uma situação que pode ser aproveitada tanto no âmbito do conjunto da economia 
nacional, como especificamente pela economia paulista.

Panorama internacional
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No terceiro trimestre, a economia brasileira mostrou maior vigor, com o PIB crescendo 0,6% 
em comparação ao segundo trimestre, refletindo os estímulos decorrentes das liberações 
de saques de FGTS, da elevação da ocupação e da redução da taxa Selic, gerando 
expectativas de uma pequena aceleração do consumo ao longo do último trimestre. Embora 
o vigor apresentado não tenha sido suficiente para evitar uma ligeira queda da taxa anual de 
crescimento do PIB de 1,1% para 1,0% entre o segundo e o terceiro trimestres, houve uma 
continuidade da recuperação. 

A recuperação em curso é sustentada pelo setor de serviços que, embora não consiga 
engrenar uma expansão mais vigorosa, vem se mostrando suficiente para mais que 
contrabalançar o desempenho bem mais fraco e irregular da indústria. 

Pelo lado dos componentes da demanda agregada, consumo e investimentos privados 
mostram recuperação, enquanto que o comércio exterior e o consumo do governo vêm 
registrando taxas negativas de crescimento.

No que concerne às perspectivas para 2020, os saques do FGTS até o final do primeiro 
trimestre, a manutenção dos juros básicos em patamares reduzidos e a elevação gradual 
da ocupação contribuem favoravelmente para a continuidade do movimento de recuperação 
do consumo e dos investimentos privados. Para tanto, a confirmação das tendências de 
manutenção da inflação sob controle é fundamental, já que esse fator é o pilar para a 
condução da política monetária, que reduziu a taxa Selic para 4,5% a.a., apontando para 
níveis reais abaixo de 1% no próximo ano, algo inédito na história recente do país. 
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Economia brasileira
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 – 4o trimestre 2018-3o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB no terceiro trimestre 
cresceu 0,6% em relação ao trimestre anterior, 
excluída a sazonalidade, demarcando o segundo 
trimestre consecutivo com taxas positivas, nessa 
forma de comparação. 

Em termos anuais, foi registrado um crescimento de 
1,0%, mostrando uma pequena desaceleração em 
confronto com a taxa de 1,1% registrada no trimestre 
anterior. Todavia, pode-se considerar um bom 
resultado, uma vez que, ao final do primeiro trimestre 
do ano, foi gerado o temor de uma desaceleração 
consideravelmente mais acentuada para o período 
em questão.

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. 
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Economia brasileira
PIB trimestral

Notadamente, o crescimento do PIB vem sendo sustentado pelo setor de serviços, que 
embora apresentando uma pequena desaceleração, de 1,1% para 1,0%, vem mais que 
compensando o fraco e irregular desempenho do setor industrial.

No setor de serviços, os segmentos com melhor desempenho foram o de informação e 
comunicação, com expansão anual de 3,4%, e o de atividades imobiliárias (taxa anual 
de 2,7%). Já o comércio apresentou crescimento de 1,4%, acima da média do setor de 
serviços, confirmando uma recuperação do consumo, ainda que sem apresentar um ritmo 
mais forte. 

A indústria, por outro lado, ainda mostra um comportamento preocupante, registrando uma 
taxa anual nula no terceiro trimestre, ligeiramente melhor do que o ocorrido no segundo 
trimestre, quando o setor apresentou taxa anual de -0,1%. No tocante aos componentes 
da atividade, a indústria extrativa e a indústria de transformação registraram taxas anuais 
negativas, com respectivamente -0,9% e -0,5%, enquanto a construção cresceu 0,4%, 
após um longo período de quedas consideráveis. 

Por último, cabe mencionar que a agropecuária vem mostrando recuperação em relação 
ao péssimo desempenho de 2018, com um crescimento anual de 2,0%, fruto do aumento 
da produção, expresso na ampliação da safra agrícola estimada pelo IBGE em cerca de 
6% em 2019, com a maior parte dos preços evoluindo abaixo do IPCA, constituindo-se 
assim em ponto fundamental para a manutenção da inflação em níveis reduzidos. 
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PIB trimestral

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 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, observa-se que o 
crescimento vem sendo sustentado pela formação 
bruta de capital fixo (crescimento anual de 3,0%) e 
pelo consumo das famílias (taxa de 1,7%), enquanto 
que os itens relativos ao consumo da administração 
pública e ao comércio exterior contribuem 
negativamente para a taxa de crescimento do PIB, 
conforme mostra o Gráfico 4.

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Mesmo com um crescimento alentador, a formação bruta de capital fixo vem mostrando 
oscilações importantes na sua taxa anual e um de seus fatores explicativos reside na 
abrupta elevação em alguns meses de 2018, por conta da mudança das regras contábeis 
no regime de benefícios fiscais do Repetro, que tornaram obrigatório o registro como 
capital de diversos ativos fixos, inclusive plataformas marítimas, que antes poderiam ser 
contabilizadas como uma transferência temporária,  sem registro no ativo das empresas 
beneficiadas. 

O consumo das famílias, por outro lado, vem apresentando recuperação consistente e é 
bem plausível que a pequena elevação da taxa anual no terceiro trimestre, de 1,6% para 
1,7%, seja resultado dos estímulos representados pela liberação dos saques do FGTS, 
pelos cortes nos juros básicos e pelo aumento da ocupação. 

As expectativas atualmente vão no sentido de que esses estímulos ganhem força no 
último trimestre, suficiente para elevar moderadamente o ritmo de expansão desse 
componente, ajudando assim a compensar os efeitos negativos da retração do gasto 
público e do declínio do saldo da balança comercial.  

Em termos gerais, o comércio exterior vem apresentando retração das exportações e 
crescimento lento das importações, decorrente de uma conjuntura internacional mais 
adversa e de um ritmo de atividade ainda modesto. 

Economia brasileira
PIB trimestral
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Economia brasileira

Com efeito, na comparação do acumulado de 12 
meses até outubro com o de igual período anterior as 
exportações passaram de US$ 233,3 bilhões para 
US$ 225,8 bilhões, o que corresponde a uma queda de 
3,2%, enquanto as importações acumuladas registraram 
aumento de 1,8%, passando de US$ 177,2 bilhões para 
US$ 180,4 bilhões. Dessa forma, o saldo da balança 
comercial acumulado recuou de US$ 56,1 bilhões para 
US$ 45,4 bilhões, o que representa uma queda de 19%. 

Os números do comércio exterior ainda representam 
um fator favorável no que diz respeito à condução 
da política econômica, com projeções de saldo da 
balança comercial de US$ 43,5 bilhões no total de 
2019, de acordo com a edição do Relatório Focus 
do Banco Central de 22 de novembro de 2019, 
o qual contribuiria para a manutenção do déficit 
em transações correntes em níveis confortáveis, 
em torno de US$ 51,1 bilhões, ou 2,78% do PIB, 
segundo estimativas do Banco Central. 

Gráfico 5
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial – 
acumulado de 12 meses
Brasil – outubro 2018-outubro 2019 

Fonte: Ministério da Economia; Fundação Seade.
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A economia do Estado vem exibindo um ritmo de crescimento significativamente mais forte 
do que o conjunto da economia nacional, sendo que, entre o segundo e o terceiro trimestres, 
observou-se uma aceleração da taxa anual do PIB paulista, de 1,4% para 2,0%.

A liderança desse processo de recuperação permanece com o setor de serviços, com 
vigor suficiente para mais que contrabalançar o desempenho negativo da indústria e da 
agropecuária. Aliás, a evolução bem mais acentuada do terciário paulista comparativamente 
à média nacional pode estar refletindo alguma mudança de cunho mais estrutural do 
setor, no bojo de inovações que atingem diversos de seus segmentos, como, por exemplo, 
aplicativos de transporte e de entrega de alimentação.  De qualquer modo, o bom ritmo de 
expansão das vendas do comércio varejista no Estado de São Paulo indica recuperação do 
consumo das famílias, o qual vem sendo estimulado pela liberação dos saques do FGTS, 
pela queda dos juros básicos e pelo crescimento gradual da ocupação. 

Por sua vez, o bom desempenho da construção civil e da produção de máquinas e 
equipamentos favorece a hipótese de que a recuperação dos investimentos privados em 
nível nacional, expressa pelas taxas de crescimento da formação bruta de capital fixo, 
também venha ocorrendo no Estado de São Paulo, o que torna ainda mais consistente a 
recuperação em curso e fornece base para projeções mais otimistas no que diz respeito a 
2020. 

Economia do Estado de São Paulo
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Com relação aos dados do PIB do Estado no terceiro 
trimestre, observa-se uma pequena elevação em 
relação ao trimestre anterior (0,1%), considerado o 
ajuste sazonal. Porém, o vigor da economia paulista 
é captado de forma mais acurada no confronto do 
acumulado de quatro trimestres com igual período 
imediatamente anterior, o qual mostra aceleração da 
taxa de crescimento em termos anuais, passando 
de 1,4% para 2,0% entre o segundo e o terceiro 
trimestres de 2019 (Gráfico 6).

Em termos dos grandes setores de atividade, o 
crescimento anual de 2,0% do PIB do Estado no 
terceiro trimestre de 2019 resultou do avanço de 
3,1% dos serviços, que em função do seu maior 
peso, mais que compensou as quedas apresentadas 
pela agropecuária e pela indústria, de 3,2% e 0,1%, 
respectivamente, como pode ser visto no Gráfico 7. 

Economia do Estado de São Paulo

Gráfico 6
Taxas de crescimento do PIB, no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior (com ajuste sazonal), e no acumulado dos últimos quatro trimestres em 
relação aos quatro trimestres anteriores
Estado de São Paulo – 2017-3o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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Dentre os segmentos que compõem o setor de 
serviços, o melhor desempenho ficou por conta do 
comércio, com um crescimento de 3,3%. 

Ainda em relação ao Gráfico 7, embora a indústria 
tenha sofrido uma pequena retração (-0,1%), pode 
ser notada uma melhora em relação à taxa anual 
registrada para o setor no segundo trimestre, que foi 
de -0,8%. 

No que concerne aos segmentos que compõem 
o setor, destacam-se as melhoras na indústria de 
transformação, cuja taxa anual passa de -1,2% 
para -0,9%, e na construção civil, cujo crescimento 
anual avançou de 1,0% para 2,6% na passagem do 
segundo para o terceiro trimestre, provavelmente 
refletindo a recente expansão do mercado imobiliário 
para estratos mais elevados de renda.

A extrativa mineral, contudo, apresentou queda 
anual de 3,4% no terceiro trimestre, influenciada pela 

PIB paulista

Gráfico 7
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 – 3o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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retração na produção de petróleo e gás natural, cujo Valor Adicionado no Estado de São 
Paulo, medido pela Fundação Seade, apresentou queda anualizada de 2,6% em setembro 
último, sendo fatores decisivos para isto a evolução desfavorável dos preços internacionais e 
as reprogramações de produção pela Petrobras.   

Com a perspectiva de continuidade do crescimento do setor de serviços, caso se confirme 
a melhora da indústria nos próximos meses, ainda que de forma gradual, crescem as 
chances para que a recuperação da economia paulista prossiga em ritmo mais acelerado no 
encerramento de 2019 e apresente também crescimento em 2020. 
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Um detalhamento do desempenho dos setores de atividade pode ser obtido por meio das 
informações das pesquisas mensais do IBGE, que indicam o comportamento da indústria 
de transformação, do comércio varejista e de serviços. 

Considerando-se a comparação entre o acumulado de 12 meses até outubro de 2019, 
contra igual período do ano anterior, tem-se que a produção física industrial paulista 
registrou queda de 0,4%, confirmando tanto a retração anualizada que se observa para 
o Valor Adicionado do setor no terceiro trimestre, como a melhora recente, já que em 
agosto e em setembro as taxas anuais registradas foram -2,1% e -1,1%, respectivamente 
(Gráfico 8).

Na passagem de setembro para outubro, a produção industrial avançou 1,5%, já 
considerado o ajuste sazonal, confirmando a recente melhora de desempenho desse 
indicador.

Os números recentes revelam, sem dúvida, um quadro de alívio para a indústria paulista, 
após flertar com o risco de uma forte retração em 2019. Alguns fatores explicam, em boa 
parte, a relativa melhora da indústria paulista no período recente. Começando pela crise 

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

Produção industrial 
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Gráfico 8
Taxas de crescimento da produção industrial mensal
Estado de São Paulo – outubro 2018-outubro 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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da Argentina, não obstante o considerável impacto 
negativo para a produção industrial, a maior parte 
dos efeitos para 2019, em termos de cancelamento 
de encomendas e quebras nas vendas para aquele 
país, foi absorvida entre janeiro e agosto, perdendo 
gradativamente força no restante do ano.  Ao mesmo 
tempo, o consumo vem ganhando mais fôlego, em 
função dos estímulos representados pelos saques do 
FGTS, níveis baixos dos juros básicos e elevação da 
ocupação. 

Adicionalmente, um fator a ser destacado reside 
na súbita e aguda recuperação da produção de 
alimentos, cuja taxa anual passou de -3,6% em 
setembro para 1,6% em outubro. E esse movimento 
é explicado em boa medida pela elevação da 
produção de açúcar, que se depara com uma base 
de comparação anormalmente baixa nos últimos 
meses de 2018.  
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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 outubro, os maiores 
destaques positivos foram máquinas e equipamentos 
(6,8%), bebidas (4,3%) e outros produtos químicos 
(2,7%). Pelo lado negativo, as maiores quedas 
ocorreram em outros equipamentos de transporte 
(-18,1%); metalurgia (-5,3%) e sabões, detergentes, 
produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal (-4,9%), conforme 
demonstrado no Gráfico 9.

Assim, dez das 18 atividades pesquisadas 
da indústria de transformação apresentaram 
crescimento em outubro, indicando uma melhora 
do quadro em relação ao que era observado em 
setembro último, com um total de sete atividades 
com taxas positivas.

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

Gráfico 9
Taxas de crescimento da produção industrial mensal acumuladas em 12 meses, 
por atividade
Estado de São Paulo – outubro 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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O Valor Adicionado de serviços engloba as atividades 
do comércio e dos serviços. 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, alcançando 
um crescimento anual de 5,2% em outubro, 
consideravelmente acima da média nacional, que 
atingiu 3,8% no mesmo período.

O Gráfico 10 mostra a evolução anualizada do 
volume de vendas do comércio varejista ampliado 
desde outubro de 2018. Pode-se notar que, em 2019, 
a maior expansão anualizada foi obtida em fevereiro 
(6,5%), sendo que os resultados dos últimos três 
meses, sustentando taxas anuais acima de 5%, 
podem ser considerados muito bons, tendo em vista 
a base de comparação mais elevada, representada 
pelo segundo semestre de 2018. 

Serviços

Gráfico 10
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – outubro 2018-outubro 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 outubro, 
realçando o vigor relativamente espraiado no setor 
(Gráfico 11). A atividade de melhor desempenho foi 
a de veículos, motocicletas, partes e peças (13,1%), 
seguida pela de outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (12,4%) e de artigos farmacêuticos/
médicos (8,9%). 

Dentre as atividades com desempenho negativo, 
a principal retração continua no segmento livros, 
jornais, revistas e papelaria, com taxa de -29,3%, 
refletindo provavelmente uma crise de caráter mais 
permanente deste segmento, a partir da substituição 
das mídias físicas pelas digitais.

A Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE mostra 
uma expansão anual de 3,5% em outubro, taxa 
que vem se repetindo desde agosto e que, apesar 
de ficar abaixo do recorde de maio (3,9%), revela 

Gráfico 11
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses, por de atividade 
Estado de São Paulo – outubro 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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consistência no processo de recuperação desse 
indicador, conforme ilustra o Gráfico 12.  

Dentre os segmentos pesquisados, o maior destaque 
foi o de serviços de informação e comunicação, com 
expansão de 10%. Por seu turno, o segmento de 
transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correios foi o destaque negativo, com taxa de -3,5% 
(Gráfico 13). 

Também cabe destacar que o volume de serviços 
no Estado de São Paulo continua apresentando 
crescimento consideravelmente superior ao 
alcançado pelo setor no Brasil, 3,5% contra 0,8% em 
outubro. Dentre os grandes segmentos pesquisados, 
os maiores diferencias a favor da economia paulista 
foram serviços de informação e comunicação, 
com uma diferença de 7 p.p. e serviços prestados 
às famílias, com um diferencial de 2,9 p.p. para a 
atividade no Estado de São Paulo. 

Serviços

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

Todos esses fatores não só confirmam o desempenho 
do setor de serviços como peça-chave para que o PIB 
paulista continue apresentando crescimento acima 
do conjunto da economia brasileira, como também 
podem estar indicando que algumas transformações no 
setor vêm ocorrendo com maior velocidade no Estado 
de São Paulo, ainda mais quando se tem em mente 
que os serviços de informação e comunicação são 
fundamentais para as novas formas de serviços nas 
áreas de transportes, vendas e intermediação financeira.

No acumulado do ano até outubro de 2019, as 
exportações do Estado somaram US$ 39,4 bilhões, 
o que corresponde a uma queda de 9,8% no 
confronto com o acumulado do mesmo período de 
2018. Os principais produtos exportados foram óleo 
bruto de petróleo, aviões, açúcares e soja.

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses, por 
atividade econômica 
Estado de São Paulo – outubro 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Em %

SERVIÇOS Serviços
prestados
às famílias

Serviços de
informação e
comunicação 

Serviços
profissionais,

adminis-
trativos e

complementares Transportes,
serviços

auxiliares aos
transportes

e correio

3,5

6,3

10,0

0,4

-3,5

Balança comercial



SEFAZ/SP – SEADE 27

Conjuntura da Economia Paulista
3o trimestre de 2019

SEFAZ/SP – SEADE 27

Conjuntura da Economia Paulista

Balança comercial

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

As importações paulistas totalizaram US$ 50,5 bilhões no acumulado até outubro, 
resultando em uma retração de 2,0% em relação ao registrado para o mesmo período de 
2018.  Dentre os principais produtos de importação no ano, cabe destacar óleo diesel, 
partes de aparelhos de telefonia, óleo bruto de petróleo e inseticidas. Cabe lembrar que 
o segundo semestre de 2018 apresenta uma base de comparação inflada pela mudança 
no Repetro, pela qual as empresas beneficiadas foram obrigadas a registrar como 
ativos investimentos que, até então, eram contabilizados como “exportações internas” 
(transferências temporárias), não sendo consideradas naquele período nem como 
investimentos nem como importações. Assim, viu-se um aumento súbito de importações 
de bens como as plataformas marítimas e outros itens de origem importada que compõem 
os investimentos para exploração e produção de petróleo e gás natural. 

Com isso, o saldo da balança comercial paulista foi negativo em US$ 11,1 bilhões 
no acumulado até outubro, o que corresponde a uma elevação de 40,5% do déficit, 
comparando-se ao do mesmo período de 2018 (Gráfico 14).

Dois aspectos do comércio exterior paulista em 2019 devem ser destacados. 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 é mais pronunciada que a das importações, 
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Gráfico 14
Valor das exportações, importações e saldo
Estado de São Paulo – outubro 2018-outubro 2019

Fonte: Ministério da Economia; Fundação Seade.

tem-se uma ampliação do déficit comercial paulista, 
o qual vem mostrando uma natureza estrutural nos 
últimos anos.

Porém, conforme exposto em edição anterior, 
um ponto importante do desempenho recente do 
comércio exterior paulista reside na crise argentina, 
que tem implicado em fortes quedas das vendas 
para este importante mercado. Considerando-se a 
comparação do acumulado até outubro com o de 
igual período de 2018, as exportações paulistas para 
Argentina caíram de US$ 5,4 bilhões para US$ 3,4 
bilhões, o que corresponde a uma variação de -36,7% 
(Gráfico 15). Até mesmo as importações paulistas 
daquele país foram afetadas, com queda de  
US$ 2,0 bilhões para US$ 1,8 bilhão (-7,1%), também 
na comparação do acumulado até outubro com o de 
igual período de 2018. Com isso, o saldo comercial 
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US$ 1,6 bilhão, com uma queda de 53,4%. 
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Gráfico 15
Valor das exportações, importações e saldo do comércio exterior com a Argentina
Estado de São Paulo – outubro 2018-outubro 2019

Fonte: Ministério da Economia; Fundação Seade.

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 quadro positivo do consumo, observado 
claramente pelo bom desempenho do comércio 
varejista ampliado, reflete as medidas pontuais de 
liberalização do FGTS implementada no final do 3o 
trimestre, a continuidade da expansão do crédito às 
pessoas físicas e a criação de empregos, fatores que 
deram base de sustentação recente ao consumo das 
famílias no Estado. 

O Gráfico 16 compila, para o Estado de São Paulo, 
as informações de crédito às pessoas físicas, 
do mercado de trabalho e do comércio varejista. 
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Percebe-se que, em 2019, a alta do crédito destinado 
ao consumo não foi sinônimo de aceleração das 
vendas no comércio restrito. Neste segmento, a 
recuperação foi tênue e o ritmo de crescimento 
no final do terceiro trimestre se situou abaixo do 
observado no início de 2018 (3,3% contra 2,2%, 
no acumulado em quatro trimestres). No varejo 
ampliado, o patamar de expansão em 2019 foi maior, 
atingindo no 2o trimestre de 2018 a maior taxa de 
crescimento (6,7%) na mesma base de comparação, 
sendo que, a partir daí, ocorreu leve desaceleração 
para a taxa de 5,3% no 3o trimestre de 2019.

Parte da alta do crédito em 2019 pode ter sido 
direcionada para quitar dívidas contraídas durante 
a recessão. Portanto, a evolução do crédito ajudou 
a manutenção do crescimento no varejo, mas 
não significou uma demanda adicional a ponto de 
significar um novo patamar de vendas.  

Consumo
Economia do Estado de São Paulo 

Gráfico 16
Variação do acumulado em 12 meses do saldo do crédito à pessoa física, 
ocupação, rendimento real, massa de rendimento e comércio
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2015-3o trimestre 2019

Fonte: IBGE: Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua 
(PNADc); Banco Central do Brasil; Fundação Seade.
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Nesse contexto, o mercado de trabalho tem 
sido, ao mesmo tempo, um vetor de inclusão 
de consumidores no mercado, em função do 
crescimento da ocupação e da queda do número 
de desocupados, e um freio à aceleração do 
consumo das famílias, dado que o rendimento real 
dos trabalhadores ainda está em retração, o que 
fez a massa de rendimento permanecer com leve 
desaceleração ao longo de 2019, segundo os dados 
da PNADc para o Estado. 

Apesar da taxa de desocupação ter recuado entre 
o segundo e terceiro trimestres de 2019 no Estado, 
ela ainda é bastante elevada, em torno de 12,0%, 
com um contingente de 3,1 milhões de pessoas 
desocupadas. Este fator, combinado com o alto 
grau de informalidade das ocupações criadas – no 
Estado foram gerados 507 mil postos de trabalho 
entre o final de 2018 e o terceiro trimestre de 2019, 
sendo que 78,5% (398 mil) desses empregos foram 

Consumo
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Gráfico 17
Evolução da ocupação, segundo posição na ocupação
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2015-3o trimestre 2019

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua (PNADc).
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gerados em atividades por conta própria e empregos sem carteira assinada – e a elevada 
ociosidade dos fatores de produção, acabaram por pressionar os salários para baixo. No 
Estado, o rendimento real dos ocupados que, no primeiro trimestre do ano havia crescido 
1,5% no acumulado em 12 meses, se retraiu no terceiro trimestre (-0,3%), mantendo a 
taxa de expansão da massa de rendimento real contida em 2,1% no trimestre findo em 
setembro. 

A composição setorial das vendas do comércio varejista paulista refletiu, assim, o mercado 
de trabalho – alta do emprego e a contenção do rendimento real dos ocupados –, e a 
expansão do crédito às pessoas físicas. Os setores mais dependentes dos financiamentos 
apresentaram desempenho superior. As vendas de material de construção e de móveis 
ganharam ritmo ao longo do ano. O primeiro registrou crescimento de 6,0% no volume 
comercializado, em relação ao mesmo período de 2018, e o segundo saiu de uma 
retração de 7,9%, no primeiro trimestre, para uma alta de 7,5% no terceiro trimestre. A 
comercialização de automóveis manteve expansão relevante (14,4%) no trimestre findo 
em setembro, mas apresentou desaceleração em relação ao início do ano. O setor de 
eletrodoméstico melhorou o desempenho, porém ainda manteve a taxa negativa (-0,6%) 
no terceiro trimestre.

Já o resultado dos setores do varejo mais dependente da renda refletiu a fragilidade do 
mercado de trabalho e da renda dos ocupados. No segmento de supermercados, nota-se 
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desaceleração entre os primeiro e terceiro trimestres, 
de uma alta de 1,6% para uma taxa de apenas 
0,4%, em relação ao mesmo período de 2018. Em 
vestuário a melhora também é pequena, com taxas 
ainda negativas (-1,5% no primeiro trimestre para 
-0,5% no terceiro trimestre). Na comercialização de 
combustíveis, a variação passou para a faixa positiva 
(1,0%) no terceiro trimestre. O setor de farmácia 
apresentou comportamento positivo (8,7% no terceiro 
trimestre) e é mais independente da evolução do 
mercado de trabalho.

Nesse quadro, ganha importância o comportamento 
do consumidor frente às perspectivas para 2020. O 
índice de confiança medido pela Fecomércio para 
o Estado é um indicador para auferir o “humor” dos 
consumidores no final de 2019. Em primeiro lugar, 
cabe destacar o otimismo gerado pelos resultados da 
eleição presidencial de 2018, que se consubstanciou 
na forte elevação da confiança no início de 2019, 
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Gráfico 18
Volume do comércio varejista 
Variação trimestral, em relação ao mesmo período do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2019-3o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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excluída a sazonalidade. Essa trajetória se inverteu 
no primeiro semestre de 2019 com expressiva queda 
nos índices.

A partir de junho até novembro, a avaliação dos 
consumidores sobre as condições econômicas 
atuais melhorou mês a mês, porém a média do 
índice (95,6 pontos) em 2019 (até novembro) é 
inferior à observada no mesmo período de 2014 
(118,0 pontos), ano anterior à recessão vivida pelo 
país. Fato que demonstra ainda existir ressalvas em 
relação à perspectiva de aceleração da propensão a 
consumir da população no curto prazo. 

Elementos que poderiam dar tração ao consumo 
e assim ser um dos gatilhos para os empresários 
tirarem do papel investimentos de ampliação da 
capacidade produtiva, o que sinalizaria um processo 
mais sustentado de expansão econômica, como por 
exemplo a expansão acelerada da tomada de crédito, 
o seu barateamento e o maior acesso às linhas de 
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Gráfico 19
Índice de confiança e expectativa do consumidor com ajuste sazonal
Estado de São Paulo – novembro 2010-novembro 2019

Fonte: Federação de Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio).
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financiamento, e os ganhos reais nos rendimentos dos ocupados não estão plenamente 
garantidos em 2020. 

De um lado, a melhoria do mercado de trabalho deve permanecer em velocidade de 
“cruzeiro” com o desemprego caindo lentamente e a recuperação do rendimento real na 
dependência da evolução da inflação. O aumento apenas para repor a inflação sem ganho 
real do salário mínimo em 2020, se torna assim, um fator de restrição à aceleração da 
venda no varejo, especialmente daqueles bens mais dependentes da renda. 

O governo tem propiciado um ambiente regulatório mais brando, incentivando a criação 
de fintechs, que utilizam novas tecnologias e tem potencial para desafiar o domínio dos 
grandes bancos com produtos inovadores e processos mais ágeis. Segundo pesquisa da 
auditoria PwC Brasil e da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), o país tem mais 
de 500 fintechs em operação sendo que 57% delas com sede no Estado de São Paulo. 
A escala das fintechs ainda é pequena, com faturamento de até R$ 350 mil/ano, segundo 
a pesquisa, e a perspectiva de acirrar a competição no mercado financeiro com efeitos 
positivos para os usuários, como aprovação mais rápida de crédito, juros menores e maior 
acesso a serviços financeiros, ainda terá que ser avaliada nos próximos anos. 
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As informações referentes ao PIB do Estado de São Paulo, no terceiro trimestre, 
embasaram projeções de crescimento mais otimistas da economia paulista para o total 
de 2019, com a média passando de 1,7% para 2,1%. Para tanto, os modelos de projeção 
utilizados captaram uma melhora da atividade no terceiro trimestre, em que o PIB do 
Estado cresceu 0,1% na comparação com o trimestre anterior, considerado o ajuste 
sazonal, enquanto que a taxa de crescimento anual subiu de 1,4% para 2,0%.  

Além disso, foi fundamental a manutenção do bom desempenho do setor de serviços, que 
registrou crescimento do seu Valor Adicionado de 0,6% na passagem do segundo para 
o terceiro trimestre, com ajuste sazonal, permitindo uma elevação da taxa anual do setor 
de 2,4% para 3,1%. No caso da indústria, o alívio em relação ao mergulho no território 
das taxas negativas que se esboçava no segundo trimestre, com a taxa anual chegando 
a -0,6% e agora refluindo para a quase neutralidade (-0,1%), também influenciou 
positivamente os modelos de projeção.

No que se refere ao conjunto da economia brasileira, as projeções para 2019 também 
melhoraram, com a taxa média estimada pela Fundação Seade subindo de 0,7% para 
0,9%. Dessa forma, as projeções indicam a tendência para um crescimento bem mais 
acentuado da economia paulista em 2019, comparativamente ao conjunto da economia 
nacional. 

Perspectivas
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Pode-se afirmar que o ponto central para essa 
diferença está na particularidade da recuperação 
em curso, que é liderada pelos serviços e não conta 
com a realimentação do crescimento pelo dispêndio 
público, dado o severo quadro fiscal que atinge as 
três órbitas de governo. 

Observando o que ocorre nas economias mais 
avançadas, especialmente nos EUA, a liderança do 
setor de serviços no processo de crescimento vem 
se alavancando a partir de uma série de inovações, 
que englobam desde os avanços em informação e 
comunicação, como aparentemente uma transição 
de parte da indústria, que deixa de produzir bens, no 
sentido mais estrito do termo, para produzir serviços 
com elevado conteúdo tecnológico.

Ainda que as estatísticas não estejam captando 
tão detalhadamente todo esse processo, é possível 
que a economia paulista tenha saído à frente nessa 
nova escalada dos serviços, comparativamente à 

Perspectivas
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Gráfico 20
Projeções da Fundação Seade para a evolução do PIB – Médias
Brasil e Estado de São Paulo – 2019 

Fonte: Fundação Seade.
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média brasileira, aproveitando as transformações nos sistemas de transportes, informação, 
intermediação financeira, comunicação e alimentação.

Nesse sentido, os estímulos provenientes das liberações de saques do FGTS, da redução 
dos juros e da elevação da ocupação, em um ambiente de inflação controlada, podem 
reforçar esse processo peculiar de recuperação capitaneada pelos serviços, realimentando 
o diferencial de crescimento em favor da economia paulista, ao menos no curto prazo. 

Os modelos de projeção utilizados apontam para uma desaceleração da economia paulista 
em 2020, com a mínima caindo de 1,9% para 1,7%, a média passando de 2,1% para 1,8% 
e a máxima de 2,3% para 1,9%. 

Nesse caso, tanto a base de comparação mais elevada, como a tendência captada de leve 
redução de ritmo do setor de serviços, influenciam sobremaneira os modelos de projeção. 
De qualquer forma, caso esses números sejam confirmados já será possível falar em 
consolidação do processo de recuperação da economia paulista, que apesar de não atingir 
taxas exuberantes de crescimento, mostra consistência. 

Perspectivas
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Perspectivas para 2020
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Perspectivas
Perspectivas para 2020

No que diz respeito ao conjunto da economia 
brasileira, a projeção média indica uma expansão 
de 1,9% do PIB em 2020. Assim, a tendência 
atual captada pelos modelos utilizados é de um 
crescimento mais forte dos serviços, seguindo com 
atraso a recuperação do setor registrada para a 
economia paulista em 2019.

Não obstante o diferencial das taxas, caso esses 
números se confirmem, estaria ocorrendo uma 
nítida consolidação do processo de recuperação 
econômica do país.Com base nas informações 
atuais, um ponto crucial para tal consolidação reside 
no controle da inflação, possibilitando a estabilidade 
dos juros básicos em níveis historicamente baixos. 
E as projeções atuais, que constam na edição de 1o 
de novembro de 2019 do Relatório Focus do Banco 
Central, sugerem o IPCA em torno de 3,6% ao final 
de 2020.

Gráfico 21
Projeções da Fundação Seade para a evolução do PIB – Médias
Brasil e Estado de São Paulo – 2020

Fonte: Fundação Seade.
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Perspectivas

Por sua vez, a liberação dos saques do FGTS tem vigência prevista até o final do primeiro 
trimestre, sendo que os seus efeitos positivos podem se estender um pouco mais. Em 
contrapartida, as previsões atuais para a economia internacional em 2020 não indicam 
grandes mudanças, prevalecendo o ambiente de leve desaceleração, grande liquidez e 
fortes incertezas, especialmente no campo da geopolítica. 

Dessa forma, as maiores probabilidades, tanto para a economia paulista, como para 
o conjunto da economia nacional, vão no sentido de manutenção da recuperação 
econômica, liderada pelos serviços, sem apresentar taxas exuberantes, já que a 
realimentação pelo dispêndio público ainda não parece viável. E esse processo também 
comporta uma acomodação da indústria no campo positivo, justamente pela recuperação 
gradual do consumo e dos investimentos privados. 

Em termos mais gerais, os maiores riscos devem se concentrar no ambiente político, que 
abriga, entre outras coisas também relevantes, um conflito decorrente de uma pesada 
agenda de reformas e medidas de redução do papel do setor público.

Perspectivas para 2020
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