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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.

Apresentação
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Introdução
As informações relativas ao terceiro trimestre de 2020 da economia paulista revelam um 
quadro no qual vem ocorrendo a consolidação da recuperação, após choque decorrente 
da pandemia, afastando cada vez mais o risco de uma recessão mais profunda no ano. 

Para tanto, foram fundamentais os mecanismos de enfrentamento da pandemia, 
englobando as medidas para o isolamento social, bem como a utilização das políticas 
monetária e fiscal para dar sustentação ao emprego e à renda. Também contou muito 
todo o processo de aprendizado e adaptação frente à pandemia, que possibilitou a 
gradual flexibilização das medidas restritivas, reforçando o dinamismo da economia do 
Estado de São Paulo. 

Atualmente, a economia mundial se depara com uma situação inusitada, em que se 
confirma uma nova onda de contaminação da Covid-19, levando a recuos na flexibilização 
das medidas, ao mesmo tempo que crescem as chances de disponibilização de vacinas 
eficazes, com alguns países iniciando o processo de vacinação em massa. 

Como resultado, os cenários para o fechamento de 2020 e 2021 tornaram-se bastante 
favoráveis, considerando as projeções negativas das principais instituições, sobretudo 
entre março e julho.
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Especificamente no caso da economia paulista, as perspectivas são otimistas, 
indicando, na pior das hipóteses, leve recessão em 2020, seguida de expansão em 
2021, não obstante a elevada incerteza e os fatores de risco, com poder para alterar 
significativamente o ambiente econômico como um todo. 

Introdução
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Economia internacional

As avaliações das principais instituições acerca 
do comportamento da economia mundial vêm 
convergindo no sentido de que houve recuperação 
generalizada a partir do segundo trimestre de 2020, 
moldando um quadro menos drástico do que se 
imaginava.

Em termos de projeções, é esperada uma recessão 
mais amena da economia global em 2020, seguida 
de significativa expansão em 2021, com pequeno 
avanço do produto mundial em relação a 2019, 
contrariando avaliações anteriores que apostavam em 
um resultado negativo nessa comparação.  

Uma boa referência pode ser vista no Gráfico 1, 
que mostra as projeções do FMI1 para 2020 e 2021, 
abrangendo o conjunto da economia mundial, com 
ênfase nos principais grupos de regiões e países. 

No que diz respeito a 2020, a projeção é de retração 
de 4,4% da economia mundial, comportando quedas 

1. World Economic Outlook – outubro de 2020.

Gráfico 1 - Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI
Regiões e países selecionados, 2020-2021,em %

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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Economia internacional
significativas nas principais economias, com exceção da China, com crescimento previsto 
de 1,9%. 

Em relação a 2021, projeta-se uma elevação de 5,2% da economia global, com taxas mais 
altas para Índia (8,8%), China (8,2%) e Zona do Euro (5,2%) e previsões mais modestas 
para o grupo formado por Brasil (2,8%), México (3,5%) e Argentina (4,9%). De acordo com 
o FMI, o ponto decisivo para a recuperação menos vigorosa desse conjunto de países 
reside na gravidade do quadro fiscal, sendo que, no caso da Argentina, a projeção de uma 
taxa mais favorável em 2021 deve-se, em grande medida, à recessão muito mais severa 
em 2020, estabelecendo uma base comparativa mais baixa.  

Dentre os fatores que explicam a melhora do cenário internacional, dois têm maior 
destaque. Em primeiro lugar, o sucesso das medidas de controle da pandemia, nos 
marcos de um processo de aprendizado e adaptação social, não só conseguiu deter o 
avanço exponencial do número de casos, internações e mortes, como também permitiu a 
flexibilização gradual das medidas e o retorno operacional, ainda que com restrições, da 
maior parte das atividades econômicas.

O segundo fator foi a atuação conjunta das políticas fiscal e monetária, de forma 
generalizada, com pacotes de ajuda às empresas e famílias e cortes significativos das 
taxas de juros. Tais ações foram fundamentais para conter a onda de falências que se 
anunciava, reduzir o ritmo de queda do emprego e garantir uma relativa sustentação  
do consumo.
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Economia internacional
A melhora do cenário internacional também foi 
observada nos principais mercados de commodities, de 
acordo com a avaliação do Banco Mundial na edição 
mais recente de seu estudo sobre o tema,2 em que é 
realçada uma recuperação, ainda que de forma não 
uniforme, das cotações a partir do segundo trimestre. 

Com isso, houve melhora das projeções para os 
mercados em 2020 e 2021, com a ressalva de que, 
em condições tão atípicas como a atual, a acuidade de 
projeções de variáveis muito voláteis sofre reduções, 
uma vez que o horizonte de tempo ultrapassa os 
limites do curto prazo. 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, 
o Banco Mundial 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 mais 
atualizadas para 2020 e 2021.

2. Commodity Markets Outlook – outubro de 2020.

Gráfico 2 - Índices dos principais grupos de commodities 
Mundo, 2019-2021

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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Economia internacional
No que se refere ao grupo de energia, apesar de uma revisão para cima da projeção 
do índice para 2020 (de 45 para 51), é esperada uma queda de 32,9% em relação a 
2019, ocasionada em grande parte pelos preços de óleo bruto de petróleo. Para 2021, 
é previsto um aumento de 9,8% do índice, insuficiente, porém, para evitar a retração de 
26,3% na comparação com 2019, suscitando até uma discussão acerca de eventuais 
mudanças em curso na matriz energética mundial, com reforço na utilização de fontes 
mais limpas de energia, em detrimento dos derivados de petróleo.

Como esperado, um desempenho bem mais favorável é observado no grupo de 
agrícolas, cuja revisão mostra projeções de crescimento do índice de 3,6% em 2020 e 
de 1,2% em 2021, resultando em expansão de 4,8% na comparação com 2019. Nesse 
caso, a combinação entre uma firme demanda por alimentos – em que os pacotes de 
sustentação da renda das famílias foram muito importantes – e quebras localizadas da 
oferta de alguns produtos como a soja foi fundamental para a evolução das cotações 
do grupo. Para 2021, é esperada uma evolução mais modesta, uma vez que as 
expectativas de redução dos pacotes fiscais de ajuda e permanência de elevados níveis 
de desemprego jogam contra um forte aquecimento da demanda de alimentos. 

Em relação ao grupo de minerais e metais, a queda observada no primeiro trimestre 
embasava projeções bem pessimistas, sobretudo para 2020, sendo projetada uma 
retração de quase 13%. Contudo, a rápida recuperação da atividade econômica, a 
partir do segundo trimestre, gerou um aumento não esperado da demanda industrial 
por diversos tipos de insumos, melhorando os índices desse grupo. Atualmente, são 
esperadas uma queda de 1,3% do índice em 2020 e uma elevação de 2,6% em 2021, 
possibilitando crescimento de 1,3% em relação à média de 2019.
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Economia internacional
Especificamente no que se refere à economia paulista, o cenário mais otimista para os 
mercados de commodities é positivo. No entanto, no que tange aos principais produtos de 
exportação, o quadro é um pouco mais comedido.

Começando pelo açúcar, principal produto da pauta paulista, a cotação mundial deve 
permanecer em US$ 0,28/kg, exatamente a mesma observada em 2019. Para 2021, é 
esperada uma elevação para US$ 0,29/kg, o que corresponde a uma taxa de crescimento 
de 3,6%.

Com relação ao óleo bruto de petróleo, mesmo com relativa recuperação, prevê-se uma 
queda de 33,2% da cotação média mundial em 2020, seguida de uma expansão de 7,3% 
em 2021, resultando em retração de 28,3% em relação a 2019.

Um desempenho mais favorável pode ser notado para a soja processada, com previsão 
de crescimento anual da cotação média de 6,6% em 2020 e 1,6% em 2021, acarretando 
um aumento de 8,4% na comparação com 2019.

Por último, cabe mencionar a carne bovina que, em decorrência de uma expansão da 
oferta mundial, deve permanecer com a cotação média estacionada em US$ 4,7/kg em 
2020 e 2021, o que representa uma queda de 2,1% em relação a 2019.

Mesmo com uma recuperação mais comedida no que se refere a alguns dos principais 
itens de exportação do Estado, a recuperação em curso é favorável para a economia 
paulista, ainda mais considerando-se a desvalorização cambial em 2020, que proporciona 
uma expansão significativa da renda em reais dos exportadores.
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Economia internacional
Assim, em termos mais gerais, é perceptível um cenário internacional mais positivo para 
as economias brasileira e paulista, bem diferente da possibilidade eminente de uma 
recessão profunda e prolongada, abrangendo praticamente todas as regiões do globo. 

A tendência de relativa recuperação da atividade se apoia, em primeiro lugar, na 
perspectiva de progressivo controle da pandemia, fortalecida pela evolução recente no 
desenvolvimento das vacinas. Nessas condições, mesmo com recuos temporários por 
conta de novas ondas de contaminação, é plausível esperar que, em 2021, a economia 
mundial evolua para o retorno à normalidade em grande parte das atividades, com 
recomposição gradativa dos fluxos de comércio e investimentos e redução dos níveis de 
desemprego.

Outro fator importante para o cenário de recuperação é dado pela manutenção do tecido 
produtivo mundial, a partir das políticas fiscal e monetária, utilizadas em escala sem 
precedentes e evitando ondas de falências de empresas e mantendo, razoavelmente, o 
consumo das famílias. Nesse sentido, diversas análises apostam que as quebras ocorridas 
nas cadeias globais de fornecimento são parciais e contornáveis.

Dentre os riscos elencados para o cenário em questão, a evolução da pandemia se 
mantém como fator crítico, principalmente no caso de problemas na produção de 
vacinas eficazes, com novas ondas de contaminação, internações e mortes por Covid-19. 
Nessas condições, mesmo com o aprendizado e capacidade adaptativa acumulados, 
as expectativas e estado de confiança sofreriam abalos, podendo até estancar a 
recuperação em curso.
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Economia internacional
Outro fator de risco é a situação fiscal crítica em vários países, combinada com elevados 
níveis de endividamento de governos e empresas, com poder de bloquear a continuidade 
dos pacotes de ajuda e gerar ondas de instabilidade nos mercados.

Também merecem atenção as tensões geopolíticas, com destaque para os conflitos entre 
EUA e China e os impasses no processo de saída do Reino Unido da União Europeia 
(Brexit).

Por último, uma incógnita refere-se à alteração presidencial nos EUA, com a eleição de 
Joe Biden. Até o momento, as reações têm sido positivas, principalmente pela perspectiva 
de mudança na política externa, com prioridade para as negociações institucionalizadas, 
menos sujeitas a humores e solavancos. Porém, ainda é cedo para antecipar os efeitos a 
curto e médio prazos.
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Os números relativos ao terceiro trimestre confirmam a recuperação da economia 
brasileira, abrangendo quase todos os setores de atividade e os principais componentes 
da demanda agregada. 

A recuperação, que já vinha sendo captada pelos mais diversos indicadores de atividade, 
foi também confirmada pelos dados do PIB brasileiro no terceiro trimestre, reforçando 
as perspectivas de uma recessão mais amena do que se esperava para 2020, seguida de 
crescimento em 2021.

Como no caso da economia mundial, a recuperação brasileira tem como fundamentos 
o relativo controle da epidemia e a atuação conjunta das políticas fiscal e monetária. 
Contudo é importante observar algumas nuances em relação a essas políticas. 

Pelo lado da política monetária, sobressai o corte dos juros básicos, com a meta Selic 
em 2% a.a., exatamente a metade da meta de inflação para 2020, configurando uma 
projeção de juros negativos sem precedentes na história recente do país. Muito mais do 
que incentivar investimentos, o corte de juros se mostrou fundamental para dar fôlego às 
empresas e, ao mesmo tempo, promover certa sustentação ao consumo.

Panorama
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Economia brasileira
Em relação à política fiscal, o pacote de enfrentamento da epidemia para 2020 chega a  
R$ 605,3 bilhões e é considerado, proporcionalmente, um dos maiores do mundo, tanto 
em valores como em número de pessoas beneficiadas.3

Em relação à expansão prevista para 2021, assim como no caso da economia 
internacional, o primeiro fator de risco reside na evolução da pandemia, já que, embora 
as perspectivas de controle e disponibilidade de vacinas eficazes sejam boas, ainda não 
há garantia a esse respeito.

Outro fator de incerteza é o quadro fiscal, que se agravou ainda mais em função do 
pacote para enfrentamento da pandemia. De acordo com estimativas, a dívida bruta do 
setor público já ronda a casa de 100% do PIB. 

O ponto central é que começa a ser formada uma percepção mais generalizada de 
descontrole das finanças públicas e de redução da capacidade governamental de 
solvência, a despeito da vigência do teto constitucional para as despesas públicas. Com 
isso, o próximo ano deverá ser palco de um debate intenso, envolvendo pressões para 
manutenção, ao menos parcial, dos pacotes de ajuda, propostas para flexibilização do 
teto de gastos e iniciativas para acelerar partes das reformas tributária e administrativa, 
tudo isso num ambiente político muito instável.  

3. Ver: Senado Notícias, novembro de 2020, disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/11/19/apos-consumir-81-1-do-previsto-auxilio-emergencial-
ainda-e-duvida-para-2021 ; e Fiscal Monitor, outubro de 2020, disponível em: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor .
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Também devem ser considerados os riscos decorrentes da provável redução do auxílio 
emergencial em meio ao desemprego, cuja taxa atingiu 14,6% no terceiro trimestre e 
deve permanecer em níveis elevados por um longo tempo. Nesse sentido, a recente 
elevação da inflação, ainda que dentro da meta, tem um impacto negativo na renda das 
famílias, afetando diretamente o consumo. 

Por último, ainda cabe menção às pressões que vêm se acumulando sobre a política 
externa, que privilegiou um alinhamento com os EUA, mais especificamente com a gestão 
Trump, inclusive nas questões sobre meio ambiente, em substituição à tradição brasileira 
de negociações multilaterais, com base nas instituições. 

Nesse caso, além do desgaste da imagem do país pelos dados de aumento do 
desmatamento e dos incêndios florestais, a eleição de Joe Biden, cujo programa reforça 
a opção multilateral/institucional e o compromisso com a questão ambiental, deve 
significar maior pressão para mudanças no direcionamento da política externa, sob pena 
de danos ainda maiores na imagem do país e de um isolamento inédito, com possíveis 
repercussões sobre os fluxos de comércio e investimento estrangeiro, embora seja 
impossível estimar agora eventuais impactos sobre os cenários para 2021.
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Economia brasileira

A recuperação da atividade foi confirmada com 
os dados do IBGE referentes à evolução do PIB 
brasileiro no terceiro trimestre, com crescimento de 
7,7% em relação ao segundo trimestre. Nessa forma 
de comparação e com ajuste sazonal, os setores da 
indústria e de serviços tiveram, respectivamente, 
expansão de 14,8% e 6,3%, enquanto a agropecuária 
apresentou queda de 0,5%. Em termos da taxa anual, 
o PIB diminuiu 3,4%, em função do desempenho da 
indústria e dos serviços, ambos registrando retração 
de 3,5%, ao mesmo tempo que a agropecuária vem 
conseguindo mostrar expansão, com uma taxa de 
1,8%, como ilustra o Gráfico 3. 

Em termos dos segmentos que compõem os grandes 
setores, alguns aspectos merecem destaque. Pelo 
lado da indústria, enquanto a extrativa consegue 
sustentar crescimento anual de 4,3%, há retrações 
significativas para as indústrias de transformação 
(-5,4%) e da construção (-5,8%). Com relação ao 
setor de serviços, em contraposição à queda 
generalizada das taxas anuais, é registrada expansão 
nos segmentos de informação e comunicação (0,5%), 

PIB trimestral Gráfico 3 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil, 4o trim.2019-3o trim.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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atividades financeiras (4,0%) e atividades imobiliárias 
(2,0%). 

Também é importante observar a evolução do 
PIB pela ótica dos componentes da demanda. 
Considerando a passagem entre o segundo e o 
terceiro trimestres e com ajuste sazonal, há uma 
recuperação dos componentes, com exceção das 
variáveis relativas ao comércio exterior. Com efeito, 
nota-se crescimento da formação bruta de capital 
fixo – FBCF (11,0%), do consumo das famílias (7,6%) e 
mesmo do consumo da administração pública (3,5%), 
que vinha em uma sequência de taxas negativas. 

Pelo lado do comércio exterior, as importações 
registraram queda mais pronunciada do que as 
exportações, com taxas respectivas de -9,6% e -2,1%, 
movimento que vem se consolidando ao longo do ano.

No que tange à taxa anual, no terceiro trimestre 
houve queda de 3,4%, com desempenho negativo de 
todos os componentes da demanda. Não obstante, 
merece ser destacada a atenuação da redução do PIB, 
considerando o mergulho recessivo que se anunciava 
no segundo trimestre (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda  
Brasil, 4o trim.2019- 3o trim.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.  
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Nessa comparação, todos os componentes da demanda registraram taxas negativas no 
terceiro trimestre. O consumo das famílias apresentou queda anual de 4,1%, mas bem 
mais amena do que a hipótese aventada de colapso da variável no início de vigência das 
medidas restritivas. Nesse caso, fica evidente a importância do auxílio emergencial, com 
pagamentos mensais de R$ 600, garantindo uma relativa sustentação da renda e do 
consumo. Adicionalmente, há indícios de que o corte dos juros básicos, atingindo taxas 
reais negativas, acabou estimulando a demanda por alguns bens de maior valor unitário, 
como imóveis e veículos de luxo. 

Como esperado, a formação bruta de capital fixo teve uma retração anual de 4,0%, fato 
compatível com o ambiente de elevada incerteza que se instalou no período recente, 
resultando em uma taxa de investimento de 16,2%, nível certamente muito baixo, mesmo 
levando em conta a especificidade do momento atual, e que pode se mostrar um fator 
limitante para o fôlego e o vigor da recuperação em curso. 

Apesar do pacote fiscal e da urgência para a elevação dos dispêndios em saúde e 
outras áreas sociais, o consumo da administração pública caiu 3,7%, refletindo os cortes 
compensatórios em custeio e as restrições ao funcionamento presencial em grande parte 
do setor público. 

No que diz respeito às variáveis de comércio exterior, as exportações de bens e serviços 
tiveram queda anual de 1,9% e as importações registraram retração muito mais profunda 
(-9,0%), fazendo com que a área externa tenha, até o momento, uma contribuição positiva 
para a evolução do PIB.  
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para setembro confirmam tanto a 
recuperação relativamente rápida na margem, como a tendência de suavização da queda 
da taxa anual, principalmente se for tomado como referência o movimento observado 
entre março e maio.  

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

para setembro, o IBC-Br dessazonalizado cresceu 1,3%. No acumulado em 12 
meses, o indicador apresentou queda de 3,3%, resultado muito próximo ao das 
contas nacionais trimestrais do IBGE (-3,4%);

• produção industrial (PIM-PF IBGE): a produção física industrial medida pelo 
IBGE registrou, na comparação entre agosto e setembro, expansão de 2,6%. No 
acumulado em 12 meses, o indicador recuou 5,5%; 

• vendas do comércio varejista (IBGE): utilizadas como indicador do consumo, as 
vendas do comércio varejista ampliado cresceram 1,2%, entre agosto e setembro, 
considerado o ajuste sazonal. No acumulado em 12 meses, observa-se retração 
de 1,4%;

• volume de serviços (IBGE): o volume de serviços aumentou 1,8% na passagem de 
agosto para setembro, enquanto a taxa anual registrou queda de 6,0%. 

O Gráfico 5 mostra o mergulho recessivo da atividade econômica brasileira. Contudo, o 
crescimento na margem possibilitou resultados menos drásticos das taxas anualizadas 
em relação ao que se esboçava a partir de março. 

Indicadores da atividade
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Gráfico 5 - Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, fev.-set.2020, em %

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Comércio exterior
Os números relativos ao comércio exterior até 
setembro resultam da retração dos fluxos do 
comércio mundial e da demanda interna. 

Na comparação do acumulado de janeiro a setembro 
de 2020 com o de igual período do ano anterior, as 
exportações recuaram de US$ 169,6 bilhões para 
US$ 156,8 bilhões, o que corresponde a uma taxa 
de -7,6%, enquanto as importações acumuladas 
registraram queda de 14,5%, passando de US$ 133,6 
bilhões para US$ 114,3 bilhões. Dessa forma, o saldo 
da balança comercial aumentou de US$ 36,0 para  
US$ 42,5 bilhões no período, o que representa uma 
taxa de 18,1%. 

Um aspecto importante é que as importações vêm 
caindo de forma muito mais acentuada em relação às 
exportações, resultando em melhora significativa do 
saldo da balança comercial. Os números vêm dando 
corpo às projeções otimistas para o resultado do 
comércio exterior no total de 2020. Como exemplo, 
pode ser citado o Relatório Focus do Banco Central, 
com projeção de um saldo da balança comercial de 

Gráfico 6 - Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil, acumulado jan.-set.2019-jan.-set.2020, em US$ bilhões

Fonte: Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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US$ 57,9 bilhões para o ano que, caso confirmado, 
representaria uma expansão de 24,0% 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, 
conforme mencionado na edição anterior. 
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As informações relativas ao terceiro trimestre 
de 2020 confirmam a recuperação da economia 
paulista, após resultados negativos no segundo 
trimestre, período que ainda capta o processo 
de reação e adaptação em relação às medidas 
restritivas para controle da pandemia. 

O ritmo apresentado já fornece bases para supor 
que o resultado para a economia do Estado de São 
Paulo em 2020 será, na pior das hipóteses, uma 
recessão branda. Conforme mostra o Gráfico 7, a 
comparação do terceiro contra o segundo trimestre 
com ajuste sazonal mostra um avanço de 9,4%  
do PIB paulista, com sua taxa anual estacionada  
em -0,7%. 

Conforme mencionado em edições anteriores, 
um aspecto fundamental para entender essa 
recuperação está no fato de que a economia paulista 
entrou na crise com um vigor razoável,  
que se sustentava desde 2019, encerrando o 
primeiro trimestre de 2020 com um crescimento 
anual de 2,2%.  

Gráfico 7 - Taxas de crescimento do PIB, no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior, e no acumulado nos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres anteriores
Estado de São Paulo, 1o trim.2018-3o trim.2020, em %

Fonte: Fundação Seade.
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Com isso, vários segmentos apresentavam fôlego e capacidade de resistência para 
atravessar o momento mais crítico, demarcado pelo início das medidas restritivas e o 
hiato entre a aprovação e a operacionalização do pacote fiscal de combate à pandemia, 
no qual está incluído o auxílio emergencial, compreendendo basicamente os meses de 
abril e maio.

Quando a flexibilização gradual das restrições se tornou viável, o pacote fiscal estava em 
vigência e a política monetária já havia cortado os juros básicos para níveis consideravelmente 
negativos em termos reais, gerando rapidamente um ambiente econômico positivo, com 
elevação dos indicadores de confiança de empresas e consumidores. 

Mesmo com todos esses ingredientes, a recuperação da economia paulista 
surpreendeu, fazendo com que as projeções da Fundação Seade para o PIB em 2020 
passassem por seguidas revisões para cima. 

No entanto, antes de aprofundar a discussão sobre as perspectivas para a economia do 
Estado, é importante uma avaliação atenta sobre a evolução recente dos seus principais 
indicadores de atividade.
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PIB paulista
Como já mencionado, o PIB paulista cresceu 9,4% na 
passagem entre o segundo e o terceiro trimestres, 
já considerado o ajuste sazonal, tendo como base 
o avanço nos setores da indústria (17,9%) e dos 
serviços (6,0%). A análise desses setores mostra que, 
no caso da indústria, os maiores destaques ficam 
por conta da indústria de transformação (21,1%) 
e da construção (6,0%). No que diz respeito aos 
serviços, sobressai o comportamento dos segmentos 
de comércio e serviços de manutenção e reparação 
(19,8%) e transportes, armazenagem e correio (6,2%), 
conforme mostra o Gráfico 8. 

Considerando a taxa anual de crescimento, o PIB 
paulista recuou 0,7% no terceiro trimestre, com uma 
queda de 4,3% na indústria, enquanto os serviços e 
a agropecuária apresentaram evolução positiva, com 
taxas de 1,0% e 1,4%, respectivamente. A redução na 
indústria é explicada pelos desempenhos negativos 
da indústria de transformação (-6,8%) e da extrativa 
mineral (-7,6%), compensados parcialmente pelo 
crescimento de 3,8% da construção civil. Em relação 
ao setor de serviços, o destaque fica por conta dos 

Gráfico 8 - Taxas de crescimento do valor adicionado, 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, 3º trim.2020, em %

Fonte: Fundação Seade.
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demais serviços, com expansão de 1,8%. Outra contribuição positiva veio do segmento 
de comércio e serviços de manutenção (0,5%), ao mesmo tempo que o segmento de 
transportes, armazenagem e correio registrou queda de 7,8%. 

A análise da evolução do PIB e seus principais componentes fornece uma boa base 
para o entendimento da melhora do cenário para a economia paulista, ainda mais 
quando comparada com a trajetória do conjunto da economia brasileira.

O terceiro trimestre revela variações anuais de -3,4% do PIB brasileiro e de -0,7% do 
paulista, uma diferença significativa que merece ser avaliada setorialmente.

Começando pela indústria, verifica-se que, enquanto a média nacional sofreu retração 
anual de 3,5%, a indústria paulista teve uma queda ainda maior, com taxa de -4,3. Com 
relação aos segmentos, chama atenção a queda anual mais pronunciada da indústria 
de transformação do Estado de São Paulo, -6,8% contra -5,4 do correspondente 
nacional, uma vez que esse segmento responde por aproximadamente 72% do valor 
adicionado da indústria paulista.

A cena muda no caso do setor de serviços, que no Estado de São Paulo apresenta 
crescimento anual de 1,0%, contra -3,5% do total setorial para Brasil. Dado o maior 
peso desse setor no PIB, em torno de 62% para o Estado de São Paulo e Brasil, é 
possível afirmar que esse é o principal fator que explica o crescimento mais favorável 
do PIB paulista.
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Embora não esteja disponível uma agregação correspondente para o caso do PIB 
brasileiro, é plausível afirmar que o desempenho do segmento de demais serviços, 
com expansão anual de 1,8% no terceiro trimestre, vem fazendo a diferença em favor 
da economia paulista. Vale ainda mencionar que o segmento em questão, além de 
comportar atividades muito importantes,4 como intermediação financeira e serviços 
fortemente baseados em TI, responde por 76,1% do valor adicionado do setor e por 
47,4% da composição do PIB paulista. 

4. 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.
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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. 

Indústria de transformação

Considerando a comparação mês contra mês 
anterior com ajuste sazonal, observa-se a 
continuidade de uma significativa recuperação na 
produção da indústria de transformação paulista em 
setembro, com taxa de 5,7%. No que diz respeito 
à comparação entre o acumulado em 12 meses 
até setembro deste ano contra o de igual período 
anterior, a produção industrial caiu 7,0%, uma 
contração que se aprofundou a partir de  
abril (Gráfico 9).  

Nessa comparação, os destaques positivos foram  
os segmentos de produtos alimentícios (10,7%), 
coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (4,9%), sabões, detergentes, 

Gráfico 9 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação
Estado de São Paulo, ago.2019-set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 10 - Taxas de crescimento acumuladas de 12 meses da produção da indústria de 
transformação, por atividade
Estado de São Paulo, set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

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 apresentou 
crescimento de 1,6% do volume de vendas, na 
comparação entre agosto e setembro de 2020 (com 
ajuste sazonal). Em relação à taxa anual, houve 
retração de 2,8% (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo, ago.2019-set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Entre os segmentos tratados pela pesquisa, cinco 
alcançaram aumento acumulado em 12 meses, 
enquanto os outros cinco registraram queda. Os 
destaques positivos foram artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(11,8%) e móveis e eletrodomésticos (10,7%), 
enquanto as maiores quedas ficaram por conta 
de equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação (-23,9%) e tecidos, 
vestuário e calçados (-23,3%), o que pode ser 
visualizado no Gráfico 12.

Gráfico 12 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume de vendas do comércio 
varejista ampliado, por atividade 
Estado de São Paulo, set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços para 
o Estado de São Paulo, houve crescimento de 1,6% 
do volume de serviços no confronto entre setembro 
e agosto, confirmando a tendência de recuperação 
na margem. Contudo, a taxa anual apresentou 
queda de 5,3% em setembro, demarcando uma 
retração que vem se aprofundando desde maio 
(Gráfico 13).

Gráfico 13 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços 
Estado de São Paulo, ago.2019-set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Quanto aos segmentos pesquisados, somente o 
de serviços de informação e comunicação teve 
expansão anual em setembro, atingindo a taxa 
de 2,5%. Por outro lado, observam-se recuos 
significativos nos segmentos de serviços prestados 
às famílias (-30,1%), serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-12,4%) e 
transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (-7,7%).

Gráfico 14 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses,  
por atividade 
Estado de São Paulo, set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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No acumulado até setembro, as exportações 
do Estado atingiram US$ 30,5 bilhões, o que 
corresponde a uma queda de 16,5%, no confronto 
com o acumulado no mesmo período de 2019.  
Os principais produtos exportados em 2020 foram 
açúcares de cana, óleos brutos de petróleo e soja, 
mesmo triturada.

Por sua vez, as importações paulistas totalizaram 
US$ 37,8 bilhões no acumulado até setembro, 
resultando em redução de 15,8% em relação ao 
mesmo período de 2019. Dentre os principais 
produtos de importação no ano, cabe destacar 
partes para aparelhos de telefonia, óleo diesel e 
tubos flexíveis de ferro ou aço. 

Com isso, o saldo da balança comercial paulista 
foi negativo em US$ 7,3 bilhões, considerando-se 
também o acumulado até setembro de 2020, o  
que corresponde a uma redução de 13,1% do 
déficit, em comparação ao mesmo período de  
2019 (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Valor das exportações e importações
Estado de São Paulo, jan.-set.2019 -jan.-set.2020, em US$ bilhões

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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De forma semelhante ao que vem acontecendo para o conjunto da economia 
nacional, há uma melhora do saldo da balança comercial, muito mais em função da 
queda das importações. Caso essa tendência se mantenha até o final do ano, será 
registrada uma substantiva redução do déficit comercial paulista, o que poderia ser 
algo positivo em princípio, não fosse a profunda queda da produção da indústria, 
justamente o maior demandante em relação às importações do  
Estado de São Paulo.
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Ambiente econômico: mercado de trabalho, consumo e investimentos anunciados
A avaliação do comportamento da economia paulista no terceiro trimestre pode ser 
complementada pela análise de alguns fatores muito relevantes para o ambiente 
econômico como um todo: mercado de trabalho, consumo e investimentos.

Começando pelo mercado de trabalho, a comparação trimestre contra trimestre 
imediatamente anterior revela um verdadeiro choque no período mais crítico da 
crise, marcado fundamentalmente entre o início de vigência das medidas restritivas 
e a efetivação do pacote fiscal de enfrentamento da pandemia, seguido de um 
progressivo alívio, com sinais de tênue recuperação no terceiro trimestre, concentrada 
nos trabalhadores sem carteira assinada.

Com efeito, a PNAD Contínua do IBGE mostra que, entre o primeiro e o segundo 
trimestres de 2020, foi registrado recuo de 9,1% na ocupação, com uma perda de 2,3 
milhões de empregos no Estado de São Paulo. Cabe ainda apontar para a queda na 
ocupação dos trabalhadores sem carteira assinada (-536 mil) e dos conta própria sem 
CNPJ (-364 mil), atingindo a parcela mais vulnerável do mercado de trabalho (Tabela 1).
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Tabela 1 - Variação da força de trabalho e do número de ocupados  
Estado de São Paulo, 1O trim.-3O trim.2020

Posição na ocupação Variação do número de pesssoas, 
em relação ao trimestre anterior 

(em mil)               
Variação em relação ao
trimestre anterior (%)                  

1o trim. 2otrim. 3o trim. 1o trim. 2o trim. 3o trim.

Força de trabalho -376 -2.306 11 -1,4 -9,1 0,1
Total da ocupação -516 -2.344 -341 -2,3 -10,5 -1,7
Trabalhador com carteira -177 -1.129 -260 -1,7 -11,0 -2,8
Trabalhador sem carteira -147 -536 73 -5,8 -22,6 4,0
Trabalhador doméstico -153 -254 -109 -10,0 -18,4 -9,7
Servidor público -35 117 14 -1,7 5,9 0,7
Empregador 36 -118 -6 3,0 -9,7 -0,5
    Com CNPJ 23 -93 -2 2,1 -8,4 -0,2
    Sem CNPJ 13 -24 -5 12,1 -20,0 -5,2
Conta própria -2 -441 -49 -0,0 -9,0 -1,1
    Com CNPJ 116 -77 -32 7,5 -4,7 -2,0
    Sem CNPJ -119 -364 -16 -3,6 -11,3 -0,6
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD-C.
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Com relação ao terceiro trimestre, a Tabela 1 
também mostra a atenuação do ritmo de queda  
na ocupação, com taxa de -1,7%, correspondendo  
a uma perda de 341 mil empregos, no confronto 
com o segundo trimestre. É digna de menção a 
relativa recuperação da ocupação no segmento 
sem carteira, na comparação com o segundo 
trimestre (4,0%), significando um acréscimo de  
73 mil ocupados. Por sua vez, a taxa de 
desocupação no Estado de São Paulo chegou a 
15,2%, com uma elevação de 1,8 ponto percentual 
em relação ao segundo trimestre. Nesse caso,  
além da queda da ocupação, também pesou o  
fato de que, com a relativa melhora da situação, 
mais pessoas voltaram a procurar trabalho, 
estabilizando a PEA (variação de 0,1%).

Com relação aos rendimentos do trabalho, pode 
ser notada uma evolução mais favorável. De acordo 
com a PNAD Contínua, após sofrer uma redução de 
14,5% na passagem entre o primeiro e o segundo 
trimestres, o rendimento efetivo real no Estado de 
São Paulo atingiu R$ 3.079 no terceiro trimestre, 
com alta de 8,9%, em relação ao segundo trimestre. 

Gráfico 16 – Taxas de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, mar.2012-set.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Contudo, na comparação com o primeiro trimestre 
de 2020, observa-se uma queda de 6,9% do 
rendimento real dos ocupados. 

A combinação de alta no rendimento médio real 
efetivo, na margem, com a redução do ritmo de 
queda da ocupação produziu efeitos positivos 
sobre a massa de rendimento real dos ocupados, 
que alcançou R$ 59,4 bilhões, com elevação de 
7,0% em relação ao segundo trimestre, porém com 
retração de 18,2% na comparação com o primeiro 
trimestre (Gráfico 17).

Assim, é possível caracterizar uma relativa melhora 
do mercado de trabalho, após um verdadeiro 
choque no segundo trimestre, que capta 
justamente o período mais crítico da crise. Essa 
melhora se dá pela redução do ritmo de queda na 
ocupação e, também, pela recuperação na margem 
dos rendimentos reais e da massa de rendimentos.

Gráfico 17 - Índices do rendimento médio real efetivo, por posição na ocupação, e massa de 
rendimento real 
Estado de São Paulo, 1O trim.-3O trim.2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Em relação a essa evolução, dois aspectos merecem ser mencionados. Em primeiro 
lugar, tem-se a importância do pacote fiscal de ajuda, fundamental para dar fôlego às 
empresas, auxiliar na manutenção de postos de trabalho e compensar perdas dos 
rendimentos dos trabalhadores formais e informais.

Outro ponto relevante é que o mercado de trabalho reage de forma lenta em 
relação à expansão da atividade, o que significa que sua recuperação mais efetiva 
depende da manutenção do crescimento da economia, com redução consistente da 
ociosidade, incremento das horas trabalhadas e recomposição efetiva dos níveis de 
estoques. 

No que se refere ao consumo, pode ser notada uma relativa sustentação em termos 
gerais, para a qual o auxílio emergencial teve papel decisivo. Também deve ser 
destacada a elevação das vendas por intermédio do comércio eletrônico (e-commerce), 
em meio às medidas de isolamento social. Ainda deve ser mencionado o aumento 
da demanda por alguns bens de maior valor, em um processo que é fruto da 
combinação de crescimento da renda disponível para segmentos mais protegidos da 
população, com juros básicos negativos em termos reais. 

Conforme visto, as vendas do comércio varejista ampliado do Estado de São Paulo 
cresceram 1,6%, na comparação entre setembro e agosto de 2020 (com ajuste 
sazonal), sendo que, com relação à taxa anual, registrou-se retração de 2,8%.
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Entretanto, vale analisar a trajetória dos índices 
mensais (com ajuste sazonal) das vendas do 
comércio restrito e ampliado em um período 
mais longo, pois torna mais claro o processo 
de recuperação do consumo na margem. 
Considerando a evolução a partir de março, 
observa-se que o índice mensal do varejo restrito 
chegou a 103,8, ultrapassando o patamar pré-
pandemia, com elevação de 3,5%, quando 
comparado ao de fevereiro de 2020. Por seu turno, 
o varejo ampliado mostra uma evolução ainda 
mais intensa, com seu índice mensal em 110,7 em 
setembro, 7,3% acima do de fevereiro. Apesar de 
ser uma recuperação vigorosa, os números de 
agosto e setembro indicam desaceleração do  
ritmo de expansão do varejo.

Um fator não desprezível para a sustentação do 
consumo tem sido a expansão das vendas por meio 
do comércio eletrônico (e-commerce). De acordo com 
uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado 
de São Paulo, o faturamento do comércio eletrônico 
teve elevação de 23,8% no terceiro trimestre, em 
comparação ao mesmo período de 2019, puxado 
basicamente pela demanda por bens duráveis.  

Gráfico 18 - Índices mensais do comércio varejista restrito e ampliado, com ajuste sazonal
Estado de São Paulo, mar.-set.2020

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Também cabe ressaltar o fato de que a redução de despesas em educação e 
transporte, provocada pelas medidas de isolamento social, tem efeito positivo 
na renda disponível, sobretudo dos segmentos mais protegidos da população. 
Considerando-se que a redução dos juros básicos levou boa parte das aplicações 
financeiras a rendimentos reais negativos, tem-se uma combinação favorável para 
a demanda de alguns bens de maior valor, como imóveis, veículos de luxo e alguns 
produtos eletrônicos.

Nesse sentido, cabe citar a evolução das vendas de imóveis, que ao mesmo tempo 
atendem à demanda por moradia e por um ativo de valorização e/ou proteção das 
finanças das famílias. De acordo com a Secovi/SP, a comercialização de imóveis novos no 
Estado de São Paulo cresceu 19,2% em setembro, comparada ao mesmo período de 2019. 

No que tange aos investimentos, há indicações de que a recuperação da atividade 
ainda não foi suficiente para destravar os planos e iniciativas das empresas. A 
Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), realizada pela 
Fundação Seade, captou anúncios da ordem de R$ 5,6 bilhões no terceiro trimestre, 
representando queda de 44,3% em relação ao mesmo período de 2019 e de 36,1% 
no confronto com o segundo trimestre de 2020.



41

3o trim.2020CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

Economia do Estado de São Paulo

S AE DE

Apesar da queda do total, um destaque positivo  
fica por conta dos investimentos anunciados 
no setor de serviços, atingindo R$ 3,4 bilhões, 
em sintonia com o protagonismo do setor na 
recuperação da atividade econômica paulista.  
Dois subsetores sobressaíram como aqueles com 
maior destino dos investimentos até setembro de 
2020: as atividades imobiliárias (R$ 2,0 bilhões) e o 
ramo de aluguéis não imobiliários (R$ 1,3 bilhão), 
seguidos pela prestação de serviços de informação 
(R$ 724 milhões), atividades esportivas, de 
recreação e lazer (R$ 503 milhões) e serviços  
de saúde (R$ 455 milhões).

Gráfico 19 - Valor dos investimentos anunciados 
Estado de São Paulo, 3O trim.2018-3O trim.2020, em R$ bilhões

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp).
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Conforme mencionado, as informações mais recentes vêm consolidando uma 
melhora do ambiente econômico, tanto externo como interno, ainda que o nível de 
incerteza seja muito elevado. De acordo com as principais instituições que analisam a 
economia mundial, o cenário mais geral comporta recessão menos drástica em 2020 
e recuperação com taxas positivas de crescimento do PIB em 2021. Um dos principais 
fundamentos desse cenário reside no relativo controle da epidemia, permitindo a 
flexibilização das medidas restritivas e o retorno gradual das atividades nos mais 
diversos setores. 

Nessas condições, mesmo que ocorram reversões parciais por conta de novas ondas 
de contaminação, é cada vez menos provável o retorno à situação crítica que se 
estabeleceu no primeiro trimestre de 2020, quando se anunciavam o colapso dos 
sistemas de saúde e a necessidade de uma paralisação generalizada das atividades. 
Para tanto, contam o processo de aprendizado e adaptação e os avanços promissores 
para o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a Covid-19. 

Também é importante frisar que o cenário atual se tornou possível pelos estímulos 
fiscais e monetários utilizados de forma generalizada e fundamentais para evitar 
novas ondas de falência e para uma relativa sustentação do consumo das famílias. Em 
relação a esse ponto, é importante reter que a própria situação de exceção, com uma 
crise mundial originada no âmbito da saúde pública, acabou validando, por meio de 
governos, instituições e mercados, os pacotes de estímulos fiscais e monetários e a 
rápida elevação dos níveis de déficit e endividamento público, até mesmo em países 
que apresentavam condições fiscais e financeiras mais precárias, coisa que seria 
impensável em situação mais próxima da normalidade.
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No caso do Brasil, o fato de a onda de contaminação ter chegado bem depois do que 
na Ásia e na Europa contou muito favoravelmente, por ter condições de aproveitar não 
só todo o processo de aprendizado e adaptação, mas também o ambiente de validação 
para a utilização intensa das políticas fiscal e monetária. E o país teve o mérito de 
viabilizar um dos maiores pacotes fiscais de ajuda do mundo e cortes de juros básicos 
para patamares ineditamente negativos, considerando a redução da Selic para 2% a.a., 
nível que corresponde à metade da meta de inflação para 2020.

Pode-se dizer que a economia paulista, que já vinha apresentando vigor significativo 
desde o segundo semestre de 2019, mostrou capacidade de resistência e adaptação no 
período mais crítico da crise, compreendido entre a implantação das medidas restritivas 
e a viabilização efetiva do pacote de enfrentamento da pandemia, para, em seguida, 
iniciar um processo de recuperação, liderado pelo setor de serviços e que se expressa 
em um contínuo crescimento mensal do PIB a partir de maio.

Ao final do terceiro trimestre, o PIB do Estado de São Paulo apresentava queda anual de 
0,7%, uma recessão que pode ser considerada branda pelo momento vivido e que se 
mostra muito mais amena do que o resultado para o conjunto da economia brasileira, 
com uma taxa anual do PIB de -3,4%.

As últimas projeções da Fundação Seade resultam em uma taxa do PIB paulista em 
2020 entre -0,8% e 0,1%, com média de -0,3%, caracterizando uma recessão branda na 
pior das hipóteses. No que concerne a 2021, as projeções são de crescimento do PIB 
entre 4,3% e 5,6%, com média de 4,9%, indicando recuperação da economia paulista.
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Tabela 2 - Projeções para o PIB
Estado de São Paulo, 2020-2021, em %

Mínima Média Máxima

2020 -0,8 -0,3 0,1

2021 4,3 4,9 5,6

Fonte: Fundação Seade.

Vale a pena separar a avaliação dos cenários para 2020 e 2021, com base nos 
respectivos pontos favoráveis, riscos e tensões. Para 2020, o movimento das principais 
variáveis permite maior segurança em relação à banda das taxas projetadas para o PIB 
paulista, sendo muito improváveis os eventos que poderiam alterar significativamente a 
sua trajetória, para cima ou para baixo.

Como exemplo, pode ser citada a nova onda de contaminação da Covid-19, provocando 
recuos nos programas de flexibilização das medidas restritivas. A essa altura, a 
alteração da trajetória prevista exigiria uma situação crítica, com medidas radicais de 
isolamento social e paralisação de atividades, levando a resultados consideravelmente 
negativos para o mês de dezembro, o que não é provável.

Tais condições mudam substantivamente em relação ao cenário projetado para 2021, 
uma vez que o grau de incerteza é maior e alguns fatores têm poder para alterar a 
trajetória do PIB de forma contundente.
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Um ponto que favorece a trajetória projetada para o PIB do Estado de São Paulo em 
2021 é o próprio ritmo de evolução observado em 2020, que produz um carregamento 
estatístico (carry-over) considerável para 2021. Com base na série dessazonalizada do 
PIB trimestral paulista, a Fundação Seade estima um carregamento estatístico de 2,7 
pontos percentuais para 2021. Isso significa que, para alcançar a taxa média projetada 
de 4,9%, será preciso um impulso adicional de 2,2 pontos percentuais da economia 
paulista, o que parece bastante plausível nas atuais condições.  

De forma mais geral, o crescimento previsto se mostra muito compatível com o próprio 
cenário projetado para a economia internacional, que tem como referência básica as 
boas perspectivas de controle da epidemia, com o desenvolvimento de vacinas e/ou 
medicamentos e tratamentos eficazes.

Caso isso se confirme, 2021 deverá ser palco de um retorno mais efetivo à normalidade 
da maior parte das atividades econômicas. Contudo, no plano interno, atrasos nos 
programas de vacinação em massa podem emperrar a normalização das atividades 
econômicas e aumentar tensões sociais e políticas, adiando as decisões de produção 
e investimento. Do ponto de vista econômico, a “normalização” deve ser progressiva e 
dependerá de fatores relativos à logística do processo de vacinação.

Nesse cenário mais positivo, a economia paulista consolidaria uma recuperação que 
ganhava força desde 2018 e foi interrompida com o choque originado pela pandemia. 
Mais do que isso, caso a trajetória projetada para 2021 se confirme, significa que, com o 
retorno gradual das atividades, a economia ganharia um impulso extra, se aproximando 
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de seus melhores momentos em termos de taxas de 
crescimento, conforme ilustra o Gráfico 20.

Porém, o cenário em questão pode se complicar em 
função de alguns fatores e, assim, vale a pena uma 
breve abordagem sobre os principais riscos.

Ainda com relação à pandemia, atrasos nos 
programas de vacinação em massa podem emperrar 
a normalização das atividades econômicas e 
aumentar tensões sociais e políticas, adiando as 
decisões de produção e investimentos. 

Por sua vez, a gravidade da questão fiscal estará 
certamente presente em 2021, porém, seus 
desdobramentos são incertos. Um ponto ainda 
nebuloso é como os principais atores mundiais, 
em termos de instituições, governos, mercados 
e analistas, irão enxergar os níveis de déficit e 
de endividamento público dos diversos países. 
Considerando que 2020 foi um momento atípico, de 
choque econômico de origem exógena, é possível 
que aumente a pressão para rápidos ajustes, 
principalmente para os casos de maior fragilidade 

Gráfico 20 - Taxas anuais de crescimento do PIB 
Estado de São Paulo, dez.2005-dez.2021, em %

Fonte: Fundação Seade.
(1) Projeções.
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fiscal e financeira. Porém, é nítido o crescimento de vozes influentes defendendo uma 
nova visão sobre política fiscal, com prioridade nos gastos sociais e investimentos 
públicos para combate à pobreza e desigualdade e, simultaneamente, estímulo ao 
desenvolvimento econômico.

De qualquer forma, as discussões sobre o teto de gastos e a necessidade de ampliação 
dos gastos sociais e dos investimentos públicos tendem a ficar mais acirradas e 
podem ter impactos negativos em relação ao estado de confiança de consumidores e 
investidores. 

Sobre esse ponto, cabe ainda lembrar que 2021 é o terceiro ano de mandato para a 
Presidência da República e Câmara dos Deputados e, de certa forma, o último ainda 
favorável para implementação de reformas e viabilização de projetos, muito em função 
de restrições que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe à elevação e ao manejo de 
despesas, especificamente para o quarto ano de mandato. Assim, o reduzido “espaço 
fiscal” impede a acomodação dos diversos interesses em jogo, podendo elevar a 
temperatura do ambiente político, protelando as decisões de investimentos privados e, 
consequentemente, reduzindo a capacidade de crescimento da economia.

A análise sobre o comportamento do mercado de trabalho indica que o desemprego 
deve continuar elevado em 2021, embora possa se reduzir ao longo do ano, com a 
recuperação de parte dos empregos perdidos durante a pandemia. Todavia continuará 
atuando negativamente em relação ao consumo das famílias. 
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A inflação também é um fator de risco, considerada a elevação não esperada em 2020, 
o que provocou uma grande dispersão dos diversos índices, demarcando um certo 
desarranjo dos preços relativos, incluídos aí câmbio e juros, cuja persistência pode 
resultar em novas pressões inflacionárias. Embora as projeções do Relatório Focus 
indiquem um IPCA de 3,34% em 2021, qualquer repique tende a colocar mais pressão 
para elevação da taxa Selic, hoje em 2% a.a., bem abaixo da meta de inflação para 2021 
(3,75%), sem esquecer ainda dos efeitos negativos no que diz respeito aos rendimentos 
reais do trabalho e, consequentemente, ao consumo das famílias. 

Por último, uma preocupação importante refere-se às eventuais sequelas da crise 
atual, em meio a uma sequência de anos com investimentos em níveis muito baixos,5 
que podem afetar a integridade das cadeias produtivas e ter impactos negativos na 
capacidade de resposta de segmentos relevantes da estrutura produtiva paulista. 

Em conclusão, a recente recuperação da economia paulista e as boas perspectivas de 
disponibilização de vacinas eficazes e de retorno à normalidade operacional de todas as 
atividades tornam mais provável um cenário favorável em 2021, com o PIB alcançando 
taxas próximas de 5%. Porém, as incertezas ainda são muito grandes e alguns fatores 
podem realmente dificultar essa trajetória.

5. Desde 2016, a taxa de investimento no país vem oscilando em níveis entre 16,5% e 15,5% do PIB, considerados preocupantes pelo risco de que alguns  
segmentos não consigam sequer repor a depreciação do capital, tornando sucata parte daquilo que seria considerado como “capacidade ociosa”. Apesar de a  
taxa de investimento não ser ainda estimada para estados e municípios, é plausível supor que tenha ocorrido um movimento semelhante dessa variável no Estado 
de São Paulo.
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