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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.



Introdução

Tanto para o conjunto da economia brasileira, quanto para a economia paulista, o primeiro 
trimestre pode ser considerado como um período de transição entre as primeiras etapas 
da pandemia da Covid-19 e o início da crise econômica decorrente.

De uma forma mais generalizada, a economia internacional vem consolidando 
um ambiente bem mais árido, com redução dos fluxos de comércio, elevação do 
protecionismo, forte endividamento público e privado, grande instabilidade financeira e 
grandes tensões geopolíticas.

Internamente, o rápido avanço do desemprego se torna um aspecto crítico, com grandes 
impactos sociais e impondo dificuldades para eventual recuperação do consumo.

Também é preocupante a forma como a indústria e os serviços vêm sendo atingidos. 
Pelo lado da indústria, o fraco dinamismo do período que precede a crise é rapidamente 
agravado, com quedas muito acentuadas em segmentos de grande importância, como a 
indústria automotiva e a metalurgia.

No que se refere ao setor de serviços, são particularmente preocupantes as retrações 
registradas em março para o comércio varejista e para o volume de serviços.

O caráter exógeno da crise atual, sem paralelos na história mais recente da economia 
mundial, inviabiliza a utilização dos modelos habituais de projeção de forma apropriada. 
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Assim, as diversas projeções atualmente divulgadas sabidamente carregam um elevado 
grau de incerteza.

Nessas condições, é crucial o acompanhamento detalhado dos impactos e 
desdobramentos da crise atual, com a identificação dos principais desafios que vão sendo 
colocados para a retomada da economia do Estado de São Paulo em um horizonte de 
médio e longo prazos. 
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Panorama internacional

Projeções mais pessimistas acerca da dinâmica da economia mundial se tornaram 
praticamente unânimes nos últimos meses, na medida em que ficou caracterizada a 
gravidade da pandemia da Covid-19. 

Ainda que realizando exercícios numéricos, as principais instituições dedicadas à análise 
da economia mundial vêm alertando para as dificuldades de elaboração de cenários e, 
também, para a perda de confiabilidade dos modelos de projeção. 

Um ponto fundamental é que a crise atual não tem paralelos com outras anteriores e 
se constitui em ruptura de determinados padrões, com grandes incertezas quanto à 
evolução da pandemia e, consequentemente, das medidas de restrição e isolamento social 
necessárias para seu controle, que serão os principais determinantes da duração e da 
amplitude da queda da atividade econômica.

Assim como outras instituições, como por exemplo Bloomberg e Goldman & Sachs, 
o FMI elaborou um cenário básico que aposta em progressivo alívio da pandemia e, 
consequentemente, das medidas restritivas a partir do segundo semestre de 2020. Mesmo 
com esse alívio, considera factível a aposta de que em 2020 a economia mundial viverá a 
pior crise desde a Grande Depressão, podendo ultrapassá-la em termos de seus efeitos 
deletérios. Cabe lembrar que essas projeções não levam em conta uma segunda onda de 
contaminação da Covid-19, o que dificultaria o relaxamento das medidas restritivas, com 
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Gráfico 1
Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI
Regiões selecionadas – 2020-2021

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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potencial de prolongar o período de incertezas e de 
aprofundar a crise econômica.

Ainda de acordo com esse cenário, uma recuperação 
parcial é projetada para 2021, porém sem que, em 
grande parte das economias, o produto atinja os 
níveis pré-crise, ao mesmo tempo em que há sérias 
dúvidas quanto ao fôlego dessa recuperação, em 
função dos efeitos negativos e tensões que vêm se 
avolumando.

O Gráfico 1 mostra as projeções do FMI para 2020 e 
2021, abrangendo o conjunto da economia mundial, 
com ênfase nos principais grupos de regiões e 
países. 

A previsão para 2020 é de uma contração de 4,9% 
do produto mundial, com fortes quedas em quase 
todas economias, com exceção da China (1,0%), 
que ainda deve apresentar taxas positivas. Esta 
projeção realizada em abril mostrava uma queda 
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menos acentuada do PIB da ordem de 3,0%. Para 2021, é esperada uma elevação de 
5,4% da economia global, com taxas mais exuberantes na China (8,2%), Índia (6,0%) e 
Zona do Euro (6,0%), seguidas pelo grupo das economias avançadas (4,8%) e, por último, 
o grupo formado por México (3,3%), Rússia (4,1%), Brasil (3,6%) e Argentina (3,9%), com 
taxas um pouco mais modestas, seja por conta da menor capacidade de resposta fiscal e 
financeira, seja pela forte dependência dos mercados de commodities.

Conforme mencionado, são grandes as dúvidas em relação ao fôlego dessa recuperação 
em 2021, em razão de alguns impactos já observados, que podem se traduzir em 
importantes sequelas para a expansão futura. 

Um ponto muito citado reside na forte expansão do endividamento público e privado, 
gerando campo para futuras crises de ordem fiscal e monetária. Outro fator elencado é a 
falência observada de um grande número de empresas, que deve ter impacto nas cadeias 
de fornecimento, as quais já vinham sofrendo abalos antes da crise. 

Por sua vez, a crescente massa de desempregados é um entrave para a recuperação do 
consumo, bem como um foco de tensão social e de pressão fiscal. Aliás, as análises vêm 
mostrando preocupação com a tendência de aumento generalizado das tensões políticas e 
sociais.

Outro ponto de destaque refere-se aos embates no campo da geopolítica, agravando o 
protecionismo e a queda dos fluxos de comércio mundial.
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Nesse quadro, os principais mercados de commodities têm sido fortemente afetados, 
conforme avalia o Banco Mundial na edição mais recente de seu estudo sobre o tema 
(Commodity Markets Outlook – abril de 2020). Nessa edição, fica claro que a maior parte 
das commodities, que já apresentava fraco desempenho em 2019, acabou por registrar 
queda aguda das cotações no primeiro trimestre de 2020.

Na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e o quarto de 2019, os preços do grupo 
de energia sofreram redução de 18,4%. Para o grupo de minerais e metais foi registrada 
queda de 4,7%. A exceção foi o grupo de agrícolas, com elevação de 1,2%, refletindo sua 
sensibilidade bem menor em relação à atividade econômica.

Já na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e igual período de 2019, a situação 
se agrava, com fortes quedas nos preços do grupo de energia (40,3%) e de minerais e 
metais (13,2%). Até mesmo o grupo de agrícolas registrou uma pequena queda (1,1%).

O Banco Mundial também destacou a enorme dificuldade para traçar cenários e fazer 
projeções em uma crise como a atual, ainda mais em se tratando de variáveis bastante 
voláteis. Nesse sentido, também aponta para o fato de que estão em jogo alterações na 
integração das cadeias produtivas, no comportamento de consumidores, nas formas de 
organização do trabalho, dentre outras, que geram efeitos consideráveis sobre a oferta e 
demanda de commodities.



SEFAZ/SP – SEADE 8

Conjuntura da Economia Paulista
1o trimestre de 2020

Gráfico 2
Índices dos principais grupos de commodities
2019-2021

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
(1) Projeções.
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De qualquer forma, com base nas informações 
relativas ao primeiro trimestre de 2020 e com uma 
expectativa de progressivo alívio das restrições, 
a partir de algum ponto do terceiro trimestre, a 
instituição elaborou projeções para 2020 e 2021, 
abrangendo as principais commodities.

O Gráfico 2 mostra os índices observados dos 
grandes grupos de commodities em 2019, bem como 
as projeções para 2020 e 2021.

Para o grupo de energia, está prevista uma queda 
anual das cotações de 40,8% em 2020, com uma 
recuperação em 2021, atingindo uma expansão de 
20,0%, representando, porém, uma contração de 
28,9% em relação à média de 2019.

Um cenário bem mais estável é projetado para o 
grupo de agrícolas, com uma queda anual de 1,2% 
em 2020 e recuperação em 2021, com uma taxa de 
2,4%. Na comparação com a média de 2019, está 
previsto um crescimento de 1,2% em 2021.
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Com relação ao grupo de minerais e metais, as projeções são de uma queda anual de 
12,8% em 2020, seguida de elevação em 2021, atingindo um crescimento de 4,4%. A 
comparação entre 2021 e 2019, resultaria em uma redução de 9,0%.

A importância desse exercício somado aos outros cenários mais gerais, como do FMI, 
está em fornecer referências importantes para as economias brasileira e paulista, não só 
no que diz respeito às fases mais agudas da crise, com também em relação ao ambiente 
mais provável em uma eventual recuperação.

As recentes publicações do FMI e do Banco Mundial apontam para cenário internacional 
bem mais árido e incerto do que foi 2019, mesmo considerando a hipótese mais otimista 
assumida de gradual recuperação a partir do segundo semestre do presente ano.

É um mundo não só em crise, como também em mutação, em que tanto as políticas 
internas para a recuperação do vigor econômico, como as diretrizes da política externa, 
terão papel decisivo nas relações comerciais, financeiras e científicas do país com o resto 
do mundo.

Nesse horizonte que vai se formando, nem mesmo os mercados de commodities, ou 
boa parte destes, podem mais ser considerados mercados garantidos para parcela 
considerável da produção nacional. De forma similar, a atração de capitais externos, 
sobretudo em grandes projetos de investimentos, poderá se tornar mais complicada, 
exigindo a elaboração de novas estratégias.

Panorama internacional
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Economia brasileira

O primeiro trimestre pode ser caracterizado como um período de transição entre os 
primeiros sinais de avanço da pandemia em escala mundial e o início, no Brasil, das 
medidas restritivas e de isolamento social. 

Pode-se dizer que, nesse período, os efeitos da pandemia sobre a economia brasileira 
foram ainda muito parciais, envolvendo desabastecimento de itens importados da China 
e Coreia do Sul, quedas nos mercados de commodities, nervosismo nos mercados de 
ativos, informações desencontradas de autoridades nacionais e internacionais, surtos de 
compras em gêneros de primeira necessidade e aproximadamente dez dias de vigência de 
medidas restritivas e de isolamento social, no final de março.

Porém, como a economia brasileira já vinha apresentando um ritmo fraco durante grande 
parte de 2019, esses efeitos já foram suficientes para afetar negativamente a taxa de 
crescimento anual do PIB e fazer com que a ocupação caísse 2,5% em relação ao último 
trimestre do ano passado.

Também é importante ressaltar que, nesse primeiro trimestre, começa a ser desenhado, 
senão um abandono temporário, ao menos uma grande alteração no arcabouço da política 
econômica, com expansão do deficit e da dívida pública e cortes mais intensos da Selic, 
em função das necessidades de estímulos econômicos e de maiores dispêndios nas  
áreas sociais.
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Assim como no quadro internacional, as características de uma crise sem paralelo tornam 
inviável a utilização de forma apropriada dos principais modelos de projeção. Diante desse 
fato, instituições e analistas têm optado por improvisar novos exercícios numéricos, a partir 
de suposições acerca da evolução da pandemia no país e da duração e intensidade das 
medidas restritivas.

Os cenários traçados a partir dessa metodologia vêm apontando para uma recessão 
inédita da economia brasileira em 2020, com retração em torno de 6,0% do PIB, ou ainda 
mais profunda em algumas avaliações mais pessimistas.

Além disso, são preocupantes os sinais relativos à crise social que vai ganhando corpo, 
com o desemprego em níveis muito elevados, sistemas de saúde pressionados, grande 
número de mortos e elevação brusca da desigualdade, configurando grandes desafios 
para uma eventual recuperação a médio prazo.

Adicionalmente, o agravamento do quadro político joga ainda mais negativamente no 
cenário atual, seja pelas dificuldades de uma agenda conjunta de enfrentamento da crise, 
ou mesmo pelos atritos no campo da política externa, criando uma imagem muito negativa 
do país em curto espaço de tempo.
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PIB trimestral

Gráfico 3
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil – 2o trimestre 2019-1o trimestre 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro sofreu uma 
queda de 1,5% na passagem do quarto trimestre de 
2019 para o primeiro trimestre de 2020, indicando, ao 
mesmo parcialmente, os efeitos da pandemia sobre a 
atividade econômica.

Nessa forma de comparação, os setores da indústria 
e de serviços tiveram, respectivamente, retração 
de 1,4% e 1,5%. Ao mesmo tempo, a agropecuária 
cresceu 1,6%. 

Em termos da taxa anual, o PIB avançou 0,9%, 
mostrando desaceleração em relação à taxa 
registrada para 2019, que foi de 1,1%, como pode 
ser visto no Gráfico 3. 

No que tange aos setores de atividade, a 
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0,7%.
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PIB trimestral

Gráfico 4
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda 
Brasil – 2o trimestre 2019-1o trimestre 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Contudo, o setor de serviços, que vinha 
apresentando ritmo levemente ascendente, foi mais 
duramente atingido, fazendo com que a sua taxa 
anual recuasse de 1,3% para 0,9%.  

Utilizando-se a mesma base de comparação, 
acumulado em quatro trimestres contra igual período 
anterior, pode ser observada a trajetória recente 
pela ótica dos componentes da demanda, conforme 
registrado no Gráfico 4.

Pode-se notar claramente que, em relação ao 
registrado no encerramento de 2019, os movimentos 
são heterogêneos.

Como esperado, o consumo das famílias teve 
desaceleração de 1,8% para 1,3%, em que a rápida 
piora do mercado de trabalho e a forte incerteza 
quanto à intensidade e duração da crise tiveram 
certamente grande peso. 
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Refletindo o ambiente externo mais adverso, as exportações de bens e serviços 
aprofundaram sua queda, de 2,5% para 2,7%. 

A grande surpresa ficou por conta da formação bruta de capital fixo, que conseguiu 
avançar em relação ao final de 2019, chegando a uma taxa de 3,0% neste primeiro 
trimestre. De acordo com o IBGE, essa expansão foi em boa medida causada pelas 
importações de bens de capital para o setor de petróleo e gás natural.

Diante do grave quadro fiscal, o consumo da administração pública vem já há algum 
tempo apresentando taxas negativas e ficou em -0,4% no primeiro trimestre, exatamente a 
mesma taxa do total de 2019. No entanto, com a urgência para a elevação dos dispêndios 
em saúde e outras áreas sociais, é de se esperar alguma expansão dessa variável nos 
próximos trimestres. 

Economia brasileira
PIB trimestral
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Indicadores de atividade

Os principais indicadores de atividade disponíveis para março ajudam a compreender os 
primeiros impactos da pandemia com as medidas restritivas entrando em vigor a partir da 
segunda quinzena do mês. 

Um primeiro ponto a ser destacado é que todos registram retrações significativas na 
passagem de fevereiro para março e com ajuste sazonal, evidenciando a fase inicial da crise. 
Com relação à taxa anual, por envolver uma base de comparação de prazo mais longo, os 
movimentos de queda tendem a ser suavizados. Dessa forma, com exceção da produção 
industrial, todos os indicadores ainda apresentam taxas anuais positivas.

O comportamento registrado em março é descrito de forma breve a seguir:
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br):  na passagem de fevereiro para 

março, o IBC-Br dessazonalizado apresentou uma variação de -5,9%. No acumulado de  
12 meses, o indicador cresceu 0,8%, taxa levemente superior à de fevereiro; 

• Produção Industrial – PIM-PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE registrou, 
na comparação entre fevereiro e março, uma queda de 9,1%. No acumulado de  
12 meses, o indicador que já vinha no terreno negativo, apresentou uma taxa de -1,0%; 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado como um indicador do consumo, as vendas do 
comércio varejista ampliado em março tiveram retração de 13,7%, na comparação com fevereiro 
e com ajuste sazonal, sendo o indicador mais afetado nessa forma de comparação.  
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No acumulado de 12 meses, observa-se uma expansão 
de 3,3%, o que representa desaceleração em relação 
ao resultado de fevereiro (3,6%);

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços 
apresentou queda de 6,9% na passagem de fevereiro 
para março, enquanto foi registrada uma elevação de 
0,7% no acumulado em 12 meses, a mesma taxa de 
fevereiro. 

O Gráfico 5, contendo as taxas acumuladas de 12 
meses desde junho de 2019, revela que a economia 
brasileira apresentava um desempenho pífio no 
período anterior à pandemia e que seus primeiros 
impactos, ainda que atenuados pela forma de 
comparação, já sinalizam uma situação preocupante 
para os próximos meses. 
Por fim, observa-se que, não obstante as diferenças 
metodológicas em relação ao cálculo do PIB, os 
indicadores de atividade completam o quadro 
retratando a dinâmica da economia brasileira na 
transição entre as fases pré e pós pandemia.   

Gráfico 5
Evolução das taxas acumuladas em 12 meses
Brasil – junho de 2019 a março de 2020

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Nos últimos anos, o comércio exterior vem 
apresentando um desempenho positivo, em que 
os saldos da balança são ainda vultosos, porém 
declinantes, resultado de uma expansão mais 
acentuada das importações. Dessa forma, a sua 
contribuição em termos do crescimento do PIB tem 
sido negativa.

De acordo com análises sobre esse tema, os 
números relativos ao comércio exterior no primeiro 
trimestre mostram que os impactos negativos 
ocorreram muito mais em função da instabilidade e 
retração no fluxo de comércio mundial, com queda 
generalizada nos mercados de commodities, do que 
pelas medidas restritivas adotadas no país. 

Na comparação do acumulado até março com o 
de igual período anterior, as exportações recuaram 
de US$ 51,2 bilhões para US$ 48,8 bilhões, o que 
corresponde a uma taxa de -4,7%, enquanto as 
importações acumuladas registraram aumento de 

Economia brasileira

Comércio exterior

Gráfico 6
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil – janeiro-março 2019-janeiro-março 2020

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

4,3%, passando de US$ 42,1 bilhões para US$ 43,9 bilhões. Dessa forma, o saldo da 
balança comercial caiu de US$ 9,0 bilhões para US$ 4,8 bilhões no período,  
o que representa uma taxa de -46,7%. 

Mesmo com as dificuldades para a elaboração de projeções no momento atual, há uma 
expectativa de relativa melhora do saldo da balança comercial até o final do ano.  
Como exemplo, pode ser citado o Relatório Focus do Banco Central, que na sua edição 
de 29/05/2020 projeta um saldo da balança comercial de US$ 37,4 bilhões para o 
presente ano que, caso confirmado, representaria uma redução de 19,6% em  
relação a 2019.
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Gráfico 7
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 – 1o trimestre 2017-1o trimestre 2020

Fonte: Fundação Seade.
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Um aspecto muito importante para a análise dos 
primeiros impactos da pandemia sobre a economia 
paulista reside no seu maior vigor em relação ao 
conjunto da economia nacional desde meados de 
2019, em um movimento nitidamente capitaneado 
pelo seu setor de serviços.

Um reflexo desse fator se dá em relação à taxa anual 
de variação do PIB que, por carregar uma base 
comparativa extensa e relativamente mais baixa, 
especialmente pelo primeiro semestre de 2019, não 
repercute ainda os efeitos da pandemia. Para tanto, 
é necessário o apoio da comparação trimestre contra 
trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal.

Conforme mostra o Gráfico 7, a taxa anual de 
crescimento do PIB sobe de 2,4%, no último trimestre 
de 2019, para 2,6%, no primeiro trimestre de 2020. 
Por sua vez, a comparação trimestre contra trimestre 
imediatamente anterior já capta uma queda de 0,6% 
do PIB paulista. 
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Esse é um aspecto a ser destacado: a economia 
paulista entra na crise com um vigor bem maior do 
que o conjunto da economia brasileira, permitindo 
que a taxa anual do PIB subisse de 2,4% para 
2,6%, enquanto a do Brasil recua de 1,1% para 
0,9%. E mesmo no que concerne à passagem entre 
o último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, a 
retração do PIB paulista é bem mais suave,  
-0,6% contra -1,5%. 

Nesse sentido, é importante destacar que os 
primeiros impactos setoriais podem fornecer não 
só pistas referentes aos desdobramentos da crise 
sobre a economia do Estado de São Paulo, bem 
como elementos sobre os principais desafios para 
uma recuperação. 

   

Gráfico 8
Taxas de crescimento do VA, por setor de atividade, e do PIB, trimestre contra 
trimestre anterior (com ajuste sazonal) e acumuladas nos últimos quatro trimestres 
em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2020

Fonte: Fundação Seade.
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A retração de 0,6% do PIB paulista, na comparação entre o primeiro trimestre de 2020 e o 
quarto de 2019 (com ajuste sazonal), foi composta por quedas da agropecuária (-2,8%) e 
do setor industrial (-4,1%), e por uma elevação dos serviços (1,2%).

Ainda nessa base de comparação, é importante avaliar o comportamento de alguns 
segmentos. No que tange à indústria, merecem destaque os desempenhos negativos na 
indústria de transformação (-3,7%) e na construção civil (-7,1%). No setor de serviços, 
as quedas foram mais suaves e concentradas em “comércio e serviços de manutenção 
e reparação” (-1,5%) e em “transportes, armazenagem e correio” (-0,5%), conforme o 
Gráfico 8.

Por sua vez, o crescimento anual de 2,6% do PIB do Estado no trimestre foi marcado pelo 
avanço de 1,3% da indústria e de 3,3% dos serviços, enquanto a agropecuária sofreu 
queda de 0,7%, como também pode ser visto no Gráfico 8. 

Cabe mencionar que o setor de serviços apresentou sua maior taxa anual desde o 
primeiro trimestre de 2012 e, devido ao seu maior peso, conseguiu dar sustentação ao PIB 
paulista nesse período de transição. 
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Dentre os segmentos que compõem este setor, comércio e serviços de manutenção e 
reparação e demais serviços,1 ambos com 3,5% de expansão, garantiram o bom ritmo do 
conjunto, ao mesmo tempo em que o segmento de transportes, armazenagem e correio 
apresentou uma taxa bem mais modesta (0,6%). 

No que tange ao Valor Adicionado da indústria geral no primeiro trimestre, a taxa anual de 
1,3% reflete a expansão da construção civil (4,3%), da indústria de transformação (0,8%) e 
da produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana (0,2%), 
ao mesmo tempo em que a extrativa mineral apresentou uma retração de 3,5%.   

Por último, cabe citar que a agropecuária paulista teve queda anual de 0,7% no primeiro 
trimestre, basicamente em função da menor produção da cana-de-açúcar.  

1. Este segmento inclui serviços de alojamento e alimentação, serviços de informação, intermediação financeira, seguros 
e previdência complementar, serviços prestados às famílias e associativos, serviços prestados às empresas, atividades 
imobiliárias e aluguéis e serviços de administração.

PIB paulista
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Gráfico 9
Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação, mês em relação 
ao mês anterior (com ajuste sazonal) e acumulado em 12 meses, por atividade
Estado de São Paulo – março 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. Nota: Ajuste sazonal elaborado pelo Seade. 
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Nessa base de comparação, apenas os segmentos de coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis (3,0%) e de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (1,5%) apresentaram taxas 
positivas, sendo que o resultado deste último provavelmente reflete o surto de compras por 
temor de desabastecimento desses artigos com a evolução da pandemia.

Todos esses resultados figuram no Gráfico 9.

No que diz respeito à comparação entre o acumulado de 12 meses até março deste 
ano contra o de igual período anterior, também retratada no Gráfico 9, observa-se que a 
produção industrial apresentou taxa levemente positiva (0,2%), confirmando o efeito de 
atenuação pela base comparativa mais extensa. 

Os maiores avanços ocorreram nos segmentos de máquinas e equipamentos 
(8,9%), outros produtos químicos (4,7%) e coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (3,6%). 

Entretanto, a despeito do efeito de atenuação, sete segmentos registraram taxas anuais 
negativas em março, sendo que as maiores quedas ocorreram em outros equipamentos 
de transporte, exceto veículos automotores (16,5%), veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-5,5%) e metalurgia (5,4%).

Economia do Estado de São Paulo
Desempenho dos setores de atividade e balança comercial
Indústria de Transformação 
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Um aspecto que deve ser realçado é que a indústria 
paulista entra na crise com fraco dinamismo e 
instabilidade, o que pode ser visualizado no Gráfico 
10, o qual compreende o período entre janeiro de 
2019 e março de 2020.
Tomando-se a comparação mês contra mês anterior 
(com ajuste sazonal), fica nítida a instabilidade da 
produção industrial, com constantes oscilações, em 
que não foi possível sequer engrenar dois meses 
consecutivos de crescimento.
Por sua vez, a evolução da taxa anual mostra a falta de 
dinamismo da indústria paulista, com taxas negativas 
durante quase todo o ano de 2019, com exceção de 
dezembro, quando mostrou uma pequena ascensão, 
atingindo 0,2%. Na verdade, quando ensaiava algum 
suspiro no terreno das taxas positivas, o setor foi 
atingido pela crise, o que deixa preocupações não 
só em termos da queda que se anuncia para 2020, 
como também pelas eventuais sequelas na estrutura 
produtiva do Estado de São Paulo.

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

Gráfico 10
Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação mensal e anual
Estado de São Paulo – janeiro 2019-março 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. Nota: Ajuste sazonal elaborado pelo Seade. 
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As pesquisas do IBGE relativas ao comércio varejista 
e ao volume de serviços são importantes para 
complementar a análise do comportamento do Valor 
Adicionado.

O comércio varejista ampliado do Estado de São 
Paulo foi fortemente afetado pela pandemia e isso 
transparece na comparação entre março e fevereiro 
de 2020 (com ajuste sazonal), quando é registrada 
uma queda de 12,2% no volume de vendas.

Contudo, esse movimento não transparece 
totalmente na taxa anual, que apenas mostra uma 
desaceleração de 4,8% para 4,6% entre fevereiro e 
março, conforme ilustra o Gráfico 11.

Também é importante acompanhar o desempenho 
das atividades que compõem o comércio varejista 
ampliado, detalhando um pouco mais os impactos 
iniciais da pandemia.

Serviços

Gráfico 11
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado, mês 
em relação ao mês anterior (com ajuste sazonal) e acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – janeiro 2019-março 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. Nota: Ajuste sazonal elaborado pelo Seade. 
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Nesse sentido, a comparação mês contra mês 
anterior mostra com mais clareza o impacto 
negativo da pandemia, já que, das dez atividades 
pesquisadas, apenas duas conseguiram ter 
crescimento: artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,1%) 
e hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (12,2%), justamente os 
segmentos que foram alvo do surto de compras de 
gêneros de primeira necessidade. Em contrapartida, 
as quedas foram muito significativas nas demais 
atividades, sobretudo em tecidos, vestuário e 
calçados (-45,3%), veículos, motocicletas, partes e 
peças (-40,3%) e livros, jornais, revistas e papelaria 
(-39,0%).

Quanto ao acumulado de 12 meses, apenas três 
atividades apresentaram recuo: tecidos, vestuário e 
calçados (-4,5%), livros, jornais, revistas e papelaria 
(-7,1%) e equipamentos e materiais para escritório, 

Gráfico 12
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado, mês 
em relação ao mês anterior (com ajuste sazonal) e acumuladas em 12 meses,  
por atividade 
Estado de São Paulo – março 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. Nota: Ajuste sazonal elaborado pelo Seade. 
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informática e comunicação (-19,1%). Pode-se dizer 
que, para essas atividades, a crise torna ainda mais 
dramáticos os problemas que já vinham apresentando.
Por sua vez, o crescimento foi mais acentuado 
em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (11,7%), móveis e 
eletrodomésticos (11,3%) e veículos, motocicletas, 
partes e peças (8,6%).
Passando para a Pesquisa Mensal de Serviços do 
IBGE, é visível que, embora não na mesma magnitude 
que o comércio varejista, o volume de serviços no 
Estado de São Paulo também foi duramente atingido 
em março, com uma queda de 6,2% em relação a 
fevereiro (Gráfico 13).
Com menos ênfase, os efeitos também foram 
sentidos na taxa anual de crescimento, que teve 
uma desaceleração de 2,6% para 2,4%, dando 
continuidade ao movimento que se observa desde 
janeiro último (Gráfico 13).

Serviços

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume dos serviços, mês em relação ao mês anterior 
(com ajuste sazonal) e acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – janeiro 2019-março 2020
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Quanto aos segmentos pesquisados, pode-se 
notar que todos apresentaram taxas negativas na 
comparação entre março e fevereiro (com ajuste 
sazonal), sendo que as quedas mais pronunciadas se 
deram em serviços prestados às famílias (-29,9%) e 
em transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (-8,7%), como pode-se observar no Gráfico 14.
Por seu turno, a taxa acumulada em 12 meses fornece 
elementos para um melhor entendimento acerca da 
dinâmica do setor nos momentos iniciais da crise. 
Nessa forma de comparação, quase todos os 
segmentos apresentam taxas negativas, com a retração 
mais pronunciada em transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio (-2,5%). A exceção ficou por 
conta de serviços de informação e comunicação, com 
crescimento de 7,1% (Gráfico 14). Aliás, esse segmento 
apresentou a menor retração na comparação mês 
contra mês anterior (-0,5%), provavelmente indicando 
uma relativa compensação em função do aumento da 
demanda dos diversos serviços online.

Gráfico 14
Taxas de crescimento do volume dos serviços, mês em relação ao mês anterior 
(com ajuste sazonal) e acumuladas em 12 meses, por atividade 
Estado de São Paulo – março 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. Nota: Ajuste sazonal elaborado pelo Seade. 
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Balança comercial

No acumulado do primeiro trimestre de 2020, as exportações do Estado somaram  
US$ 10,2 bilhões, o que corresponde a uma queda de 9,5% no confronto com o 
acumulado do mesmo período de 2019. Os principais produtos exportados foram 
óleos brutos de petróleo, outros açúcares de cana, soja, mesmo triturada, exceto para 
semeadura e óleo combustível.

Por sua vez, as importações paulistas totalizaram US$ 14,3 bilhões no acumulado do 
primeiro trimestre de 2020, resultando em elevação de 0,5% em relação ao registrado 
para o mesmo período de 2019. Dentre os principais produtos de importação no ano, 
cabe destacar óleo diesel, “outros tubos flexíveis de ferro ou aço” e “outras partes para 
aparelhos de telefonia/telegrafia”.

Com isso, o saldo da balança comercial paulista foi negativo em US$ 4,0 bilhões no 
primeiro trimestre, o que corresponde a uma elevação de 40,0% do deficit, comparando-
se ao mesmo período de 2019 (Gráfico 15).
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Balança comercial

Gráfico 15
Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo –1o trimestre 2019-1o trimestre 2020

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

Embora ainda seja muito cedo para caracterizar uma 
tendência, as informações do primeiro trimestre de 
2020 indicam que a pandemia afetou negativamente 
o comércio exterior paulista, com uma redução 
significativa das exportações e forte aumento do 
deficit da balança comercial. 

Além desses aspectos mais gerais, é importante 
também acompanhar as alterações nas pautas 
de exportação e importação, em função dos 
potenciais impactos na estrutura produtiva que estão 
atualmente em jogo.

Com efeito, os primeiros números mostram uma 
perda de posição relativa de aviões nos itens 
exportados, o que pode sinalizar problemas de 
demanda externa para o importante segmento 
representado pela indústria aeronáutica.
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Balança comercial

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

Pelo lado das importações, o item caixas de marcha deixou de figurar entre os cinco 
principais produtos importados, o que pode indicar problemas na produção da indústria 
automobilística.

Em suma, por enquanto, não é possível afirmar se essas mudanças são transitórias ou 
não, porém o acompanhamento da evolução da pauta do comércio exterior é fundamental 
para a análise dos desdobramentos da crise em 2020 e, também, para melhor 
compreensão acerca dos principais entraves e desafios em uma eventual recuperação  
em 2021.
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A fotografia do país antes da pandemia eclodir mostrava uma economia de baixo 
crescimento, ancorada praticamente no consumo doméstico e na tênue recuperação do 
emprego e do rendimento real dos trabalhadores. O crédito, especialmente dos bancos 
privados, direcionado às pessoas físicas crescia na faixa de 12,0% e dava suporte às 
vendas de bens duráveis. O avanço da Covid-19 no Estado de São Paulo, epicentro 
inicial da propagação da doença, cortou abruptamente estes canais de realimentação 
da atividade econômica e, provavelmente, jogará a economia paulista numa trajetória 
recessiva em 2020.

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 



SEFAZ/SP – SEADE 34

Conjuntura da Economia Paulista
1o trimestre de 2020

As informações da PNAD-c sobre o mercado de 
trabalho de São Paulo mostraram que ocorreu 
forte redução na geração de postos de trabalho no 
Estado, da ordem de 516 mil empregos, no trimestre 
encerrado em março de 2020, frente ao final de 
2019. No ano passado, a redução do emprego, que 
ocorre normalmente neste período, foi bem menor 
(-77 mil empregos). As medidas de controle da 
pandemia afetaram, em primeiro lugar, e de forma 
mais intensa, o setor de serviços (-310 mil ocupados) 
com destaque para alojamento e alimentação (-164 
mil). No comércio, a queda foi da ordem de 88 mil 
postos de trabalho e na indústria a redução foi de 71 
mil ocupados.

Tanto os trabalhadores com carteira, quanto os 
sem carteira assinada foram afetados, até agora, 
pela pandemia. Em termos das taxas de variação, 
a Tabela 1 indica que a queda mais pronunciada se 
situou no trabalho doméstico (-10,0%), entre o quarto 
trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, seguida 

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 

Gráfico 16
Variação do número de ocupados 
Estado de São Paulo – 1o trimestre-4o trimestre 2019 – 1o trimestre 2020

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua – PNAD-c.
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pelas reduções nas ocupações sem carteira assinada 
(-5,8%) e com carteira (-1,7%). Em termos absolutos, 
o emprego com carteira assinada foi o que mais 
perdeu postos de trabalho nesse período (-177 mil 
ocupações), já que concentra quase 50% do emprego 
no Estado de São Paulo. A ocupação sem carteira 
assinada registrou queda de 147 mil empregos.  
O trabalho doméstico perdeu, neste período,  
153 mil ocupações.
Cabe destacar que parte, pequena, dessa redução nos 
postos de trabalho foi compensada pela alta na posição 
empregador (+36 mil ocupações), sendo a maior parte 
com CNPJ (+23 mil). Em relação às ocupações por 
conta própria, nota-se praticamente estabilidade entre  
o  quarto trimestre de 2019 e o  primeiro trimestre de 
2020 (-2 mil postos de trabalho e variação praticamente 
zero no período). O fato novo, aqui, é o incremento  
dos trabalhadores por conta própria com CNPJ  
(+116 mil e variação de 7,5% no período).  

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 

Tabela 1
Variação dos ocupados, segundo posição na ocupação 
Estado de São Paulo – 2019-2020

Posição na ocupação

Variação entre o 4o trimestre e o 1o trimestre de cada ano 
2019 2020

Nos absolutos
(em mil)

Variação  
(%)

Nos absolutos
(em mil)

Variação
(%)

Trabalhador com carteira 106 1,1 -177 -1,7
Trabalhador sem carteira -78 -3,2 -147 -5,8
Trabalhador doméstico -19 -1,3 -153 -10,0
Empregador -28 -2,1 36 3,0
    Com CNPJ -10 -0,9 23 2,1
    Sem CNPJ -19 -12,3 13 12,1
Conta própria -41 -0,9 -2 0,0
    Com CNPJ 45 3,2 116 7,5
    Sem CNPJ -85 -2,5 -119 -3,6

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua – PNAD-c
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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 – 2018-1o trimestre 2020

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua – PNAD-c.

Percebe-se que esta tendência já se manifestava antes 
da pandemia, significando algum grau de melhores 
condições neste tipo de colocação no mercado de 
trabalho, apesar do seu peso ainda ser baixo na posição 
de conta própria, na faixa de 30%.

Frente a esse quadro da ocupação, qual seja, de queda 
abrupta na geração de postos de trabalho no Estado de 
São Paulo no primeiro trimestre de 2020, que reduziu 
o ritmo de expansão da ocupação, de 2,6% no quarto 
trimestre de 2019, para 0,6% no primeiro trimestre de 
2020, na comparação interanual, era de se esperar 
que a massa de rendimento disponível no mercado de 
trabalho paulista perdesse fôlego. Todavia, ao contrário, 
nota-se alta na massa de rendimento real em março 
para o patamar de 2,0%, nesta base de comparação. 
Isto se deveu ao crescimento de 2,3% no rendimento 
médio real habitualmente recebido pelos ocupados,  
em um momento de enfraquecimento do mercado  
de trabalho, frente aos impactos sociais e econômicos 
da pandemia. 
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A hipótese, aqui, é a de que as pessoas que perderam 
as suas ocupações são as de menor salários, 
preservando na amostra da PNAD-c os trabalhadores 
de maior remuneração, fazendo assim com que o 
rendimento médio subisse no mês de março. A queda 
da inflação, nesse contexto de forte retração da 
atividade econômica, fruto dos efeitos do isolamento 
social, poderá sustentar o valor real do rendimento 
real dos trabalhadores, compensando parte  
das perdas de renda ocorridas na fase mais aguda da 
pandemia. Fato este que, se associado à continuidade 
da redução das taxas de juros, aumentará a 
probabilidade de o consumo vir a interromper a 
trajetória de queda aguda, vislumbrando uma 
retomada no médio e longo prazos. 

Todavia, o tamanho do impacto da pandemia no 
comércio varejista paulista, já em parte captado no 
mês de março, dá a dimensão do desafio posto.  
Como era de se esperar, os primeiros números do 
comércio indicaram que os segmentos mais afetados, 

Gráfico 18
Taxa de variação mensal do volume do comércio varejista restrito e ampliado, 
com ajuste sazonal
Estado de São Paulo –  outubro 2019-março 2020 

Fonte: IBGE, PMC.
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nesta fase inicial, foram aqueles segmentos mais dependentes da presença física nas 
lojas e de maior valor agregado, como por exemplo, o comércio de veículos. Os dados da 
PMC de março para o varejo ampliado, que inclui os segmentos de veículos e de material 
de construção, mostraram uma retração de 12,2%, em relação a fevereiro, excluída a 
sazonalidade. No caso do comércio restrito, o mês de fevereiro havia sido de alta (1,7%) na 
mesma base de comparação, puxada pelas vendas de móveis e eletrodomésticos, artigos 
farmacêuticos e de perfumaria e artigos residenciais. Os efeitos do avanço da Covid-19 
interromperam o ciclo de crescimento que se iniciava, mas a variação no mês de março 
manteve-se positiva, 1,0% em relação a fevereiro, feito o ajuste sazonal. 

O resultado de março por segmento mostrou dois lados dos impactos da pandemia no 
consumo paulista. De um lado, as notícias da chegada da doença no país na passagem 
de fevereiro para março provocaram uma “corrida” da população às lojas de bens não 
duráveis, isto fez com que as vendas de hipermercados e supermercados disparassem em 
março com crescimento de 22,1%, em relação ao mesmo período do ano anterior.  
O segmento de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos seguiu a mesma lógica e 
acelerou o crescimento, que já estava alto nos meses anteriores, para a faixa de 16,7%.

De outro lado, os demais segmentos do comércio varejista paulista sentiram o 
impacto do isolamento social implementado com diferentes intensidades de perdas no 
volume de vendas. Apesar de ter sido implementado nos últimos dez dias de março, a 

Mercado de trabalho e consumo
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comercialização de produtos que exige a presença 
nas lojas, e que não estavam preparados para 
ampliar as vendas online de forma mais agressiva, 
registraram quedas bastante expressivas em 
março, em relação ao mesmo período de 2019, 
como foram os casos dos segmentos de tecidos, 
vestuário e calçados (-44,7%), equipamentos e 
materiais de escritório, informática e comunicação 
(-42,1%) e veículos, partes e peças (-28,3%). A 
comercialização de combustíveis e lubrificantes 
também sofreu com a menor circulação de carros 
particulares e veículos de transporte público e 
privado e registrou retração de 12,3%, nesse 
período. Nos setores de móveis e eletrodomésticos 
e nas lojas de material de construção as quedas 
foram menores, respectivamente, de -5,6% e -2,6%. 
A elevação do crédito estimulava as vendas destes 
segmentos e, provavelmente, algumas lojas ainda 
funcionaram durante alguns dias após a decretação 
do isolamento social.

Gráfico 19
Taxa de variação mensal do volume do comércio varejista por setores,  
em relação ao mesmo período do ano anterior
Estado de São Paulo – outubro 2019-março 2020 

Fonte: IBGE, PMC.
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Os índices de confiança do consumidor (ICC) levantados pela Fecomércio, excluída a 
sazonalidade, mostraram o baque no ímpeto de consumir do paulistano. O indicador 
sofreu duas quedas na margem, excluída a sazonalidade, em abril e em maio de, 
respectivamente, -7,2% e -10,0%, sendo que o índice de maio atingiu o patamar de 99,7%, 
zona de pessimismo. Cabe destacar que foram as condições atuais, com queda de 28,2% 
entre abril e maio, que impulsionaram para baixo a confiança do consumidor no último 
mês da série. Já o índice de expectativas, que havia recuado 4,7% entre março e abril, 
registrou uma redução menor em maio -0,4%. 

A manutenção do isolamento social em abril e em maio e o começo da flexibilização das 
regras de combate à pandemia, caso não ocorra uma segunda onda de contaminação, 
serão os fatores que ditarão o tamanho da crise econômica do Estado e o ritmo de 
recuperação quando ela começar. A evolução do mercado de trabalho deve continuar 
pressionando para baixo o consumo doméstico no curto e médio prazo, especialmente 
em função da redução da ocupação. A expressiva queda da inflação – o IPCA 
acumulado em 12 meses até maio foi de apenas 1,9% –, pode garantir parte do poder 
de compra da massa de rendimento disponível, o que, combinado com outras medidas 
governamentais de ajuda financeira às pessoas físicas e jurídicas, vetores que poderão 
construir as bases da recuperação da atividade econômica em 2021. 

Mercado de trabalho e consumo
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Gráfico 20
Índice de confiança e expectativa do consumidor com ajuste sazonal
Estado de São Paulo – 2015-jan. 2020 

Fonte: Fecomércio. Nota: Índice que varia de 0 a 200 (acima de 100 indica otimismo e abaixo pessimismo).
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Conforme mencionado, em um momento como 
o atual, marcado por uma crise sem paralelos, 
advinda de um choque exógeno, fica impossibilitada 
a utilização dos modelos habituais de projeção de 
forma apropriada.

Atualmente, há praticamente um consenso mundial 
de que a profundidade e duração da crise atual 
dependerão fundamentalmente da evolução da 
pandemia e, consequentemente, das medidas 
restritivas necessárias para combate e controle da 
mesma. 

No horizonte de combate à pandemia são 
considerados fundamentais o desenvolvimento 
de vacina eficaz, bem como a produção de 
medicamentos que amenizem significativamente os 
efeitos mais nocivos da Covid-19.

Com base nesses aspectos, há três grupos de 
cenários para a economia mundial.
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O primeiro e amplamente dominante, conta com a produção de vacina e medicamentos 
até o primeiro semestre de 2021, sendo, porém, possível um progressivo relaxamento 
das medidas restritivas e retomada das atividades a partir do final do primeiro semestre 
de 2020. Nesse grupo, figura o cenário do FMI, com quedas de 4,9% do produto mundial 
em 2020 e crescimento de 5,8% em 2021, enquanto as taxas para o PIB brasileiro seriam 
respectivamente de -9,1% e 3,6%.

Um segundo grupo (bem minoritário), liderado pelo Morgan Stanley, é bem mais otimista 
e aposta que, independentemente do desenvolvimento de vacina e medicamentos, as 
medidas preventivas (máscaras, desinfetantes e controle de aglomerações) adotadas 
globalmente se mostram suficientes para um relaxamento mais rápido das medidas e 
retomada das atividades, permitindo que, até o quarto trimestre deste ano, o produto 
global retorne aos níveis pré-crise.

Um terceiro grupo, também minoritário, é guiado pelas previsões mais pessimistas 
de alguns expoentes da área médica, como o presidente da Sociedade Brasileira de 
Imunologia, Ricardo Gazzinelli, em que ainda seriam necessários dois anos para a 
disponibilidade de uma vacina eficaz e que, até lá, não há segurança para um relaxamento 
mais significativo das medidas restritivas. Nesse caso, a recessão global provavelmente se 
estenderia para 2021.

Perspectivas
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Algumas considerações têm sido colocadas por certas análises, como FMI e Financial 
Times, acerca do processo de recuperação da atividade econômica. Em primeiro lugar, 
a retomada deverá ser desigual, não só em termos das regiões e grupos de países, 
como em termos dos setores de atividade, sendo que em alguns casos, como turismo e 
hospedagem, será demandado um tempo bem maior para a retomada.

Além disso, a forma e a intensidade com que a economia mundial foi atingida já produzem 
alguns efeitos, que podem ser considerados fricções e/ou inelasticidades para o processo 
de recuperação.

Começando pelos elevados níveis de desemprego, diferentemente de outras crises 
iniciadas no âmbito do sistema financeiro, o processo atual tem como principal fonte as 
restrições impostas ao fluxo de pessoas e ao funcionamento de atividades, gerando desde 
falências ou sufocamento de empresas, como também reestruturação produtiva, cortes 
permanentes de custos, desativação de linhas, aumento da participação do teletrabalho, 
com rebatimentos também nas atividades informais, de forma que, mesmo nas hipóteses 
mais otimistas de desenvolvimento de vacinas e medicamentos, abrindo campo para a 
retomada econômica, o avanço do emprego e da ocupação deverá ser relativamente lento. 
Por conta disso, uma das principais políticas públicas recomendadas pelo FMI e pelo 

Perspectivas
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Banco Mundial reside no estímulo ao emprego, com apoio às micro, pequenas e médias 
empresas, programas de incentivo à contratação e capacitação de trabalhadores.

Um outro foco de preocupação para alguns analistas, como Martin Wolf do Financial 
Times, consiste no rápido endividamento público e privado. Pelo lado do setor público, a 
utilização generalizada das políticas monetária e fiscal, enquanto única forma de amenizar 
os efeitos da pandemia, torna inevitável a expansão da dívida pública em níveis sem 
precedentes na história recente para grande parte das economias.

Assim, além do potencial para ondas de instabilidade financeira, é muito provável que, no 
processo de recuperação, diversos países tenham que passar por fortes ajustes fiscais, 
bloqueando inclusive o avanço do investimento público.

Em relação ao setor privado, verifica-se um aumento rápido do endividamento de 
empresas e das famílias em praticamente todas as regiões do globo. Pelo lado das 
empresas, esse movimento é heterogêneo, sendo que as de maior porte e com acesso 
mais facilitado ao crédito aproveitam a queda dos juros para reestruturar dívidas e 
melhorar o balanço, enquanto para as de menor porte o acesso ao crédito passa a ser 
crucial para a sobrevivência, especialmente nos setores submetidos às restrições mais 
rígidas.

Perspectivas
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Por sua vez, com a elevação do desemprego e perdas de renda, o aumento do 
endividamento tem sido a forma utilizada para manutenção de um nível básico de 
consumo por boa parte das famílias.

Assim, é plausível apontar a elevação do endividamento privado como um fator que 
tende a retardar a recomposição do consumo e do investimento privado no processo de 
recuperação da crise atual.

Por último, a permanência de fortes tensões geopolíticas e a natureza da crise vêm 
ampliando ações protecionistas de várias formas, seja no campo meramente comercial, 
seja de ordem de política industrial, com realocação de plantas industriais e incentivo 
às cadeias produtivas locais, inclusive como reação à constatação de uma situação de 
dependência de pouquíssimos fornecedores, ou mesmo de monopólio em escala mundial 
para diversos produtos em áreas essenciais, como a saúde.

Esses aspectos colaboram para a queda verificada nos fluxos do comércio mundial 
e provavelmente ampliam as dificuldades para a sua recomposição no processo de 
retomada da atividade econômica.

Em meio a essa incerteza, vários analistas vêm fazendo constantes reavaliações para 
baixo das projeções para o PIB brasileiro em 2020 e um exemplo pode ser dado pelo 
Relatório Focus do Banco Central, em que as projeções otimistas realizadas em janeiro, 

Perspectivas
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comportando um crescimento de 2,3%, vão cedendo 
terreno e, na edição de final de junho, chegam a uma 
queda de 6,5% (Gráfico 21).

No que concerne às perspectivas para a economia 
paulista em 2020, alguns aspectos devem ser 
considerados. Em primeiro lugar, o Estado de São 
Paulo vem liderando em número de casos e mortes 
pela Covid-19, de forma que são possíveis reversões 
abruptas do relaxamento programado das medidas 
restritivas.

Por outro lado, é nítido que, nos momentos iniciais 
da crise, a economia paulista apresentava bem mais 
vigor que o conjunto da economia brasileira, com 
o PIB atingindo a taxa anual de 2,6% no primeiro 
trimestre, contra 0,9% para o Brasil, sendo que esse 
diferencial foi garantido pela evolução do seu setor 
de serviços, com uma expansão anual de 3,3% 
no trimestre, consideravelmente, acima da média 

Perspectivas

Gráfico 21
Projeções do Relatório Focus do Banco Central para 2020
Edições de 17/01/2020 e 26/06/2020

Fonte: Banco Central; Fundação Seade.
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nacional do setor no mesmo período (0,9%). São fatores que podem conferir um pouco 
mais de fôlego à economia paulista nesse processo.

De qualquer forma, algumas informações relativas à economia paulista no primeiro 
trimestre são particularmente preocupantes. 

Um primeiro fator reside na indústria que, não só foi duramente atingida em termos 
gerais, como também já presencia impactos de grande magnitude em segmentos muito 
importantes em termos de encadeamento dinâmico, como a indústria automotiva e a 
metalurgia. 

Outro fator é que, no confronto entre o acumulado do primeiro trimestre com o de igual 
período de 2019, as exportações paulistas tiveram queda mais acentuada que o total para 
o Brasil, -9,2% contra -4,7%. Em particular, é preocupante a redução da demanda externa 
para produtos industrializados mais sofisticados, como veículos automotores e aviões  
e partes.

Por último, a comparação entre março e fevereiro (com ajuste sazonal) revela que o setor 
de serviços, responsável pelo avanço da economia do Estado de São Paulo no período 
recente, sentiu significativamente os primeiros impactos da crise, com taxas de -12,2% 
para o comércio varejista ampliado e de -6,2% para o volume de serviços.

Perspectivas
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Considerando as informações disponíveis, é viável supor que a economia paulista 
apresente retração um pouco menos pronunciada que o conjunto da economia brasileira 
em 2020, principalmente em razão do maior vigor no período que precede a crise. Isto 
do ponto de vista das taxas anualizadas, em que o efeito atenuante de uma base de 
comparação extensa dá campo para que o PIB paulista apresente um mergulho da taxa 
anual mais suave no território negativo, na comparação com a média Brasil ao longo dos 
próximos trimestres. 

Todavia, São Paulo depende também, para o seu desempenho trimestre a trimestre, do 
fornecimento de bens e serviços para o resto do país e das exportações de produtos 
manufaturados. No cenário de quedas da atividade econômica no resto do país e na 
Argentina, nosso principal mercado para as exportações de bens industriais, não é 
desprezível a probabilidade de as variações trimestrais do PIB paulista, ajustadas 
sazonalmente, registrarem retrações mais contundentes quando comparadas com a média 
do PIB Brasil.

Além disso, os indicadores do mercado de trabalho do Estado de São Paulo mostraram 
que 25% da queda na geração de postos de trabalho registrada em março no país ocorreu 
no estado com efeitos deletérios para o consumo na região. Um de cada quatro empregos 
que deixou de ser criado e/ou teve a sua ocupação dispensada em março se localizou 
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no Estado de São Paulo, o que gera forças negativas para o mercado consumidor local, 
impondo restrições adicionais para a retomada da atividade econômica no Estado.

Entretanto, um ponto tão ou mais importante que o acerto numérico de projeções passa 
a ser o acompanhamento mais detalhado dos impactos e desdobramentos da crise atual, 
identificando os principais desafios em um cenário de futura retomada da economia do 
Estado de São Paulo. 

Perspectivas
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