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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.



Os principais indicadores de atividade mostram a continuidade do processo de 
recuperação econômica em 2019, tanto da economia brasileira, como da paulista, embora 
com maior vigor dessa última. Nota-se, entretanto, que no final de 2019 a atividade 
econômica no Brasil e em São Paulo já se encontrava em desaceleração, comprometendo 
as perspectivas para 2020, antes mesmo da eclosão da pandemia do coronavírus.

Apesar dos números relativamente favoráveis de 2019, ficam nítidos alguns entraves para 
uma expansão mais robusta da atividade, com destaque para o grave quadro fiscal em 
todas órbitas de governo, bloqueando a realimentação da atividade pelo gasto público.

No entanto, quando se mira para 2020, o cenário se torna nebuloso e grave a partir 
da pandemia do coronavírus, caracterizando provavelmente a maior crise vivida pela 
humanidade, ao menos em sua história mais recente, cujos reais impactos e tempo de 
duração ainda são muito incertos. 

Pelo lado da economia internacional, as informações e projeções vêm desenhando o 
pior cenário para as economias brasileira e paulista, ao menos dos últimos dez anos, 
combinando problemas de oferta, queda de demanda e forte instabilidade financeira. 

Introdução
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As últimas projeções do mercado e do próprio governo federal para a economia brasileira 
em 2020 vêm sendo fortemente rebaixadas, em função dos impactos da pandemia na 
atividade econômica e nas condições financeiras dos agentes econômicos. A economia 
paulista também deverá sentir a queda da atividade econômica nos próximos meses, o 
que também restringirá de forma expressiva a sua expansão em 2020. 

A última parte deste boletim desenvolve algumas possibilidades de cenários para a 
economia paulista frente à pandemia do coronavírus, no sentido de configurar parâmetros 
qualitativos para a elaboração futura de projeções quantitativas, quando as estatísticas 
oficiais captarem os efeitos concretos do aprofundamento da crise. 
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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.
(1) Estimativas. (2) Projeções.

As informações e estimativas disponíveis até o 
momento indicam uma significativa desaceleração da 
economia mundial em 2019. 

De acordo com o FMI, a taxa anual de crescimento 
da economia mundial caiu de 3,6% para 2,9%, entre 
2018 e 2019, enquanto para o Banco Mundial essa 
variação foi de 3,0% para 2,4%, só para citar duas 
das mais importantes instituições que analisam esse 
tema de forma sistemática.

Há um relativo consenso acerca das causas da perda 
de dinamismo em 2019, a despeito de condições que 
combinam, de forma praticamente sem precedentes, 
juros em níveis extremamente reduzidos, liquidez 
elevada e inflação convergentemente reduzida. 
Começando pelos aspectos mais estritamente 
econômicos, observa-se um crescimento muito lento 
dos investimentos e da produtividade, com o setor de 
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serviços e o consumo assumindo o protagonismo no processo de expansão da atividade 
em grande parte das economias com maior peso no produto global. 

Outro fator negativo residiu nas tensões geopolíticas, com ênfase no embate comercial/
tecnológico entre EUA e China, nas grandes turbulências relativas ao processo conhecido 
como Brexit e no conflito de caráter militar envolvendo EUA e Irã. 

Como consequências mais imediatas dessas tensões, cabe destacar a elevação da 
incerteza em escala mundial, o recrudescimento do protecionismo e a redução do ritmo do 
comércio mundial. 

A partir desses aspectos, tem-se o referencial para as discussões sobre a evolução da 
economia mundial em 2020, as quais podem ser divididas em duas etapas, pré e pós 
epidemia do Covid-19, cujos primeiros casos de infecção ocorreram na China no final de 
2019. 

Anteriormente à caracterização da epidemia do novo coronavírus, renomadas instituições, 
como FMI, Banco Mundial, Goldman Sachs e Bloomberg, vinham apostando em uma 
aceleração do crescimento da economia mundial em 2020, em decorrência da atenuação 
das principais tensões que geraram grande instabilidade em 2019 e mencionadas acima.

Panorama internacional
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Além disso, essa aceleração decorreria também do maior vigor previsto para importantes 
economias emergentes, como Brasil, Índia, México e Rússia.

Assim, tomando como referência a avaliação do FMI na atualização da sua publicação 
World Economic Outlook, em janeiro de 2020, a perspectiva de um ambiente mais ameno 
embasou uma projeção de crescimento da economia mundial de 3,4% em 2020, uma taxa 
significativamente mais elevada do que a estimada para 2019 (2,9%), conforme Gráfico 1, 
contendo as estimativas de fechamento para 2019 e as projeções para 2020 do conjunto 
da economia mundial, com ênfase nos principais grupos de regiões e países. 

Ao mesmo tempo, estabeleceu-se uma convicção generalizada de que o crescimento mais 
elevado da economia mundial em 2020 seria insuficiente para encadear uma recuperação 
dos mercados de commodities. Um exemplo nesse sentido reside na avaliação do Banco 
Mundial, que até o momento vem mantendo inalteradas as projeções para os índices de 
preços relativos aos principais mercados de commodities em 2020 e 2021, como mostra o 
Gráfico 2.

Panorama internacional
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Gráfico 2
Índices de preços dos principais grupos de commodities

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
(1) Estimativas. (2) Projeções.
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Na comparação com o resultado estimado para 2019, o Banco Mundial projetou retrações 
dos índices de cotações, em 2020, para os grupos de energia (-2,7%) e de minerais e 
metais (-1,3%), enquanto para o grupo de agrícolas está prevista estabilidade.

De acordo com esse estudo, uma melhora ocorreria em 2021, com crescimento anual para 
os grupos de agrícolas (2,4%), energia (1,4%) e minerais e metais (1,3%), sem contudo 
alcançar os patamares registrados em 2018, o que ilustra o atual enfraquecimento desses 
mercados, tornando-se um aspecto negativo para as economias brasileira e paulista.  

É importante ressaltar que os cenários vêm sofrendo modificações consideráveis, 
conforme avança a epidemia do Covid-19, sendo que, inicialmente, foram fortemente 
afetadas a produção industrial e a demanda por commodities da China. Entretanto, os 
efeitos repercutiram rapidamente em escala global nos mercados financeiros, na produção 
e na demanda, mostrando um peso da economia chinesa ainda maior do que se supunha.

Atualmente, as análises se dividem em dois grupos principais. O mais otimista aposta que, 
tão logo a epidemia seja relativamente controlada, a economia mundial retoma o seu vigor, 
recuperando, ao menos em grande parte, as perdas e atrasos sofridos. Em contraposição, 
um grupo mais pessimista, que se tornou dominante, aposta que, na melhor das hipóteses, 
a economia mundial apresentará significativa desaceleração em relação às taxas de 
crescimento registradas em 2019, porém é cada vez mais provável a caracterização de 
uma recessão em quase todas as regiões e nas economias mais importantes.

Panorama internacional
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No que tange aos efeitos para a economia brasileira, já são nítidos os cenários de grande 
instabilidade nos mercados financeiros e de ativos, bem como de acentuadas quedas nos 
fluxos de comércio e das cotações de grande parte das commodities. Embora ainda não 
se tenha números mais precisos a respeito, são fortes os riscos de que a produção de 
importantes segmentos, sobretudo da indústria, seja afetada por falhas de suprimentos, dada 
a importância do fornecimento de produtos de origem chinesa.

De qualquer forma, são cada vez mais claras as indicações de que o ano de 2020 se 
apresenta como o pior cenário internacional dos últimos dez anos, tanto para o conjunto da 
economia nacional, como mais especificamente para a economia paulista.
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A economia brasileira em 2019 praticamente reprisou o ritmo de expansão apresentado 
no ano anterior, caracterizando um processo de tênue recuperação da atividade, com 
sérias dificuldades para engrenar um crescimento mais robusto.

Alguns entraves vêm se destacando no processo de recuperação da atividade. Em 
primeiro lugar, é visível a falta de realimentação da demanda agregada pelo dispêndio 
público, em decorrência do grave quadro fiscal que atinge todas as órbitas de governo. 
Ao mesmo tempo, o elevado desemprego e o lento crescimento do rendimento médio 
real dos ocupados colocam um freio na expansão do consumo. Por sua vez, o comércio 
exterior vem, nos últimos anos, apresentando saldos ainda vultosos, porém declinantes, 
fazendo com que a contribuição do setor externo seja negativa para a expansão do PIB.

Nessas condições, os estímulos decorrentes da inflação reduzida, da liberação dos 
saques do FGTS, da redução dos juros básicos para níveis historicamente baixos e da 
elevação da ocupação, têm se mostrado insuficientes para engrenar um crescimento 
mais expressivo.
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Outra característica da conjuntura atual reside no protagonismo do setor de serviços no 
crescimento da atividade, enquanto o setor industrial apresenta um dinamismo inferior 
e mais instável, repetindo o fenômeno de “descasamento” entre consumo/vendas e 
produção industrial, com protagonismo do setor terciário no crescimento, que é observado 
atualmente nas economias mais avançadas. 

De qualquer forma, um certo alento foi dado pelo crescimento, ainda que gradual, dos 
investimentos e da indústria de construção, justamente duas das variáveis mais afetadas 
ao longo da recessão vivida em 2015 e 2016 e que são fundamentais para que o 
crescimento registrado no período recente ganhe um pouco mais de sustentação.

Enfim, pode-se dizer que as características mais gerais da economia brasileira, no 
encerramento de 2019, são de uma recuperação em ritmo lento, com desaceleração no 
final do ano, com sinais de rearticulação de certos segmentos importantes, ao mesmo 
tempo em que vem sendo implementada uma nova agenda de governo, que demanda 
tempo e cujos resultados finais ainda são muito incertos.
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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 – 1o trimestre-4o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB no quarto trimestre de 
2019 registrou um crescimento anualizado de 1,1%, 
frustrando as expectativas mais otimistas que, ao 
longo de boa parte do ano, apostavam em taxas de 
crescimento acima de 2%. 

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. 

Cabe realçar que, da mesma forma que em 2018, o 
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setor de serviços que, mesmo com uma taxa ainda 
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Economia brasileira
PIB trimestral

A agropecuária também registrou um crescimento modesto em 2019 (1,3%), não 
obstante a excelente safra, que teve uma elevação de 6,6% no período, o que indica uma 
substantiva contenção dos preços dos produtos agrícolas.

Uma grande preocupação se volta para o desempenho da indústria, que além de 
encerrar o ano com um crescimento fraco (0,5%), teve um comportamento bem irregular, 
chegando a visitar o território negativo no segundo trimestre.

Em termos dos seus componentes, a indústria extrativa registrou queda anual de 1,1%, 
enquanto a indústria de transformação também teve um desempenho sofrível, com 
crescimento de apenas 0,1% em 2019. 

Em compensação, a surpresa positiva no setor foi a significativa recuperação da 
construção, que de uma queda anualizada de 2,7% no primeiro trimestre, evoluiu 
para encerrar o ano com uma expansão de 1,6%, refletindo a recuperação gradual 
dos investimentos e a expansão observada em determinados segmentos do mercado 
imobiliário.
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PIB trimestral

Utilizando-se a mesma base de comparação, 
acumulado em quatro trimestres contra igual 
período anterior, pode ser observada a trajetória 
de recuperação pela ótica dos componentes da 
demanda agregada, conforme registra o Gráfico 4.

Nessa forma de comparação, nota-se claramente 
que a evolução positiva do consumo das famílias 
(1,8%) e da formação bruta de capital fixo (2,2%) foi 
parcialmente anulada pela expansão das importações 
(1,1%) e pelos declínios verificados nas exportações 
de bens e serviços (taxa anual de -2,5%) e no 
consumo da administração pública (-0,4%). 

A elevação de 1,8% do consumo das famílias, em um 
ambiente que combinou inflação reduzida, queda dos 
juros básicos para níveis recordes de baixa, liberação 
de saques do FGTS e lento crescimento dos 
rendimentos, mostra a dificuldade para a expansão 
mais incisiva dessa importante variável em situações 
de desemprego elevado.

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda agregada 
Brasil – 1o trimestre-4o trimestre 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Outro aspecto a ser destacado reside no comportamento da formação bruta de capital 
fixo, que embora registrando o segundo ano consecutivo de crescimento, algo que não 
ocorria desde 2013, acabou decepcionando pela desaceleração da taxa anual, de 4,3% 
no segundo trimestre, para 2,2% no encerramento de 2019, em um processo em que pesa 
consideravelmente a restrição do investimento público pelo quadro fiscal.

Mesmo com o crescimento da variável, a taxa de investimento ficou em 15,4%, abaixo do 
registrado em 2018 (15,8%), níveis muito reduzidos considerando as necessidades de 
superação de gargalos em infraestrutura e produtividade. 

Em relação a esse aspecto, alguns estudos (por exemplo: IPEA1) apontam que seria 
fundamental manter uma taxa de investimento que ficasse entre 20% e 25% do PIB, 
níveis considerados adequados para a reposição da depreciação e renovação do estoque 
de capital. Em discordância, outras análises (IBRE-FGV, por exemplo) indicam que, 
atualmente, as necessidades de volume de capital são menores e que taxas um pouco 
inferiores a 20% do PIB seriam suficientes para dar sustentação à expansão econômica. 
De qualquer forma, há uma concordância generalizada no sentido de que, taxas de 
investimento abaixo de 16% do PIB ampliam os desafios para o desenvolvimento em 
horizonte de médio e longo prazos. 

1. IPEA. Investimento e Crescimento. Revista Desafios do Desenvolvimento, ano 1, ed. 3, out./2004; e CAVALCANTI, 
Marco A.F.H; SOUZA Jr., José R.C. Cenários macroeconômicos para o período 2020-2031, Carta de Conjuntura, Nota 
técnica n.41, Ipea, out./2018.

Economia brasileira
PIB trimestral
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Economia brasileira

Comércio exterior

O comércio exterior resultou em um superávit de US$ 46,7 bilhões, que pode ser 
considerado muito positivo para a condução da política econômica, já que contribui 
decisivamente para manter o déficit em transações correntes em níveis confortáveis.  

A comparação do acumulado de janeiro a dezembro de 2019 com igual período de 2018 
mostra que as exportações de bens passaram de US$ 239,3 bilhões para US$ 224,0 
bilhões, o que corresponde a uma queda de 6,4%. 

Esse comportamento decorre não só da conjuntura internacional, com quebra do ritmo do 
comércio mundial e enfraquecimento dos mercados de commodities, mas também reflete 
problemas de competitividade em vários segmentos da indústria. 

O desempenho negativo foi observado também nas importações, que registraram retração 
de 2,2% no mesmo período, passando de US$ 181,2 bilhões para US$ 177,3 bilhões. 

Nesse caso, além do baixo crescimento da atividade, conta também o efeito contábil 
derivado da alteração das normas de incentivo do Repetro, que levou a um aumento súbito 
do registro de ativos como importação de máquinas e equipamentos no segundo semestre 
de 2018, elevando a base de comparação para 2019.

Dessa forma, o saldo da balança comercial acumulado recuou de US$ 58,1 bilhões para 
US$ 46,7 bilhões, o que representa uma taxa de -19,5%.  Com isso, ao mesmo tempo 
em que o resultado do comércio exterior mostrou-se positivo para a condução da política 
econômica, sua contribuição em termos do crescimento do PIB foi negativa. 
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O declínio do saldo da balança comercial 
brasileira vem se repetindo desde 2016, quando 
atingiu um recorde de US$ 67 bilhões, motivado 
fundamentalmente pela forte contração das 
importações em meio à forte recessão vivida no 
período e por um relativo aquecimento nos principais 
grupos de commodities entre 2015 e 2016.

Assim, o reforço ao crescimento por conta da 
demanda externa parece cada vez mais depender 
tanto de melhoras na conjuntura internacional, 
afetando positivamente os mercados de commodities, 
como também de um fortalecimento da produtividade 
e competitividade da economia brasileira, fatores que 
não parecem viáveis num horizonte de curto prazo. 

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

Fonte: Ministério da Economia; Fundação Seade.
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Apesar das restrições advindas da conjuntura internacional e do ambiente vivido pelo conjunto da economia 
nacional, a economia paulista apresentou maior dinamismo, aproveitando as características de uma estrutura 
bem diversificada.
Entretanto, diferentemente de outras fases de recuperação, o protagonismo da expansão econômica 
concentrou-se no setor de serviços, com a indústria correndo bem atrás e apresentando forte instabilidade ao 
longo do ano.
Assim como vem ocorrendo nos países mais avançados e no conjunto da economia brasileira, esse 
“descasamento” entre o desempenho dos serviços / vendas do comércio e da produção industrial também é 
nítido para a economia paulista, ao menos desde o início de 2018. 
As causas desse fenômeno ainda não são claras, mas tudo indica que há uma combinação de fatores 
conjunturais e mudanças de ordem mais estrutural. Nesse processo, podem ser observados simultaneamente 
movimentos de gradual ocupação da ociosidade, investimentos para recapacitação da oferta, renegociações 
de dívidas de consumidores, expansão dos serviços com forte conteúdo de TI, crescimento mais acentuado 
das importações, porém sem formar ainda um quadro mais claro, sobretudo no que tange à expansão dos 
novos serviços e à perda de dinamismo da indústria. Uma preocupação importante refere-se à restrição 
imposta pela gravidade do quadro fiscal, impedindo a realimentação da atividade pelo gasto público, cuja 
solução não é vislumbrada em horizontes de curto e até mesmo de médio prazo. 
Também há uma grande incerteza em relação às sequelas deixadas pelo forte processo recessivo vivido 
recentemente, principalmente em termos de desarticulação de segmentos da indústria.
De qualquer modo, há um descolamento do dinamismo paulista em relação à média nacional, gerando novas 
oportunidades de investimento e recuperação, ainda que gradual, do mercado de trabalho.

Economia do Estado de São Paulo



SEFAZ/SP – SEADE 19

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2019

SEFAZ/SP – SEADE 19

Conjuntura da Economia Paulista

O PIB do Estado de São Paulo avançou 2,5% em 
2019, fortalecendo o processo de recuperação 
econômica iniciado em 2017 e confirmando as 
projeções mais otimistas, realizadas ao final de 2018. 

Observando o comportamento ao longo do ano, 
verifica-se uma aceleração da taxa anual de 
crescimento do PIB a partir do primeiro trimestre, 
permitindo encerrar o ano com uma expansão bem 
acima do conjunto da economia nacional (1,1%). Na 
verdade, não fosse uma redução do ritmo nos últimos 
meses, o PIB paulista poderia ter atingido a taxa de 
3,0% em 2019.

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 – 2017-2019

Fonte: Fundação Seade.

PIB paulista

Em %

20182017
1o trim. 1o trim.

2019
3o trim. 4o trim.2o trim. 2o trim.1o trim. 3o trim. 3o trim.4o trim. 4o trim.2o trim.

Acumulado 4 trimestres Trimestre/trimestre anterior 
(com ajuste sazonal)

-2,1
-1,8

-1,0

0,3
0,7

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

1,5

2,1
2,5

1,2

0,0

1,0
0,4

-0,2 -0,3

0,8
0,4 0,7

1,1

0,2
0,6



SEFAZ/SP – SEADE 20

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2019

Economia do Estado de São Paulo

O crescimento de 2,5% do PIB do Estado em 2019 
foi propiciado pelo avanço de 3,3% dos serviços, 
seguido da indústria, com variação positiva de 1,0%, 
ao mesmo tempo em que a agropecuária registrou 
uma queda de 1,3% (Gráfico 7).

Conforme mencionado, o setor de serviços 
foi o maior responsável pela sustentação do 
crescimento do PIB paulista em 2019, acentuando 
o seu protagonismo no processo de recuperação, 
notadamente desde 2018.  

Dentre os segmentos que compõem esse setor, 
os destaques ficam por conta de “demais serviços” 
(3,6%) e “comércio e serviços de manutenção 
e reparação” (3,3%), enquanto o segmento de 
“transportes, armazenagem e correio”, bastante 
vinculado ao ritmo da atividade produtiva, cresceu 
apenas 0,8%, possivelmente refletindo o ritmo mais 
fraco e irregular da produção industrial. 

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 – 4o trimestre 2019

Fonte: Fundação Seade.
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Cabe mencionar o fato de que a aceleração do ritmo de crescimento do setor, 
especialmente a partir do segundo trimestre, refluiu parcialmente nos meses finais do 
ano, frustrando as expectativas que, em meados do ano, apostavam em um avanço mais 
próximo de 4% no encerramento do ano.

Por sua vez, a indústria teve um desempenho mais fraco e irregular, chegando a flertar 
com crescimento zero em alguns momentos, para engrenar uma pequena recuperação no 
último trimestre, encerrando o ano com crescimento de 1,0%.

No que concerne aos segmentos que integram o setor, o destaque negativo foi mais uma 
vez a extrativa mineral, com queda de 5,2%, aprofundando a retração observada em 2018 
(-4,1%), em função do péssimo cenário vivido pelas atividades de exploração e produção 
de petróleo e gás natural. Embora de forma tímida, a indústria de transformação seguiu em 
crescimento (0,4%) e o grande destaque positivo foi a construção civil, com taxa de 3,6%, 
refletindo a expansão observada em nichos do mercado imobiliário voltados para rendas 
mais elevadas, especialmente na cidade de São Paulo. 

Por último, cabe citar que a agropecuária paulista teve queda de 1,3% em 2019, 
decorrente, fundamentalmente, da queda na produção de cana-de-açúcar, principal 
produto da agropecuária paulista. 
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A avaliação do desempenho dos principais setores de atividade pode ser complementada 
por meio das pesquisas mensais do IBGE, que indicam o comportamento mês a mês da 
indústria de transformação, do comércio varejista e de serviços.

Em 2019, a produção física industrial paulista registrou crescimento de 0,2%, um resultado 
significativamente abaixo do obtido para o valor adicionado da indústria geral (1,0%) – 
que contou com os bons resultados da construção civil –, confirmando os problemas de 
dinamismo na indústria de transformação. 

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

Produção industrial 
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Produção industrial 

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

O quadro fica ainda mais preocupante quando 
retratado o comportamento da taxa anual de 
crescimento da produção industrial ao longo de 
2019, uma vez que, na maior parte do período, 
essa variável apresentou taxas negativas, com um 
aprofundamento da retração entre abril e julho, 
para só apresentar uma relativa melhora a partir de 
setembro, o que permitiu encerrar o ano com uma 
taxa positiva, levemente acima de zero (Gráfico 8). 
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Assim como em 2018, apenas nove dos 
18 segmentos pesquisados da indústria de 
transformação apresentaram crescimento, 
caracterizando a dificuldade para engrenar uma 
recuperação de forma mais espraiada.

Os maiores destaques positivos ficaram por conta 
de “bebidas” (5,7%), “máquinas e equipamentos” 
(5,6%) e “outros produtos químicos” (4,9%). Pelo 
lado negativo, as maiores quedas ocorreram em 
“outros equipamentos de transporte” (-14,9%), 
“sabões, detergentes, produtos de limpeza” (-5,7%) e 
“metalurgia” (-5,7%), conforme ilustra o Gráfico 9.

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 setor de atividade
Estado de São Paulo – dezembro 2018-dezembro 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Conforme mencionado, o setor de serviços vem cada 
vez mais assumindo o protagonismo no processo de 
recuperação da economia paulista e as pesquisas do 
IBGE são fundamentais para um maior detalhamento 
dessa dinâmica.

Começando pelas atividades do comércio, os 
dados do IBGE revelam um desempenho bastante 
favorável das vendas do comércio varejista ampliado 
no Estado de São Paulo em 2019, alcançando um 
crescimento de 5,2%, consideravelmente acima da 
média nacional, que atingiu 3,9% no mesmo período.

O Gráfico 10 mostra a evolução anualizada do 
volume de vendas do comércio varejista ampliado 
desde dezembro de 2018, em que é perceptível uma 
certa desaceleração a partir do pico em fevereiro 
(6,2%), mas com resultados bem significativos, 
sendo que a menor taxa (5,0%) foi obtida nos meses 
de abril e novembro. 

Serviços

Gráfico 10
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – dezembro 2018-dezembro 2019

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Ainda no que concerne ao comércio varejista 
ampliado, seis das dez atividades pesquisadas 
registraram taxas positivas em 2019, mostrando 
que a recuperação entre os seus segmentos não 
foi nada homogênea (Gráfico 11), o que, por sua 
vez, evidencia a dificuldade para o avanço mais 
pronunciado do consumo em situações de elevados 
níveis de desemprego.

A atividade de melhor desempenho foi a de “veículos, 
motocicletas, partes e peças” (13,1%), seguida de 
“artigos farmacêuticos / médicos” (10,3%). 

Dentre as atividades com desempenho negativo, 
além do recorrente movimento de forte retração de 
“livros, jornais, revistas e papelaria” (-22,9%), chama 
atenção o aprofundamento da queda das vendas de 
“equipamentos e materiais para escritório, informática 
e comunicação”, cuja taxa de -2,4%, em 2018, cai 
para -9,1% no final de 2019.

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Passando para a evolução do volume de serviços 
no Estado de São Paulo, a pesquisa mensal do 
IBGE mostra uma elevação de 3,3% em 2019, com 
um considerável avanço em relação ao crescimento 
registrado no ano anterior. 

Ao longo de 2019, o volume de serviços teve um 
aquecimento até atingir o seu auge entre maio e 
julho, com taxas anuais próximas de 4,0%, e então 
passou a reduzir gradativamente o seu ritmo até o 
final do ano, conforme Gráfico 12.

Serviços

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

Assim como no comportamento do Valor Adicionado 
do setor, o volume de serviços no Estado de São 
Paulo registrou em 2019 um crescimento bem acima 
da média nacional, 3,3% contra 1,0%.  

No entanto, em relação aos segmentos contemplados 
na pesquisa do IBGE, pode ser notada uma certa 
heterogeneidade, com expansão significativa dos 
“serviços de informação e comunicação” (9,2%) 
e dos “serviços prestados às famílias” (5,2%), ao 
mesmo tempo em que os “serviços profissionais, 
administrativos e complementares” (0,5%) e os 
“transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio” (-3,5%) viveram um período mais árido. 

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Embora ainda não estejam disponíveis análises e estatísticas mais adequadas, há indícios 
de que, a expansão recente dos serviços no Estado de São Paulo decorre de uma 
combinação entre aspectos conjunturais e mudanças de ordem mais estrutural.

Dentre os fatores de caráter mais conjuntural, pode ser destacado a evolução do consumo, 
expressa nas vendas do comércio varejista. 

Outro fator conjuntural importante, só que com caráter mais específico, é a recente 
expansão das atividades imobiliárias, aproveitando o lançamento de imóveis de padrão 
mais elevado, e do turismo, de negócios e lazer, privilegiando nos dois casos a cidade de 
São Paulo.

Quanto às transformações estruturais no setor, as dificuldades para captar e analisar 
os fenômenos recentes são enormes. Contudo, é possível notar um enorme avanço 
de serviços apoiados em plataformas de tecnologia da informação (TI), nas áreas de 
transportes individuais e entregas domiciliares e, também, na intermediação financeira, 
cabendo neste caso um destaque para as chamadas fintechs.

Até o presente momento, é nessa combinação de fatores conjunturais específicos e 
mudanças estruturais que são encontradas as explicações mais viáveis para a expansão 
bem mais acentuada dos serviços no Estado de São Paulo, a qual tem sido fundamental 
para o maior dinamismo da economia paulista nos últimos anos. 

Serviços
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Balança comercial

Gráfico 14
Valor das exportações, importações e saldo
Estado de São Paulo – 4o trimestre 2018-4o trimestre 2019

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

Em 2019, a balança comercial paulista apresentou 
um déficit de US$ 10,5 bilhões, o que representa 
uma elevação de 27,7% na comparação com o 
resultado de 2018.

No período, as exportações do Estado somaram  
US$ 48,9 bilhões, com queda de 7,1% em relação 
ao total de 2018. Os principais produtos exportados 
foram óleo bruto de petróleo, aviões e soja. 

Por seu turno, as importações paulistas totalizaram  
US$ 59,3 bilhões em 2019, resultando em uma queda 
de 2,4% em relação ao registrado em 2018. No entanto, 
assim como mencionado para o caso do conjunto 
da economia brasileira, uma parte dessa queda se 
deve ao aumento de parte das importações em 2018, 
especialmente no segundo semestre, por conta do 
efeito contábil das mudanças no âmbito do Repetro.

Dentre os principais produtos de importação no ano, 
cabe destacar óleo diesel, partes de aparelhos de 
telefonia e óleo bruto de petróleo. 
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O enfraquecimento do comércio exterior paulista, com queda das exportações e das 
importações e elevação do déficit, traz algumas preocupações.

Logicamente, boa parte do processo em questão decorre de fatores conjunturais. Com 
efeito, no caso das exportações, contam muito a queda do ritmo do comércio mundial, o 
enfraquecimento dos principais mercados de commodities e a continuidade da recessão 
na Argentina. Também no caso da queda das importações, tiveram peso fatores da 
conjuntura, como a elevação contábil da base de comparação pelas mudanças no Repetro 
e, também, a mencionada quebra de ritmo dos fluxos de comércio mundial.

O fator preocupante reside na tendência de elevação do déficit da balança comercial na 
medida em que a economia paulista se recupera. É possível que essa tendência esteja 
indicando não só dificuldades para expansão das vendas de produtos industrializados, 
como também certa desarticulação e fissuras na estrutura industrial, agravadas pela falta 
de investimentos durante a recessão vivida entre 2014 e parte de 2017.

Ainda não há estudos aprofundados sobre esses aspectos, mas, aparentemente, a 
indústria paulista saiu do processo recessivo com um coeficiente de importação mais 
elevado, levando-se em consideração o fato de que a maior parte das importações da 
economia paulista é realizada pela sua indústria.

Balança comercial

Economia do Estado de São Paulo 
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial
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Encerrado o ano de 2019, o perfil do crescimento econômico observado no ano, ancorado 
no consumo e no crédito às famílias, desvendou a fragilidade da recuperação. Sem o 
investimento público como indutor da expansão, num contexto de ajuste das contas 
públicas, sem a participação da demanda externa, com declínio do saldo da balança 
comercial, e com parte dos investimentos privados ainda em compasso de espera, coube 
ao consumo se apresentar como um dos vetores de sustentação da atividade econômica. 

A política econômica gerou medidas pontuais com o intuito de incrementar a demanda 
doméstica, como a liberalização dos saques do FGTS. De fato, estas medidas ajudaram, 
mas não foram suficientes para animar o consumidor a ir às compras com mais afinco 
e muito menos como fator de indução do investimento produtivo. O Gráfico 15 traz as 
variações mensais dessazonalizadas do segundo semestre de 2019, desagregadas tanto 
para o comércio varejista ampliado, que inclui os setores de material de construção e 
veículos e partes e peças, quanto para o varejo restrito. O início do quarto trimestre tinha 
se mostrado auspicioso, excluída a sazonalidade, notando-se aceleração na taxa mensal 
do comércio ampliado de 0,2% (setembro) para 2,0% (outubro).

Consumo e mercado de trabalho em 2019
Economia do Estado de São Paulo 
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 No bimestre novembro-dezembro, essa tendência 
se reverteu e verificou-se expressiva queda no 
varejo ampliado no Estado de São Paulo, de -1,8% 
(novembro) e de -1,4% (dezembro). O ciclo de 
crédito baseado da elevação do endividamento 
das famílias já demonstrava perda de fôlego neste 
período, num quadro de aumento do endividamento 
das famílias, taxas de juros, cadentes, mas ainda 
elevadas para o consumidor, e incertezas em relação 
à melhora mais substancial do mercado de trabalho 
em 2020.

Economia do Estado de São Paulo 

Gráfico 15
Taxa de variação  mensal do volume do comércio varejista restrito e ampliado, 
com ajuste sazonal
Estado de São Paulo – 2o semestre 2019

Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).
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No caso do varejo restrito, a Black Friday impactou positivamente as vendas de bens 
duráveis de menor valor, o que elevou a expansão mensal de novembro, excluída a 
sazonalidade, para uma variação de 1,1%, o dobro da média observada nos meses 
anteriores (de julho a outubro). Tipicamente, nota-se no resultado de novembro uma 
antecipação do consumo. Em dezembro, o volume de vendas do comércio restrito acusou 
retração de 0,5%. 

A comparação do varejo paulista em 2019 com o mesmo período de 2018 mostra como 
o comportamento setorial do comércio foi heterogêneo e influenciado pela evolução do 
mercado de trabalho. Nos bens mais dependentes do crédito, o resultado se mostrou 
positivo ao longo de 2019 em São Paulo, sendo que a variação do acumulado em quatro 
trimestres das vendas de automóveis desacelerou de um patamar próximo a 20% para 
uma alta de 13,1% no último trimestre de 2019, ainda bastante significativa. 

Em relação ao comércio dos materiais de construção, a trajetória foi crescente ao longo 
do ano e encerrou o período com expansão de 6,6%. O aumento das pequenas reformas 
movimentou o consumo destes produtos em 2019. No caso dos bens duráveis que entram 
no varejo restrito, a base de comparação do final de 2018 se mostrou bastante deprimida, 
o que salientou a alta observada no último trimestre de 2019, de 15,6% (móveis) e 4,5% 
(eletrodomésticos), na mesma base de comparação.

Economia do Estado de São Paulo 
Consumo e mercado de trabalho em 2019
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Gráfico 16
Variação trimestral acumulada do volume do comércio varejista, nos 4 trimestres, 
em relação ao mesmo período do ano anterior
Estado de São Paulo – 1o trimestre-4o trimestre 2019

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).
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As vendas do varejo de hiper e supermercados e o comércio de vestuário permaneceram, 
entre 2018 e 2019, estagnadas ou com perdas. No primeiro caso a retração foi de -0,1%, 
no acumulado em 12 meses, e no segundo a queda foi de -1,3%. A venda de combustíveis 
reagiu no final do ano e encerrou 2019 com alta de 5,0% e o comércio de produtos 
farmacêuticos manteve bom desempenho no ano passado (elevação de 10,3%). Nesse 
caso, parte da alta se deve a fatores específicos do varejo de medicamentos, tais como: 
(i) envelhecimento da população; (ii) programas governamentais de venda subsidiada 
de remédios; (iii) estratégia de descontos e parcelamento das compras das redes de 
farmácias, por exemplo.

O quadro do mercado de trabalho espelha de modo claro as dificuldades do comércio 
restrito de bens mais claramente dependentes dos salários. A massa de rendimento real 
disponível na economia paulista, segundo a PNAD-c, desacelerou ao longo de 2019: de 
uma alta de 2,8% no último trimestre de 2018, para um patamar inferior de variação no 
último trimestre do ano passado (1,6%). A composição dos fatores que determinaram a 
perda de ritmo de crescimento da massa de rendimento real é fundamental para explicar a 
estagnação dessa parte do varejo paulista.  Os ocupados no mercado de trabalho de São 
Paulo sentiram, em todos os trimestres de 2019, os seus rendimentos do trabalho caírem 
em termos reais, descontado o IPCA, acumulando perdas de 1,2%, em relação ao nível 
registrado no quarto trimestre de 2018.
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Gráfico 17
Taxa de variação de ocupação, rendimento médio real e massa de rendimento, 
em relação ao mesmo período do ano anterior
Estado de São Paulo – 2018-2019

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua (PNADc).
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Concomitantemente a esse processo de redução do potencial de consumo da população 
empregada no Estado, a geração de postos de trabalho foi positiva em 2019, com 
expansão de 2,6% no último trimestre do ano passado, frente ao mesmo período de 2018. 
Fato este que compensou, em parte, a queda no rendimento médio real, e se tornou um 
fator de inclusão de consumidores no mercado de consumo. 

A taxa de desocupação dessazonalizada também cedeu, de 13,1% no quarto trimestre 
de 2018 para 12,2% no mesmo período de 2019 com redução de 196 mil no total de 
desocupados. Cabe destacar outro fator positivo na geração de postos de trabalho em 
2019 e que impulsionou a demanda por crédito por parte dos consumidores, qual seja, o 
crescimento da ocupação com carteira assinada. No quarto trimestre de 2018, o emprego 
formal cresceu 4,7%, acima da variação das ocupações registrada nos sem carteira 
assinada (3,4%) e nos por conta própria (2,4%). Em 2019, no Estado de São Paulo, 
o emprego formal agregou 472 mil postos de trabalho, isto significou 82,0% de toda a 
criação de ocupações no ano passado. 

Consumo e mercado de trabalho em 2019
Economia do Estado de São Paulo 
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Gráfico 18
Taxa de variação do emprego, por posição na ocupação, em relação ao mesmo 
período do ano anterior
Estado de São Paulo – 2018-2019

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua (PNADc).

Consumo e mercado de trabalho em 2019
Economia do Estado de São Paulo 

Em %

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Mar. Jun. Set. Dez. Mar. Jun. Set. Dez.

2018 2019

Com carteira assinada Sem carteira Conta própria

4,7
3,4

2,4



SEFAZ/SP – SEADE 40

Conjuntura da Economia Paulista
4o trimestre de 2019

Esse fator, com potencial de dinamizar o consumo via o melhor acesso ao crédito 
dos trabalhadores formalizados foi, em parte, mitigado pela evolução negativa dos 
rendimentos recebidos nesses empregos. Entre 2018 e 2019, o rendimento real do 
trabalho formal foi o que assinalou a maior queda, na faixa de -3,2%, dentre as posições 
na ocupação. No caso dos ocupados sem carteira assinada, a queda foi de 1,6%. Isto 
significa dizer que, na dinâmica do mercado de trabalho, é provável que os salários dos 
novos empregos formais foram inferiores ao dos ocupados que saíram dos seus postos 
de trabalho ao longo de 2019.

Dentro desse cenário de desempenho setorial desigual do comércio varejista paulista,  
de lenta queda da taxa de desocupação e de perdas nos rendimentos dos trabalhadores, 
a confiança do consumidor em relação as perspectivas de 2020 piorou no segundo 
semestre de 2019. O índice de confiança medido pela Federação do Comércio para 
São Paulo (Gráfico 19), que havia alcançado o pico de otimismo em fevereiro de 2019, 
com 128,9 pontos, recuou para o patamar de 113,7 pontos. Os índices das condições 
econômicas atuais e das expectativas dos consumidores também regrediram no último 
mês do ano passado.

Consumo e mercado de trabalho em 2019
Economia do Estado de São Paulo 
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Gráfico 19
Índice de confiança e expectativa do consumidor com ajuste sazonal
Estado de São Paulo – 2015-janeiro 2020

Fonte: Federação de Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio).
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Cabe salientar que essa perspectiva não havia 
se deparado com a eclosão da epidemia mundial 
do coronavírus e já mostrava que a atividade 
econômica no último trimestre de 2019 havia 
perdido força em parte relevante dos setores 
econômicos no Estado de São Paulo. Ou seja, as 
avaliações sobre as estimativas de desempenho 
para o ano de 2020, com base na trajetória da 
atividade econômica do final de 2019 e nos fatores 
que poderiam dinamizá-la, tinham piorado. 

Este cenário foi fortemente impactado pelo avanço 
da epidemia no Brasil, com São Paulo sendo o 
estado com o maior número de casos. A queda 
abrupta e radical da circulação de pessoas por 
tempo indeterminado afetará sobremaneira o 
consumo doméstico de bens e serviços impactando 
vários setores econômicos. 

Consumo e mercado de trabalho em 2019
Economia do Estado de São Paulo 
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As perspectivas da economia paulista vêm se alterando radicalmente conforme avança a epidemia do 
coronavírus (Covid-19). No momento atual, é difícil fazer qualquer prognóstico mais preciso no que tange 
a 2020, pois o combate à epidemia passa pela severa restrição ao fluxo de pessoas e, consequentemente, 
por um certo grau de paralisação em todos os setores de atividade. 

As variáveis identificadas até o momento como mais decisivas para a gravidade dessa crise são: 
• O tempo de contingenciamento/restrição (fluxo de pessoas, lugares e atividades) necessário para 
controlar a situação;

• A ação de fatores atenuantes da crise, incluindo a resposta governamental por meio das políticas 
monetária e fiscal.

Por enquanto, já se sabe que pelo menos alguns meses de contingenciamento serão necessários, o 
que já seria suficiente para comprometer seriamente o resultado do ano, aumentando a probabilidade 
de crescimento nulo ou negativo. Porém, a gravidade da situação é tal que, desde logo, está colocada a 
possibilidade de que se tenha em 2020 a maior retração anual já vivida pela economia paulista.

Em função da grande nebulosidade para ao menos esboçar algum cenário, é importante retomar alguns 
aspectos fundamentais da trajetória e das tendências da economia paulista antes da epidemia do 
coronavírus, enquanto uma tentativa de ter mais elementos para uma avaliação dos principais impactos 
econômicos dessa crise.

Conforme exposto, a economia paulista mostrou mais vigor em 2019 com o PIB crescendo 2,5%, bem 
acima da média nacional e isso se deveu basicamente ao desempenho do seu setor de serviços, uma vez 
que a indústria apresentou um desempenho bem mais fraco e irregular.
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Também foi mencionado que essa expansão não foi uniforme e que, nos últimos meses do ano, houve uma 
quebra do ritmo ascendente, com manutenção da taxa anual de crescimento do PIB em 2,5% entre outubro 
e dezembro. 

Nesse processo, ficaram claros três importantes fatores negativos para a expansão mais acentuada da 
atividade:

• O grave quadro fiscal, impedindo a realimentação do crescimento pelo dispêndio público;
• O elevado nível de desemprego, impondo limites para ampliação do consumo;
• A contribuição negativa do comércio exterior que, no caso da economia paulista, vem se 
expressando por meio de déficits crescentes.

Com efeito, a partir do comportamento da economia paulista no final de 2019 e considerando uma base 
mais elevada de comparação, foi estimado em 0,7 ponto porcentual o carregamento estatístico (carry-over) 
para 2020.

Esses aspectos foram captados pelos modelos de projeção, antes da eclosão da epidemia, resultando em 
taxas de crescimento menos otimistas para 2020, realçando a maior probabilidade de uma desaceleração 
em relação a 2019, com a média chegando em 2,2%, conforme os Quadros 1 e 2.

Dessa forma, a crise do coronavírus atinge uma economia em recuperação, retomando vigor, mas com 
alguns entraves para uma aceleração mais profunda do crescimento. É preciso ter em mente que, nessas 
condições, a utilização dos modelos de projeção baseados em séries temporais tende a ser muito pouco 
útil, em razão das particularidades que caracterizam o processo de combate a essa pandemia.
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Quadro 1
Projeções de taxas de crescimento
Estado de São Paulo – 2020

Mínima Média Máxima

1,6% 2,2% 3,0%

Quadro 2
Projeções médias comparativas de taxa de crescimento 
Brasil e Estado de São Paulo – 2020

Brasil Estado de São Paulo

1,5% 2,2%

Conforme aludido, a gravidade do impacto vai depender do tempo de contingenciamento /bloqueio do fluxo 
de pessoas e de paralisação, mesmo que parcial, de diversas atividades.

Mesmo com essa grande incógnita, é importante refletir sobre os impactos econômicos mais diretos e 
imediatos dessa crise e, ao mesmo tempo, elencar os principais fatores que podem atenuar a queda da 
atividade. 

Começando pela economia internacional, vários efeitos já são claros e podem se agravar. Uma grande 
contração do ritmo do comércio mundial vem se instalando e os efeitos são graves. 

Pelo lado das importações, parte do fornecimento para a indústria foi afetada, dado o grande peso da 
produção chinesa, comprometendo ainda mais o desempenho da produção industrial. 

No que diz respeito às exportações, há uma redução generalizada da demanda, enfraquecendo ainda mais 
os mercados de commodities. 

Porém, tão ou mais grave, tem sido a instabilidade financeira, com movimentos de pânico e de especulação 
cambial, em que o instrumento de defesa mais utilizado tem sido a redução ainda mais pronunciada das 
taxas básicas de juros, com uma certa hesitação para acionar a política fiscal.

Perspectivas
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De qualquer forma, as fortes quedas nos mercados de ativos e juros vêm não só afetando negativamente 
o balanço e a saúde financeira de empresas, como dilacerando, ao menos temporariamente, parte 
considerável das poupanças e patrimônio das famílias, o que é desastroso para o consumo, especialmente 
para alguns bens duráveis.

Por sua vez, os movimentos de fuga de capitais e de especulação contra a moeda nacional, forçam a  
elevação do dólar, gerando problemas de custos, preços e de elevação de dívidas de empresas e 
consumidores, o que pode exigir o despejo de quantias consideráveis das reservas internacionais, para  
garantir algum controle da situação.

Pelo lado interno, vai se configurando um quadro de “economia de guerra”, com corrida para estocagem 
de bens considerados essenciais, tendências de desabastecimento em algumas linhas de produtos, 
paralisações de atividades, “derretimento” de certos ativos e grande tensão social, que deve crescer muito 
na medida em que for se esgotando a capacidade de atendimento hospitalar.

Isto tem efeitos sobre a produção, começando pela indústria, que já vinha apresentando ritmo fraco e 
irregular. Os efeitos sobre o setor ainda são difusos, tornando muito complicada uma avaliação sobre os 
possíveis resultados, embora seja digno de nota o esforço realizado pelo Núcleo de Estudos em Modelagem 
Econômica e Ambiental Aplicada (Nemea) do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – 
Cedeplar da UFMG, avaliando o poder de impacto de alguns segmentos que devem ter sua demanda 
elevada,2 estimando que uma elevação em 10% nos “setores emergenciais” teria um impacto de 0,79% no 
PIB, 1,01% no emprego e de 0,58% nas importações.

2. NEMEA. A pandemia do Coronavírus no Brasil: demanda emergencial de setores relacionados à saúde e impactos econômicos. Nota técnica 
do Nemea, Cedeplar, UFMG, março de 2020.

Perspectivas
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As dificuldades são maiores para estimativas dos impactos negativos na produção industrial. De qualquer 
forma, uma primeira dificuldade se deu no suprimento de insumos industriais importados, principalmente 
de origem chinesa. Pelo lado da demanda interna, são esperadas quedas em relação aos bens duráveis, 
especialmente os de maior valor e também em relação ao não duráveis considerados como não essenciais. 
Pelo lado dos produtos intermediários, é provável uma queda, por conta de reduções na demanda externa, 
bem como em segmentos da demanda interna.3

Pelo lado do agronegócio paulista, as perspectivas atuais são desfavoráveis, na medida em que é esperada 
uma queda da demanda externa, no bojo do enfraquecimento do comércio mundial e dos mercados de 
commodities.

Entretanto, é o setor de serviços que deverá sentir os efeitos de forma mais acentuada em relação ao 
contingenciamento e isso traz dificuldades para traçar paralelos com outras situações, como a crise 
de 2008, ou mesmo a paralisação dos caminhoneiros em 2018, em que o setor mais afetado foi a 
agropecuária, com perdas físicas da produção. No processo atual, o contingenciamento, limitando o fluxo de 
pessoas, bem como o funcionamento de parte de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 
cria uma situação inédita, quase como um “regime de guerra” e que atinge justamente o setor responsável 
pelo maior dinamismo da economia paulista.

Assim, vale a pena tentar detalhar um pouco mais esses impactos, bem como alguns fatores que podem 
atenuar os impactos negativos.

3. As análises disponíveis vêm apenas tateando esses pontos. Como exemplo, pode-se citar o Relatório de Inflação do Banco Central – edição 
de março de 2020.

Perspectivas
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Um primeiro núcleo mais afetado pela restrição à circulação de pessoas deve ser composto pelo comércio 
varejista, serviços de transportes, serviços de lazer e entretenimento, estética, educação e o turismo.

Na sequência, devem ser atingidos serviços de saúde, com adiamento e/ou interrupção dos tratamentos dos 
casos de menor gravidade e, também as atividades imobiliárias, com a interrupção dos novos lançamentos.

Em suma, há uma tendência para que seja seriamente atingido o setor de serviços que vem sendo 
responsável pela recuperação da atividade nos últimos dois anos. Dessa forma, é crucial tecer alguns 
comentários sobre os principais fatores que podem atenuar a retração da atividade econômica.

Um primeiro ponto a mencionar refere-se à elevação da demanda por bens considerados essenciais, 
seja para consumo imediato, ou para estocagem, o que já vem ocorrendo e tende a crescer, conforme o 
contingenciamento vai perdurando.

Outro ponto importante é a possibilidade de substituição de parte das atividades de comércio e serviços no 
formato tradicional por alternativas online, incluindo as plataformas de comércio eletrônico, os aplicativos de 
entrega, vendas e encomendas por telefone, ensino à distância, assinaturas digitais de jornais, revistas, tv e 
plataformas de cinema e shows.

Por último, um grande potencial para atenuar o processo em curso reside na capacidade governamental de 
resposta, por meio das políticas monetária e fiscal. Nesse sentido, os juros básicos já caminham para novos 
recordes de baixa, apesar de diversos analistas considerarem inócua essa redução em um momento de 
pânico e forte especulação. Porém, quanto à política fiscal, é crescente a adesão daqueles que consideram 
o único instrumento mais efetivo de ação governamental em um momento como o atual.

Perspectivas
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Nesse sentido, não só estão programados aumentos dos gastos para a pasta de saúde, como está 
em curso a aprovação de pacotes de ajuda às empresas e às famílias, incluindo aí programas de 
financiamento, redução e adiamento de impostos, expansão do Bolsa Família e auxílio mensal a 
trabalhadores do setor informal.

Considerando todos esses aspectos, podemos fazer um exercício com três cenários meramente de 
referência sobre a trajetória da economia paulista, caminhando da hipótese mais pessimista para a mais 
otimista, lembrando sempre que os fatores determinantes residem no tempo de contingenciamento/restrição 
necessário e na efetividade dos fatores atenuantes.

 

Fundamentos
• Tempo de contingenciamento mais longo, de quatro meses ou mais;
• Fatores atenuantes se revelam insuficientes para amenizar a queda da atividade.

Desdobramentos
• A queda da produção afeta a capacidade de suprimento inclusive por meio de comércio eletrônico e 
plataformas de entrega;

• Setor de serviços seriamente afetado, seja por quedas de demanda, seja por redução da capacidade de oferta;
• Aumento abrupto do desemprego e queda significativa da massa de rendimentos do trabalho;
• Instabilidade financeira com ondas de pânico e forte especulação nos principais mercados;
• Recuperação bem lenta, provavelmente em formato “U” alargado, em função da desarticulação dos 
setores mais atingidos, com um número grande de falências ao longo do processo. 

Perspectivas

Cenário 1: Agravamento da crise
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Fundamentos:
• Tempo de contingenciamento entre três e quatro meses, com afrouxamento gradual na medida em 
que os casos de novos contágios se reduzam;

• Fatores atenuantes se mostram relativamente efetivos, com gradual adaptação dos consumidores.

Desdobramentos:
• A queda da produção é temporária, não comprometendo em demasia a capacidade de suprimento 
pelos meios de comércio eletrônico e plataformas de entrega;

• Setor de serviços afetado durante um certo período, mas se recuperando gradualmente por conta 
dos meios eletrônicos/online;

• Aumento gradual do desemprego e queda não muito acentuada da massa de rendimentos do 
trabalho;

• Instabilidade financeira com ondas de pânico e forte especulação até o final do primeiro semestre, 
com gradual acomodação a partir daí;

• Recuperação gradual, muito em função do tempo necessário de reorganização das diversas 
atividades, com o processo assumindo o formato de “U”.

Perspectivas

Cenário 2: Abrandamento gradual da crise
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Cenário 3: Controle da crise

Fundamentos:
• Tempo de contingenciamento de três meses, no máximo, com rápido afrouxamento a partir do 
terceiro mês;

• Fatores atenuantes se revelam surpreendentemente efetivos, com rápida adaptação dos 
consumidores. Governos mostram boa capacidade de ação coordenada e respostas efetivas.

Desdobramentos:
• A queda da produção em alguns segmentos é temporária e é parcialmente compensada pelo 
crescimento em alguns outros;

• Setor de serviços afetado durante um certo período, mas com alguns segmentos se recuperando 
rapidamente por conta dos meios eletrônicos/online e do afrouxamento das restrições;

• Aumento gradual e temporário do desemprego, seguido de uma retomada gradual da ocupação e 
da massa de rendimentos do trabalho;

• Instabilidade financeira em níveis controlados, sem grandes ondas de pânico;
• Recuperação rápida, auxiliada pela maior facilidade para reorganização das atividades, com o 
processo se aproximando mais do formato em “V”.

Logicamente, esses exercícios têm o simples propósito de oferecer alguns parâmetros para as possíveis 
reações da economia paulista frente a uma crise de caráter inédito, em um momento em que não se tem 
ideia acerca de sua duração e desdobramentos totais.
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