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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

As informações relativas ao segundo trimestre da economia paulista revelam um quadro 
menos drástico do que se esperava meses atrás. Nesse sentido, o melhor exemplo é o 
comportamento do PIB, que, apesar de ter sofrido uma queda significativa em relação ao 
primeiro trimestre, ainda conseguiu apresentar crescimento em termos anualizados, o que 
não deixou de ser uma boa surpresa.

No panorama internacional, constata-se que os casos de sucesso no controle da 
pandemia vêm permitindo o relaxamento das medidas restritivas e o retorno gradual de 
diversas atividades. Ao mesmo tempo, os pacotes de estímulos fiscais e monetários têm 
sido fundamentais para evitar uma explosão do número de falências e, também, para 
garantir certa sustentação do consumo das famílias, numa situação de elevados níveis de 
desemprego.

De forma geral, esse quadro também se consolida para as economias brasileira e paulista, 
permitindo avaliações mais otimistas para o resultado de 2020. Especificamente no caso 
do Estado de São Paulo, mesmo com número elevado de casos e óbitos pela Covid-19, 
o relativo controle da epidemia permitiu o relaxamento gradual e planejado das medidas 
restritivas em todas as suas regiões.
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Por sua vez, a conjunção dos estímulos fiscais, em que se destacam o auxílio emergencial 
e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com o corte dos 
juros básicos, tem sido decisiva para a sobrevivência de um bom número de empresas e 
para sustentar uma recuperação relevante, ainda que parcial, do consumo das famílias, 
compensando a piora dos indicadores do mercado de trabalho.

Tudo isso resultou em sensível melhora do ambiente econômico, com elevação dos 
índices de confiança de empresas e consumidores, redução do ritmo de demissões e 
anúncio de retomada de alguns empreendimentos, embasando projeções de uma retração 
bem mais amena do PIB paulista em 2020.
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As últimas projeções das principais instituições dedicadas à mensuração e análise da 
economia mundial (FMI e Banco Mundial) foram disponibilizadas em junho e convergiam 
para um cenário que indicava uma retração mais aprofundada ao longo dos dois primeiros 
trimestres de 2020, com progressiva flexibilização das medidas restritivas a partir do 
segundo semestre de 2020, permitindo um alívio do processo recessivo, desde que não 
ocorresse uma nova onda de contaminação, impondo o recrudescimento das restrições. 

Como resultado, as análises apontavam para a maior crise desde a Grande Depressão, 
com o produto mundial sofrendo uma contração próxima de 5% em 2020, seguida de 
uma recuperação parcial em 2021, sem que, em grande parte das economias, o produto 
atingisse os níveis pré-crise.  

Como exemplo dessas análises, o Gráfico 1 mostra as projeções do FMI1 para 2020 e 
2021, abrangendo o conjunto da economia mundial, com ênfase nos principais grupos de 
regiões e países. 

1. World Economic Outlook – junho de 2020.
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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.

Nesse cenário, a economia mundial sofreria uma 
retração de 4,9% do produto mundial, em 2020, com 
quedas em quase todas as economias, sendo que 
o grupo formado por Zona do Euro, Brasil, México e 
Argentina apresentaria taxas abaixo de -9%. Uma 
destacada exceção ficou por conta da China, com 
crescimento de 1%. 

No tocante a 2021, o cenário projetado é de uma 
elevação de 5,4% da economia global, com taxas 
mais exuberantes para China (8,2%), Zona do Euro 
(6%) e Índia (6%), enquanto taxas mais modestas 
foram previstas para Brasil (3,6%), México (3,3%) 
e Argentina (3,9%). As justificativas para esse 
desempenho se concentram na menor capacidade de 
resposta fiscal e financeira e na grande dependência 
em relação aos mercados de commodities.

No entanto, as informações mais recentes vêm 
consolidando um quadro recessivo um pouco mais 
brando em 2020 e uma recuperação um pouco 

Economia internacional 
Panorama internacional
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mais rápida em 2021, na medida em que há redução mais generalizada dos números de 
casos e óbitos pela Covid-19, permitindo o retorno e/ou aumento da operação em diversas 
atividades. Também são grandes os progressos anunciados no desenvolvimento de 
vacinas, o que consolida expectativas mais otimistas para 2021.

Dessa forma, é muito provável uma revisão para cima das taxas de projeções nas 
próximas publicações do FMI e Banco Mundial, ainda que permaneça o quadro mais geral 
de crise, sujeito a um agravamento no caso de uma segunda onda de contaminação da 
Covid-19. Nesse sentido, vale citar como referência a OCDE, que, em setembro, revisou 
sua projeção de -6,0% para -4,5% para a evolução do PIB global em 2020. 

No que diz respeito às commodities, a melhora relativa da atividade econômica vem 
repercutindo de forma bastante heterogênea nos principais mercados. Em relação às 
projeções para 2020 realizadas pelo Banco Mundial em abril,2 avaliações atualizadas de 
empresas especializadas, como por exemplo a Trading Economics, confirmam o quadro 
mais grave para o grupo de energia (-40,8% pelo Banco Mundial), com um recuo mais 
acentuado nas cotações projetadas para óleo bruto de petróleo em 2020 (-46,3% contra 
-43% pelo Banco Mundial).

2. Commodity Markets Outlook – abril 2020.

Economia internacional 
Panorama internacional
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Porém, são notadas projeções mais otimistas para vários produtos do grupo de agrícolas 
(-1,2% pelo Banco Mundial), com destaque para a elevação de 14,3% nos preços 
projetados do açúcar, bem como para alguns insumos do grupo de minerais e metais 
(-12,8% pelo Banco Mundial), como no caso do minério de ferro, em que se esperava uma 
queda de 9,4% nas cotações em 2020 e agora depara-se com uma projeção de expansão 
em torno de 24% (Trading Economics).
De forma mais geral, o relativo abrandamento da recessão mundial vem favorecendo a 
recuperação de mercados importantes para as exportações nacionais e paulistas. 

Outro ponto favorável é que, em decorrência da urgência generalizada de estímulos das 
políticas fiscal e monetária, combinada com o estado de elevada liquidez, formou-se um 
terreno mais favorável para a elevação do déficit e da dívida pública e de corte profundo das 
taxas básicas de juros, sem maiores riscos, até o momento, de fuga massiva de capitais e 
crises cambiais.

Entretanto, alguns fatores de tensão e incerteza, envolvendo a recuperação da economia 
mundial nos próximos anos, vêm ganhando ênfase.

Um primeiro ponto reside na elevação generalizada do endividamento público e privado, 
gerando grande incerteza quanto à capacidade de sustentação dos estímulos fiscais e 
monetários em boa parte das regiões, sobretudo no caso de economias emergentes que já 

Economia internacional 
Panorama internacional
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apresentavam fragilidades em suas finanças no período pré-crise. De acordo com algumas 
análises, como a do FMI e do Banco Mundial, essas economias serão mais pressionadas 
para a promoção de reformas e ajustes, com um campo perigoso para movimentos 
especulativos diversos. 

Ao mesmo tempo, há uma preocupação quanto aos efeitos da redução e/ou corte dos 
estímulos fiscais, em relação não à sustentação da renda e do consumo, mas também à 
saúde financeira de empresas com níveis bem elevados de endividamento, realçando o 
risco de novas ondas de falências. 

Os números mais recentes mostram evolução positiva do emprego em diversos países, 
mas insuficiente para evitar o preocupante quadro de um grande contingente de 
desempregados, com perspectivas não favoráveis de reinserção a curto e médio prazos. 
Nessas condições, a redução e/ou corte dos estímulos fiscais, especialmente no que 
se refere aos mecanismos de proteção da renda, podem não só frear a recuperação 
em curso, impondo limites ao crescimento em 2021, como também impulsionar a 
desigualdade, agravando ainda mais o panorama de tensão social.

Por sua vez, os diversos embates no campo da geopolítica, envolvendo comércio, 
tecnologia, organizações multilaterais, capacitação militar e alocação de capitais, em que o 
conflito entre EUA e China tem maior relevo, já afetam a economia mundial como um todo.

Economia internacional 
Panorama internacional
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Um ponto que repercute sobre as economias brasileira e paulista é o progressivo 
distanciamento da Argentina em relação ao Mercosul, processo este cuja continuidade 
pode ser fatal para o bloco. Ainda que não seja possível determinar se é um efeito 
temporário ou permanente, é preocupante o fato de que, em 2020, o Brasil perdeu para a 
China o posto de principal parceiro comercial daquele país.

Por último, mas não menos importante, tem-se a incerteza em relação à evolução 
da pandemia no curto e médio prazos, pois ainda não há qualquer garantia de 
disponibilização de uma vacina eficaz, apesar dos esforços da ciência mundial, e 
tampouco pode ser descartada a hipótese de novas ondas de contaminação.

Em resumo, vai se firmando um panorama de razoável alívio da crise, carregando 
simultaneamente um quadro de grandes incertezas e redefinições, que certamente terá 
implicações importantes tanto no processo de recuperação econômica como na forma de 
inserção do país no contexto internacional. 

Economia internacional 
Panorama internacional
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O segundo trimestre de 2020 representa o primeiro período em que os efeitos da 
pandemia foram captados de forma integral, uma vez que no período anterior assistiu-se 
a uma transição entre os primeiros sinais de avanço da pandemia em escala mundial e o 
início, no Brasil, das medidas restritivas e de isolamento social. 

De forma mais geral, os dados relativos ao PIB brasileiro no segundo trimestre confirmam 
o forte processo recessivo, porém com resultados um pouco menos negativos do que 
algumas projeções apontavam. Além disso, alguns indicadores de atividade passaram 
a embasar um cenário mais brando a partir de maio, impondo revisões nas projeções 
anteriores de queda em torno de 10% do PIB em 2020. 

Dentre os fatores determinantes para essa melhora do cenário econômico, devem ser 
citados o relativo controle da epidemia, o pacote fiscal de estímulos e a redução mais 
acentuada da taxa básica de juros. 

Logicamente, há uma grande incerteza quanto à confirmação desse quadro mais ameno 
e de recuperação a partir de 2021. Nesse sentido, ganham importância o quadro fiscal, 
fortemente pressionado pelo pacote de estímulos, e as tensões no campo político, com a 
proximidade de eleições em meio às discussões envolvendo reformas de peso, como a 
tributária e a administrativa. 

Economia brasileira 
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Economia brasileira 

O desemprego em níveis elevados, atingindo a taxa de 13,3% no segundo trimestre, e 
a perspectiva de se manter em ascensão nos próximos meses não só impedem uma 
recuperação mais robusta do consumo, como também agravam as tensões sociais, ainda 
mais diante da redução do auxílio emergencial. 

Outro ponto de indefinição reside no cenário externo, com grandes focos de instabilidade e 
potencial para mudanças importantes nos fluxos de comércio e de capitais que, por sua vez, 
podem alterar a percepção de diversos agentes em relação à saúde fiscal do país.
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Gráfico 2
Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil – 3o trimestre 2019-2o trimestre 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro sofreu 
uma queda de 9,7% na passagem do primeiro 
para o segundo trimestre de 2020, caracterizando 
o momento mais agudo da crise. Os setores da 
indústria e de serviços tiveram, respectivamente, 
retração de 12,3% e 9,7%, enquanto a agropecuária 
conseguiu apresentar taxa levemente positiva 
(0,4%). Em termos da taxa anual, o PIB caiu 2,2%, 
em função do desempenho da indústria (-2,5%) e 
dos serviços (-2,2%), com a agropecuária ainda 
mostrando expansão de 1,5%, como ilustra o 
Gráfico 2. 

Utilizando 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 
(Gráfico 3).

Como já se imaginava, todos os itens da demanda 
agregada passaram a registrar taxas negativas.  

Economia brasileira 
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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 componentes da demanda
Brasil – 3o trimestre 2019-2o trimestre 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

O consumo das famílias passou de um crescimento 
de 1,3%, no primeiro trimestre, para uma queda 
anual de 2,5%, no segundo trimestre. Ainda que 
represente uma retração significativa, o resultado do 
segundo trimestre ficou acima do que era esperado 
em algumas avaliações realizadas meses antes, nas 
quais se apostava em uma retração anual da variável 
próxima de 5%. Certamente, o auxílio emergencial de  
R$ 600,00 foi decisivo para amortecer essa queda. 

A formação bruta de capital fixo, que vinha 
registrando crescimento até o primeiro trimestre, 
foi duramente atingida, chegando a uma redução 
de 2,1%, compatível com a relativa paralisia dos 
investimentos, cuja taxa atingiu 15% do PIB, o nível 
mais baixo registrado até o momento. 

Apesar do pacote fiscal e da urgência para a 
elevação dos dispêndios em saúde e outras áreas 
sociais, houve um aprofundamento da queda da 
taxa anual do consumo da administração pública, 
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passando de -0,4% para -2,4%, em decorrência da necessidade de cortes compensatórios 
e das restrições ao funcionamento presencial em grande parte do setor público. 

Refletindo o ambiente externo mais adverso, as exportações de bens e serviços tiveram 
queda anual de 2,8%, enquanto as importações registraram retração de 1,8%, com uma 
reversão mais brusca em relação ao primeiro trimestre, quando essa variável apresentou 
elevação de 2,9%. Conforme será mencionado adiante, o ritmo mais acentuado de queda 
das importações vem embasando expectativas de crescimento do saldo da balança 
comercial em 2020, o que, se confirmado, contribuiria para amenizar a contração do PIB 
no período.

Economia brasileira
PIB trimestral
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para julho reforçam a perspectiva de 
uma recuperação mais rápida na margem e, consequentemente, uma recessão mais 
branda do que aquelas projetadas por cenários elaborados meses atrás.

Um primeiro ponto a ser destacado é que todos os indicadores registraram crescimento 
entre maio e junho, excluída a sazonalidade. Com relação à taxa anual, é confirmado o 
aprofundamento da queda, porém em ritmo mais tênue do que o esperado.

O comportamento das variáveis selecionadas é descrito de forma breve a seguir.
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de maio para 

junho, o IBC-Br dessazonalizado ampliou-se em 4,9%. No acumulado de 12 meses, o 
indicador recuou 2,6%. 

• Produção Industrial – PIM – PF IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE 
registrou, na comparação entre maio e junho, expansão de 8,9%. No acumulado de 12 
meses, o indicador apresentou uma taxa de -5,6%. 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizadas como um indicador do consumo, as 
vendas do comércio varejista ampliado cresceram 12,6%, entre maio e junho, com ajuste 
sazonal. No acumulado de 12 meses, observa-se uma retração de 1,3%.

Economia brasileira
Indicadores da atividade
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Gráfico 4
Indicadores de atividade – Evolução das taxas acumuladas em 12 meses
Brasil – dezembro 2019-junho 2020

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.

Economia brasileira
Indicadores da atividade

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços 
aumentou 5,0% na passagem de maio para 
junho, enquanto a taxa anual registrou uma 
queda de 3,3%. 

O Gráfico 4, contendo as taxas acumuladas de  
12 meses desde dezembro de 2019, retrata o 
mergulho recessivo da atividade econômica 
brasileira. Contudo, o crescimento na margem 
possibilitou resultados menos drásticos em relação 
àqueles estimados pelo mercado, sendo um bom 
exemplo o IBC-Br, para o qual algumas análises 
previam uma queda anualizada em torno de 5%  
em junho. 

Os números relativos ao comércio exterior captam 
os impactos das retrações no comércio mundial e, 
em boa parte, dos mercados de commodities, bem 
como da própria atividade da economia brasileira. 2019 2020
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Na comparação do acumulado de janeiro a junho 
de 2020 com o de igual período anterior, as 
exportações recuaram de US$ 109,5 bilhões para 
US$ 101,3 bilhões, o que corresponde a uma taxa 
de -7,5%, enquanto as importações registraram 
queda de 5,2%, passando de US$ 83,8 bilhões para 
US$ 79,4 bilhões (Gráfico 5). Dessa forma, o saldo 
da balança comercial diminuiu de US$ 25,7 para 
US$ 21,9 bilhões no período, representando uma 
taxa de -14,7%. 

Um aspecto muito importante é que, nas 
comparações mês contra mesmo mês do ano 
anterior, as importações vêm caindo de forma muito 
mais acentuada em relação às exportações e a 
comparação entre junho de 2020 e junho de 2019 
resulta em quedas de 2,7% das exportações e de 
20,0% das importações.

Economia brasileira
Comércio exterior

Gráfico 5
Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
acumulado no ano
Brasil – janeiro-junho 2019-janeiro-junho 2020

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

Com isso, as avaliações para o resultado do comércio exterior em 2020 passaram a 
projetar expansão do saldo da balança comercial. Como exemplo, pode ser citado o 
Relatório Focus do Banco Central, que na sua edição de 14/08/2020 projetava um saldo da 
balança comercial de  
US$ 55 bilhões para o presente ano, o que, caso confirmado, representaria uma expansão 
de 17,8% em relação a 2019, revertendo o movimento de queda apresentado nos últimos 
anos e resultando em contribuição positiva para a evolução do PIB, ainda que em função 
de uma queda mais pronunciada das importações. 
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Economia do Estado de São Paulo

Na medida em que o segundo trimestre já capta de forma integral os efeitos da pandemia 
sobre a atividade, percebe-se uma capacidade de resistência considerável da economia 
paulista, que conseguiu manter positiva a taxa anual de crescimento. 

Em primeiro lugar, pode ser destacado o relativo controle da epidemia, com redução 
das taxas de contaminação e de letalidade, evitando o colapso do sistema de saúde e 
viabilizando a flexibilização gradual das restrições, o que gerou um ambiente econômico 
mais positivo, com elevação dos indicadores de confiança de empresas e consumidores. 

Também é importante o fato de que a economia paulista entrou na crise com um 
vigor razoável, que se sustentava desde 2019, encerrando o primeiro trimestre com 
um crescimento anual de 2,6%. Esse dinamismo, consideravelmente maior do que a 
média nacional, forneceu fôlego e capacidade de resistência em vários segmentos, 
principalmente no setor de serviços. Por sua vez, o pacote fiscal de estímulos, no qual se 
destaca o auxílio emergencial (R$ 600,00/mês), jogou papel fundamental para uma relativa 
sustentação do consumo. 
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Conforme mostra o Gráfico 6, ainda que a 
comparação do segundo contra o primeiro trimestre e 
com ajuste sazonal resulte em queda de 7% do PIB 
paulista, sua taxa anual ficou em 0,4%, uma surpresa 
positiva, considerando-se as avaliações bem mais 
pessimistas nos meses anteriores.  

Esses números e o desempenho relativamente 
favorável de alguns indicadores de atividade 
vêm embasando projeções mais otimistas para 
a economia paulista em 2020, o que indica uma 
recessão bem mais branda em relação ao quadro 
de recessão recorde que se esboçava no início de 
vigência das medidas restritivas para contenção  
da pandemia. 

Gráfico 6 
Taxas de crescimento do PIB, no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior e no acumulado dos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres anteriores
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2017-2o trimestre 2020

Fonte: Fundação Seade.
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A retração de 7,0% do PIB paulista, entre o primeiro 
e o segundo trimestres de 2020 (com ajuste sazonal), 
foi composta por quedas na indústria (-9,9%) e no 
setor de serviços (-5,1%) e por uma elevação na 
agropecuária (1,2%).

Ainda nessa base de comparação, é importante 
avaliar o comportamento de alguns segmentos. No 
que tange à indústria, o destaque negativo fica por 
conta da indústria de transformação (-15,2%), ao 
mesmo tempo que a construção civil apresentou 
uma expressiva recuperação (2,7%). No setor de 
serviços, a queda em relação ao primeiro trimestre 
foi generalizada, com destaque para os segmentos 
de transportes, armazenagem e correio (-23,3%) e 
de comércio e serviços de manutenção e reparação 
(-11,5%), conforme o Gráfico 7.

Por sua vez, o crescimento anual de 0,4% do PIB 
do Estado no trimestre foi marcado pelo avanço de 
1,9% dos serviços e 0,8% da agropecuária, enquanto 

Economia do Estado de São Paulo
PIB paulista

Gráfico 7
Taxas de crescimento do VA, por setor de atividade, e do PIB, no trimestre em 
relação ao trimestre anterior (com ajuste sazonal) e acumuladas nos últimos 
quatro trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Estado de São Paulo – 2o trimestre 2020

Fonte: Fundação Seade.
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a indústria apresentou queda de 2,8% (Gráfico 7). Dessa forma, o resultado do setor de 
serviços em termos anuais, que carrega um crescimento significativo desde a segunda 
metade de 2019, foi o principal responsável pela sustentação da taxa positiva do  
PIB paulista. 

Dentre os segmentos que compõem este setor, tem sido fundamental o comportamento do 
item demais serviços,3 com crescimento anual de 3,1%. Embora não estejam disponíveis 
estatísticas mais estruturadas, é plausível supor que o desempenho dos serviços 
baseados em tecnologia da informação, abrangendo segmentos do comércio, serviços de 
entregas e intermediação financeira, já vinha sendo fundamental no período pré-crise e, 
nos últimos meses, não só tem compensado parcialmente as perdas registradas em outros 
segmentos, como também tem sido um ponto de apoio para a sobrevivência de uma gama 
de empresas afetadas duramente pela pandemia.4

3. 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 da administração pública.
4. Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, realizada na cidade de São Paulo em junho, indicou que 
73,5% dos estabelecimentos estavam funcionando com sistemas de entregas e, desses, 82,5% utilizavam plataformas 
digitais como Rappi, Ifood e Uber Eats. Outro dado refere-se às fintechs de crédito, que, de acordo com a Associação 
Brasileira de Fintechs, tiveram aumento de 70% na demanda por antecipação de recebíveis entre março e junho. Por 
último, foi noticiado que lojas de departamentos na cidade de São Paulo passaram a utilizar plataformas digitais para 
entregas rápidas (em até duas horas), abrangendo produtos como notebooks, celulares e televisores.

Economia do Estado de São Paulo
PIB paulista
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No que tange ao valor adicionado da indústria geral no segundo trimestre, a taxa anual de 
-2,8% reflete o mergulho recessivo da indústria de transformação e da extrativa mineral, 
ambas com retração de 4,9%. Um aspecto positivo tem sido a recuperação da construção 
civil, com crescimento anual de 4,9%. Por último, cabe citar que a agropecuária paulista 
teve crescimento anual de 0,8% no segundo trimestre, sendo que as estimativas do 
Instituto de Economia Agrícola (IEA) indicam um aumento de 2,2% da produção agrícola 
do Estado de São Paulo em 2020. 

Economia do Estado de São Paulo
PIB paulista
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Gráfico 8
Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação anual
Estado de São Paulo –  junho 2019-junho 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

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

Na comparação mês contra mês anterior e com 
ajuste sazonal, já é notada uma forte recuperação na 
produção da indústria de transformação paulista em 
junho, com uma taxa de 10,7%. No que diz respeito 
à comparação entre o acumulado de 12 meses até 
junho deste ano contra o de igual período anterior, 
observa-se que a produção industrial caiu 6,6%, 
aprofundando a forte retração verificada desde abril 
(Gráfico 8).  

Nessa forma de comparação, permaneceram no 
campo das taxas positivas apenas os segmentos 
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de produtos alimentícios (5,8%), coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (3,8%) 
e sabões, detergentes, produtos de limpeza, 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal (0,8%). As três maiores quedas foram 
registradas nos segmentos de outros equipamentos 
de transporte, exceto veículos automotores (-28,5%), 
veículos automotores, reboques e carrocerias 
(-24,8%) e confecção de artigos do vestuário e 
acessórios (-17,3%), conforme mostra o Gráfico 9. 

Assim, pode-se dizer que a recuperação na margem 
não só tem evitado taxas anuais ainda mais 
negativas do setor, como também fornece alento 
para um abrandamento desse processo até o final 
do ano. 

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

Gráfico 9
Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses da produção da indústria de 
transformação, por atividade
Estado de São Paulo –  junho 2020

Fonte: IBGE; Fundação 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 de serviços.

O comércio varejista ampliado do Estado de São 
Paulo apresenta um forte crescimento na comparação 
entre maio e junho de 2020  
(com ajuste sazonal), com uma expansão de 14,8% 
no volume de vendas. Em relação à taxa anual, houve 
retração de 1,9% (Gráfico 10), um resultado melhor do 
que se esperava meses atrás, já que se trata de um 
dos setores mais atingidos pelas medidas restritivas. 
Para tanto, têm sido decisivos a vigorosa recuperação 
na margem e o dinamismo que o comércio paulista 
apresentava antes da crise. 

Dentre os dez segmentos abrangidos pela pesquisa 
do IBGE, cinco têm crescimento acumulado em 12 
meses, enquanto os outros cinco registram queda. 
Os destaques positivos foram artigos farmacêuticos, 

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

Gráfico 10
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo – janeiro 2019-junho 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(9,0%) e móveis e eletrodomésticos (6,9%), 
enquanto as maiores quedas ficaram por conta de 
equipamentos e materiais para escritório, informática 
e comunicação (-22,7%) e tecidos, vestuário e 
calçados (-19,4%) (Gráfico 11).

Passando para a Pesquisa Mensal de Serviços, 
também é confirmado um significativo crescimento 
entre maio e junho e com ajuste sazonal (5,2%),  
com a taxa anual em -2,3%. É importante observar 
que, em função do dinamismo no período anterior à 
crise, a taxa anual somente fica negativa a partir de 
maio (Gráfico 12).

Quanto aos segmentos pesquisados, somente 
o de serviços de informação e comunicação tem 
expansão anual em junho, atingindo a taxa de 3,7% 
(Gráfico 13). Por seu turno, são observadas quedas 
acentuadas nos segmentos de serviços prestados 
às famílias (-18,2%), serviços profissionais, 

Economia do Estado de São Paulo
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Gráfico 11
Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses, por atividade 
Estado de São Paulo – junho 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. 
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administrativos e complementares (-6,5%) e transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (-6,0%). 

De modo geral, as pesquisas do IBGE têm confirmado a forma heterogênea com que 
os diversos setores da economia paulista foram atingidos pela crise, além de uma 
considerável desigualdade em termos de capacidade e ritmo de recuperação.  

Serviços
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Gráfico 12
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em  
12 meses
Estado de São Paulo – janeiro 2019-junho 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. 

Gráfico 13
Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 
meses, por atividade 
Estado de São Paulo – junho 2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade. 
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No acumulado dos dois primeiros trimestres de 
2020, as exportações do Estado somaram US$ 19,6 
bilhões, o que corresponde a uma queda de 19,1% 
no confronto com o acumulado do mesmo período 
de 2019. Os principais produtos exportados foram 
açúcares de cana, soja, mesmo triturada, e óleos 
brutos de petróleo.

Por sua vez, as importações paulistas totalizaram 
US$ 23,6 bilhões no acumulado até junho de 2020, 
resultando em diminuição de 19,4% em relação 
ao mesmo período de 2019. Dentre os principais 
produtos de importação no ano, destacam-se partes 
para aparelhos de telefonia, inseticidas e óleo diesel. 

Com isso, o saldo da balança comercial paulista foi 
negativo em US$ 3,9 bilhões no primeiro semestre, 
o que corresponde a uma redução de 20,9% do 
déficit, comparando-se ao mesmo período de 2019 
(Gráfico 14).

Gráfico 14
Valor das exportações e importações acumulado no ano
Estado de São Paulo –  janeiro-junho 2019-janeiro-junho 2020

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Pode-se notar que, em termos gerais, o comércio exterior paulista acompanha o que vem 
acontecendo para o conjunto da economia nacional, em que as importações caem mais do 
que as exportações, resultando em melhora da balança comercial.

Caso essas tendências se mantenham até o final do ano, no mesmo sentido em que 
caminham as projeções para o comércio exterior brasileiro, haverá provavelmente uma 
substantiva redução do déficit comercial paulista, o que resultaria em uma contribuição 
positiva para o crescimento do PIB do Estado de São Paulo, caso essa variável fosse 
mensurada pelos componentes da demanda agregada.

Balança comercial
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Gráfico 15
Taxa de desocupação (série ajustada sazonalmente)
Estado de São Paulo – março 2012-junho 2020

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C).

As perdas de postos de trabalho no segundo 
trimestre de 2020 atingiram 2,3 milhões de 
ocupações no estado, segundo a PNAD Contínua, 
e refletiram o abalo causado pela epidemia da 
Covid-19 no mercado de trabalho paulista. Em 
apenas três meses, 10,2% do total de ocupados 
no último trimestre de 2019 não se mantiveram 
empregados. A taxa de desemprego subiu para 
13,3% (Gráfico 15), excluída a sazonalidade – o 
segundo maior nível da série iniciada em março de 
2012 –, o número de desalentados cresceu (226 mil 
pessoas, entre o primeiro e o segundo trimestres) e 
houve aumento de pessoas que deixaram a força de 
trabalho (2,6 milhões) por não estarem ocupadas e 
nem desocupadas na semana de referência, reflexo 
da impossibilidade de poderem procurar emprego 
durante o isolamento social.

A população ocupada reduziu-se em 10,5%, entre 
o primeiro e o segundo trimestres de 2020, acima 
da queda registrada na força de trabalho (-9,1%), 
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o que produziu a sexta alta consecutiva da taxa 
de desocupação. Além das perdas de postos de 
trabalho formal, que foram da ordem de 1,1 milhão 
de pessoas (-11,0%), as posições ocupacionais 
mais vulneráveis sofreram variações negativas 
mais pronunciadas. As medidas de restrição de 
circulação afetaram com maior força a ocupação do 
setor privado sem carteira (-22,6%), o trabalhador 
doméstico (-18,4%), o empregador sem CNPJ 
(-20,0%) e o conta própria sem CNPJ (-11,3%), 
conforme mostra a Tabela 1.

A ocupação de empregador apresentou redução de 
9,7% no segundo trimestre, com decréscimo de 118 
mil empregadores no período, sendo que 93 mil eram 
com CNPJ. Esse é um possível indício de como as 
empresas, especialmente as pequenas, continuaram 
até junho bastante vulneráveis diante dos desafios 
impostos pela crise da Covid-19. A única posição na 
ocupação que demonstrou sinal de melhora entre o 
primeiro e o segundo trimestres foi a do setor público, 
com alta de 5,9% e acréscimo de 117 mil postos de 

Tabela 1
Variação da força de trabalho e do número de ocupados no trimestre, em relação 
ao trimestre imediatamente anterior, por posição na ocupação
Estado de São Paulo – 1o trimestre-2o trimestre de 2020 

Posição na ocupação

Variação do número de 
pesssoas, em relação ao 
trimestre anterior (em mil)

Variação em relação 
ao trimestre 
anterior (%)

1o trim. 2o trim. 1o trim. 2o trim.
Força de trabalho -376 -2.306 -1,4 -9,1
Total de ocupação -516 -2.344 -2,3 -10,5

Trabalhador com carteira -177 -1.129 -1,7 -11,0
Trabalhador sem carteira -147 -536 -5,8 -22,6

Trabalhador doméstico -153 -254 -10,0 -18,4
Servidor público -35 117 -1,7 5,9
Empregador 36 -118 3,0 -9,7

Com CNPJ 23 -93 2,1 -8,4
Sem CNPJ 13 -24 12,1 -20,0

Conta própria -2 -441 0,0 -9,0
Com CNPJ 116 -77 7,5 -4,7
Sem CNPJ -119 -364 -3,6 -11,3

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD-C.

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 
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trabalho, longe de compensar a queda da população 
ocupada do setor privado. 

O primeiro sinal de recuperação, ainda tênue e 
incerta, do mercado de trabalho pode ser visualizado 
no Gráfico 16, que traz as informações do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
sobre as admissões, os desligamentos e o saldo 
líquido na geração de postos de trabalho. 

Por sua vez, a principal medida de política econômica 
para proteger o mercado formal de trabalho foi o 
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm), instituído pelo Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
(Medida Provisória n. 936, de 2020). Segundo o 
Ministério da Economia, até setembro foram firmados 
16,3 milhões de acordos, sendo que quase a 
metade corresponde à suspensão de contratos entre 
empregado e empregador.

Gráfico 16
Evolução do emprego formal – admissões, desligamentos e saldo líquido
Estado de São Paulo – janeiro 2019-junho-2020 

Fonte: Ministério da Economia. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
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Essa medida, associada à flexibilização das atividades econômicas, impediu a alta 
exponencial das demissões e ajudou a recompor parte do tombo na geração líquida de 
emprego formal no Estado de São Paulo. Em abril, o Caged registrou perda líquida de 260 
mil postos de trabalho. A partir daquele mês, nota-se trajetória de saldos menos negativos 
até junho, com melhora nas admissões e desaceleração no número de desligamentos. 

Todavia, cabem ressalvas sobre esta melhora na criação líquida de empregos. De fato, 
o número de desligamentos divulgado nos últimos meses, inclusive abaixo de níveis 
pré-crise da Covid-19, pode indicar a existência de incentivos para a subnotificação 
ou a postergação de notificação dos desligamentos no contexto da pandemia. Esta 
hipótese baseia-se nos possíveis efeitos das mudanças na metodologia do novo sistema 
de prestação de informações (e-Social) implantado a partir de maio, base de captação 
do emprego no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), o que pode ter 
ocasionado dificuldades para as empresas no preenchimento no novo sistema de 
prestação de contas.

Surpreendentemente, nesse contexto de deterioração do mercado de trabalho, o volume 
de vendas do varejo recuperou quase todas as perdas produzidas durante o isolamento 
social. Após a fortíssima retração registrada no consumo em abril em função das medidas 
de isolamento social, o volume de vendas do comércio varejista, tanto no restrito como 
no ampliado, escalou uma espiral ascendente, que se acelerou no final do segundo 

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 
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trimestre de 2020, configurando uma curva de 
recuperação em formato V. Conforme mostra o 
Gráfico 17, os índices de volume do varejo paulista 
na série dessazonalizada do IBGE (2014 = 100) se 
aproximaram do patamar de fevereiro de 2020, a 
despeito de os indicadores de emprego não terem 
seguido essa tendência. 

As políticas econômicas de mitigação dos impactos 
da pandemia na atividade econômica, basicamente o 
auxílio emergencial aos trabalhadores informais e em 
situação de pobreza e o BEm (Benefício Emergencial 
de Preservação de Emprego e da Renda) para o 
mercado de trabalho formal, como já mencionadas, 
atuaram no sentido de reduzirem, no curto prazo, os 
efeitos negativos do mercado de trabalho sobre o 
consumo. Além desses fatores, deve ser considerada 
a possibilidade de redirecionamento de recursos 
das famílias isoladas para o consumo online, antes 
destinados à aquisição de serviços, que foram 

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 

Gráfico 17
Evolução do comércio varejista restrito e ampliado (série ajustada sazonalmente)
Estado de São Paulo  – janeiro 2019-junho 2020

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).
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profundamente afetados pelas restrições pelo menos até meados de junho, dentro dos 
orçamentos familiares.

Os efeitos do isolamento social sobre o perfil e os hábitos de consumo provocaram 
disparidades nos resultados dos setores no segundo trimestre de 2020. No período de 
abril a junho todos os segmentos, com a exceção da construção civil, registraram fortes 
quedas em relação ao mesmo período de 2019. As reduções mais expressivas ocorreram 
tanto nos segmentos mais dependentes do crédito como naqueles mais dependentes da 
renda. 

Os setores que necessitavam da presença dos consumidores nas lojas foram os mais 
afetados: as vendas de automóveis e vestuário regrediram, respectivamente, 55,4% 
e 65,8% neste período. O setor de combustíveis também foi fortemente impactado 
devido às restrições de locomoção da população e registrou queda da ordem de 31,4% 
na mesma base de comparação. O consumo de bens não duráveis, especialmente de 
alimentos, praticamente não sentiu a crise no segundo trimestre, com alta de 4,2% no 
setor de supermercados e hipermercados (Gráfico 18). O auxílio emergencial de R$ 600, 
que perdurou nesses meses, fez a diferença e injetou demanda extra exatamente neste 
segmento. 

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 
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Gráfico 18
Taxas de variação mensal do volume do comércio varejista no trimestre em relação ao trimestre 
anterior, por setores
Estado de São Paulo – 1o trimestre 2020-2o trimestre 2020

Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).
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Dentre os destaques setoriais com resultados menos negativos, chama a atenção a menor 
queda e posterior retomada, em julho, das vendas de móveis e eletrodomésticos. Nestes 
setores, a retração no volume comercializado foi de, respectivamente, -14,0% e -16,9%, 
na comparação interanual. No caso das vendas de materiais de construção, nota-se que a 
maior retração ocorreu em abril, quando se registrou queda de 16,4%, que foi rapidamente 
revertida para um crescimento de 25,1% em junho, o que fez a variação deste setor ficar 
positiva (2,0%) no segundo trimestre de 2020.

É crível levantar a hipótese de que o maior tempo das pessoas em casa no período de 
isolamento mais drástico pode ter induzido a mudanças de hábitos, priorizando-se gastos 
direcionados para o cuidado com o lar e a compra de bens duráveis, especialmente para 
estruturar locais de trabalho (home office), por exemplo. Além disso, as redes de lojas 
de bens duráveis já vinham se estruturando para ampliar as vendas na modalidade de 
e-commerce, o que facilitou a manutenção de um patamar menor de perdas  
nestes setores.

As estimativas para 2021 não podem deixar de fora a perspectiva do emprego no 
pós-pandemia. O mercado de trabalho tem sido um vetor de redução da demanda via 
aumento do desemprego, queda nos rendimentos, especialmente dos trabalhadores e 
empregadores mais vulneráveis, e um freio na aceleração do consumo das famílias. As 
medidas emergenciais do governo, já citadas, foram um elemento de compensação neste 
quadro e garantiram o atual ritmo de retomada da atividade econômica. 
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Porém, é sabido que esses programas, mesmo que possam ser prorrogados por mais 
alguns meses, dificilmente se tornarão permanentes, uma vez que a situação fiscal 
do país não comporta maiores gastos no curto prazo sem causar impacto negativo 
nas expectativas dos agentes econômicos. É de se esperar que, com o progressivo 
relaxamento do isolamento social, mais pessoas venham a procurar emprego e, 
consequentemente, passem a compor a força de trabalho nas próximas leituras da 
PNAD-C. Isso poderá pressionar a taxa de desocupação para cima, compondo um cenário 
de aumento de desligamentos quando o programa governamental de suspensão de 
contratos e redução de jornadas for encerrado.  

Portanto, o panorama ainda é bastante incerto para 2021 e há risco de que as condições 
do mercado de trabalho possam melhorar em um ritmo mais lento do que o esperado. 
Não é por acaso que as estimativas de crescimento do PIB para 2021 na pesquisa 
Focus do Banco Central estão paradas em 3,5% desde junho de 2020. Nesse contexto, 
a perspectiva de consumo das famílias ainda é positiva, porém, não deve ser um fator, 
pelo menos até o primeiro semestre de 2021, de impulso extra à atividade econômica no 
Estado de São Paulo no próximo ano.

Mercado de trabalho e consumo
Economia do Estado de São Paulo 
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Conforme mencionado, as informações mais recentes vêm consolidando um cenário de 
recessão mundial mais branda em 2020 e uma recuperação um pouco mais intensa em 
2021, diante do quadro de redução mais generalizada dos números de casos e óbitos 
pela Covid-19, com a flexibilização das medidas restritivas e o retorno e/ou aumento das 
atividades nos mais diversos setores. 

Também é importante frisar que o ambiente econômico menos drástico se tornou possível 
pelos estímulos fiscais e monetários, utilizados de forma generalizada, fundamentais para 
evitar novas ondas de falência e para uma relativa sustentação do consumo das famílias.

É justamente nos marcos desse cenário mais ameno que a economia paulista vem 
confirmando uma recuperação, embasando projeções cada vez menos pessimistas 
para o resultado de 2020, em relação às avaliações realizadas entre abril e maio, que 
apontavam para queda profunda do PIB, com taxas de crescimento abaixo de -5%. Os 
números relativos ao PIB paulista de julho mostram um avanço de 3,1% em comparação 
a junho, com ajuste sazonal, enquanto a sua taxa anual ficou em 0,2%, ainda dentro do 
campo positivo, confirmando a recuperação mais rápida, com alguns fatores que merecem 
destaque.

O relativo controle da epidemia, com redução do número de casos e de óbitos, viabiliza 
o retorno gradual de várias atividades, melhorando consideravelmente o ambiente 

Perspectivas
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econômico, o que é visível pela evolução de índices de confiança de empresas e 
consumidores e até mesmo pelo anúncio de retomada gradual de empreendimentos. 
Outro ponto relevante é a manutenção de vigor no setor de serviços, cujo valor adicionado 
cresceu 2,1% em relação a junho (com ajuste sazonal), 2,7% em comparação a julho de 
2019, registrando uma taxa anual de 1,7%.

Por seu turno, é digna de nota a relativa recuperação da indústria, que vinha ensaiando 
um mergulho recessivo, mas acabou por registrar crescimento em julho, no confronto tanto 
com junho (6,3%) quanto com julho de 2019 (0,5%), freando a queda da taxa anualizada 
em 2,7%. Com isso, as últimas projeções da Fundação Seade para o PIB paulista em 
2020 indicam uma variação entre -2,2% e -1,5%, com uma média de -2,0%, 0,7 ponto 
porcentual acima da média anteriormente projetada. 

No que tange ao conjunto da economia brasileira, com as informações relativas aos 
indicadores de atividade até julho, as projeções para o PIB brasileiro em 2020 ficaram 
entre -5,7% e -2,7%, com a média em -4,3%. Como pode ser visto na Tabela 2, é 
confirmada a tendência de uma recessão mais branda da economia paulista em 2020, 
comparativamente à economia nacional.

Perspectivas
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Pode-se reafirmar que parte desse diferencial é 
explicado pelo maior dinamismo da economia 
paulista até o primeiro trimestre de 2020, que 
se reflete não só em taxas de crescimento mais 
elevadas, mas também em maior capacidade de 
resistência de setores importantes. São exemplos 
segmentos do comércio varejista e também 
serviços baseados em tecnologia da informação e 
relacionados a comércio, entregas e intermediação 
financeira.

Apesar da melhora nos indicadores, há forte 
incerteza a respeito das sequelas dessa crise e dois 
fatores colocam dúvidas sobre o desempenho das 
economias paulista e brasileira: o comportamento do 
mercado de trabalho a partir do segundo semestre; 
e o desafio no quadro fiscal para a prorrogação do 
pacote de estímulos creditícios e de recomposição  
da renda.

Perspectivas

Tabela 2
Taxas de crescimento do PIB projetadas pela Fundação Seade
Brasil e Estado de São Paulo – 2020

Em porcentagem

Mínima Média Máxima
Brasil -5,7 -4,3 -2,7
Estado de São Paulo -2,2 -2,0 -1,5
Fonte: Fundação Seade.
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Logicamente, para 2021, as incertezas se tornam ainda maiores. Começando pelo 
cenário internacional, as projeções de crescimento da economia mundial entre 3,5% e 
4,5%, em 2021, estão assentadas em um cenário de maior controle da pandemia, com a 
disponibilização de vacinas. Contudo, até o momento, não há garantias nesse sentido.

De qualquer forma, mesmo no cenário mais otimista de disponibilidade de vacinas e 
controle da pandemia, são notados alguns pontos de incerteza, abrangendo as tensões 
geopolíticas e comerciais, os movimentos de capitais frente a uma situação generalizada 
de maior fragilidade fiscal e monetária, o desenvolvimento de novas tecnologias e as 
possíveis sequelas deixadas pela crise atual.

Também não pode ser esquecido o fato de que 2021 marca o início de um novo mandato 
presidencial nos EUA, que certamente terá repercussões em todos os grandes temas 
mundiais, como a geopolítica, o meio ambiente e o comércio mundial.

No que se refere às economias brasileira e paulista, os números atuais fornecem uma 
perspectiva de continuidade da recuperação em 2021, com crescimento do PIB em relação 
a 2020. Dentre os pontos de tensão e incerteza, o quadro fiscal ganha destaque, com a 
necessidade de ajustes e reformas e, também, de incremento dos programas sociais e de 
apoio à atividade, diante de um provável quadro com elevados níveis de desemprego e 
ampliação da desigualdade.

Perspectivas
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Também há preocupação em relação às sequelas da crise atual, criando certas 
inelasticidades de resposta em uma fase de maior expansão econômica. Exemplos são  
as quebras verificadas em segmentos das cadeias de fornecimento de produtos  
industriais e, também, as ondas de falências nos setores de transporte, turismo e 
entretenimento, gerando dúvidas quanto à capacidade de recuperação dos mesmos a 
curto e médio prazos.

Por último, é preocupante a sequência de anos com investimentos em níveis muito baixos, 
sendo que, no segundo trimestre, a taxa de investimento calculada pelo IBGE atingiu o 
recorde de baixa, chegando a 15% do PIB, provavelmente aumentando as deficiências em 
infraestrutura, produtividade e competitividade. 

Perspectivas
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