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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 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, traz 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
Com as informações relativas ao quarto trimestre, foi confirmado o crescimento da 
economia paulista em 2020 e, consequentemente, um descolamento em relação 
ao ambiente recessivo que predominou na maior parte da economia mundial em 
decorrência da pandemia.  

Dois aspectos contaram para esse resultado. De um lado, o vigor apresentado no 
período pré-pandemia, fornecendo capacidade de resistência no período mais crítico 
do choque e poder de resposta aos estímulos oriundos das políticas fiscal e monetária;  
e de outro o bom desempenho do setor de serviços

Além dos números finais da economia paulista em 2020, as boas perspectivas trazidas 
pelo início do processo de vacinação e a recuperação da economia mundial deram 
base para projeções de crescimento mais robusto do PIB em 2021. No entanto, o 
recrudescimento da pandemia, em meio a enormes dificuldades para implementar um 
programa de vacinação em massa, colocam tensões e incertezas que podem complicar 
significativamente esse cenário inicialmente favorável.
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A forma como a economia mundial encerrou 2020 
deu margem para um certo otimismo quanto ao seu 
desempenho em 2021, apesar de novos focos de 
preocupação.

De qualquer forma, a confirmação de que, em 
2020, houve uma recessão bem menos aguda do 
que se anunciava em meados do ano, somada a 
alguns acontecimentos, entre os quais se destaca 
a liberação de vacinas e o início dos programas de 
vacinação, resultou em projeções de um crescimento 
mais intenso em 2021, ainda que apresentando 
situações muito heterogêneas no tocante às 
principais regiões e blocos de países.

Em sua atualização de janeiro,1 o FMI estima uma 
queda de 3,5% do produto mundial em 2020 e 
projeta para 2021 uma expansão de 5,5% com 
destaque para a grande desigualdade nesse 
processo.

1. World Economic Outlook, janeiro de 2020.

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

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
(1) Estimativas. (2) Projeções.
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Com relação à recessão de 2020, instituições como o FMI e o Banco Mundial enfatizam 
que a profundidade alcançada por cada país dependeu, em grande parte, da eficácia 
das medidas de contenção da pandemia e dos pacotes fiscais e monetários de auxílio, 
sendo que as maiores quedas de Argentina (-10,4%), México (-8,5%) e Índia (-8,0%) 
revelam significativas fragilidades em pelo menos um daqueles dois pilares. 

No tocante a 2021, além da baixa base de comparação, tem papel decisivo a 
expectativa de gradual retorno à normalidade em algum ponto do ano, dependendo 
da evolução do processo de vacinação em massa. Até o momento, no entanto, o ritmo 
lento da vacinação e o agravamento da pandemia reforçam o questionamento de 
quão gradual deverá ser esse retorno, ficando nítida a necessidade de manutenção de 
medidas restritivas de controle, bem como de pacotes fiscais e monetários de ajuda.

As maiores elevações do produto projetadas pelo FMI são para Índia (11,5%), China 
(8,1%) e EUA (5,1%), dado que, na visão da instituição, essas economias têm uma 
estrutura econômica mais robusta para a retomada. Por sua vez, as projeções mais 
comedidas ficam para Brasil (3,6%), Japão (3,1%) e Rússia (3,0%) e entre as razões 
apontadas estão as maiores dificuldades para sustentação de programas fiscais de 
apoio (Brasil e Rússia) ou para estimular a demanda agregada, no caso do Japão.

De forma geral, há perspectivas de crescimento econômico mundial em 2021, dando 
continuidade à recuperação observada principalmente no segundo semestre de 2020, 
embora praticamente todas as análises realcem as grandes desigualdades, não só 
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entre países e regiões, como também entre setores e ramos de atividade, gerando 
grandes incertezas acerca das estruturas econômicas e geopolíticas que resultarão 
desse período atípico.

Cabe mencionar também que, entre os meses finais de 2020 e o início de 2021, as 
revisões para cima das diversas projeções sobre o PIB mundial tornaram-se mais 
frequentes, basicamente em função de alguns fatores.

Em primeiro lugar, conforme mencionado, o início do processo de vacinação, não 
obstante diversos percalços, fortalece a hipótese de retorno gradual à normalidade 
em 2021 e já provoca alterações no planejamento operacional de diversas empresas, 
sobretudo nas áreas mais afetadas pelas medidas restritivas, como nos casos de 
transporte de passageiros e de turismo. 

Outro impacto decorreu da eleição de Joe Biden e de um congresso com maioria 
democrata, indicando significativas alterações nas políticas externa e ambiental norte-
americanas, em que os fóruns institucionais de negociação serão privilegiados. De 
imediato, há sinais de um ambiente menos sujeito a solavancos e crises repentinas, 
proporcionadas pela forma de atuação da gestão anterior. Além disso, a proposta de 
um pacote fiscal adicional de US$ 1,9 trilhão e as indicações de continuidade da política 
monetária expansionista geraram expectativas de maior crescimento sincronizado 
dos EUA e da economia mundial, com manutenção da liquidez internacional em níveis 
elevados. 
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Embora com impacto mais modesto, a assinatura do acordo do Brexit contribuiu 
positivamente em relação às perspectivas para 2021, especialmente por desfazer 
o temor de conclusão do processo sem qualquer acordo, hipótese que chegou a 
ganhar corpo em alguns momentos e que colocaria toda a região num ambiente de 
indefinições e, portanto, sujeito a fricções consideráveis, especialmente nas áreas 
comercial e financeira.  

Por último, o vigor apresentado pela economia chinesa que, dentre as maiores 
economias foi a única que apresentou elevação do PIB (2,3%), tem sido decisivo na 
recuperação dos fluxos de comércio global e realça as chances de crescimento mundial 
mais intenso em 2021, diante do panorama de recuperação generalizada.

Um aspecto importante desse cenário para as economias brasileira e paulista reside 
no comportamento dos mercados de commodities que, após uma forte retração entre 
janeiro e abril, apresentou forte recuperação em quase todos os grupos de produtos, 
superando as expectativas mais otimistas e fornecendo base para elevação das 
projeções para 2021.

De acordo com o Banco Mundial,2 os dados já definitivos para 2020 mostram que 
somente o grupo de energia teve queda das cotações. Além disso, o comportamento 
dos mercados nos dois primeiros meses vem embasando projeções preliminares 
positivas para 2021. O Gráfico 2 mostra os índices observados dos grandes grupos de 
commodities em 2019 e 2020, bem como as projeções preliminares para 2021.

2. Banco Mundial - Commodity Markets Outlook (outubro de 2020) e Commodities Price Data (março de 2021).
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O grupo de energia apresentou forte queda 
em relação a 2019 (-31,6%), principalmente em 
função das fortes restrições impostas direta ou 
indiretamente ao setor de transportes. Porém, a 
partir do último trimestre, esse grupo apresentou 
recuperação mais acentuada, que vem se mantendo 
no início de 2021, fornecendo condições para uma 
projeção preliminar de crescimento anual de 23,3%. 

Com relação ao grupo de agrícolas, houve 
crescimento de 4,6% entre 2020 e 2019, refletindo 
a combinação de uma firme demanda mundial 
por alimentos e de quebras pontuais da produção. 
Para 2021, as projeções preliminares indicam um 
crescimento de 1,5% em relação a 2020. 

No que se refere ao grupo de minerais e metais, a 
rápida recuperação das atividades reverteu o cenário 
de grande retração, fazendo com que o grupo 
fechasse 2020 com uma evolução levemente positiva 
das cotações (0,9%). Além disso, o forte ritmo da 
demanda no último trimestre de 2020 e início de 
2021 embasa projeções preliminares de elevação 
anual de 3,5% neste ano. 

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

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
(1) Projeções preliminares.
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Sobre os efeitos dos mercados de commodities para a economia paulista, o cenário é 
positivo, pois embora não estejam disponíveis projeções preliminares para produtos 
individuais, os dados de fechamento para 2020 e fevereiro de 2021 já dão uma 
indicação importante acerca do comportamento atual.  

Começando pelo açúcar, principal produto da pauta paulista, a sua cotação em 2020 
ficou em US$ 0,28/Kg, com crescimento nulo em comparação à média de 2019. 
Entretanto, o início de 2021 mostra um comportamento mais favorável, com a cotação 
atingindo a média de US$ 0,36/Kg, elevação de 28,6% no confronto com a média de 
2020. 

Com relação ao óleo bruto de petróleo, principal componente do grupo energia, foi 
registrada uma queda anual de 32,7% da cotação média em 2020. No entanto, a 
recuperação da atividade, aliada ao rigoroso inverno no hemisfério norte e ao corte 
unilateral da produção pela Arábia Saudita, vem provocando uma subida das cotações, 
chegando em fevereiro com um crescimento de 46,0% na comparação com a média de 
2019.

Desempenho favorável pode ser observado em relação à soja processada, cuja cotação 
média em 2020 teve expansão anual de 17,3% e, em fevereiro, apresentou crescimento 
de 41,3% em relação àquela média, indicando firme retomada da demanda por parte 
da China.

De forma geral, as informações relativas ao último trimestre de 2020 e início de 2021 
conformam um cenário internacional positivo para as economias brasileira e paulista, 
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com crescimento do PIB, dos fluxos de comércio e das cotações de commodities, ao 
mesmo tempo em que a liquidez mundial deve se manter elevada. 

No que se refere aos riscos para o cenário em questão, a evolução da pandemia 
continua no centro das preocupações. O início do processo de vacinação em ritmo 
ainda lento em várias regiões e as novas ondas de contaminação, com elevação do 
número de casos, internações e óbitos podem determinar um recrudescimento das 
medidas restritivas, com impactos diretos na atividade econômica. 

Um fator destacado pelo FMI e pelo Banco Mundial é a fragilidade fiscal em diversos 
países, que se torna ainda mais crítica diante da necessidade de novos pacotes de 
ajuda. Na visão dessas instituições, a fragilidade fiscal oferece campo para movimentos 
especulativos e de considerável instabilidade financeira, com potencial de exigir 
alterações nas políticas monetárias em curso.

Outro aspecto a se considerar é o atraso acumulado nos investimentos em 
infraestrutura, abrangendo também as áreas sociais e que integra o debate sobre 
as sequelas da crise gerada pela pandemia. No plano mais geral, são discutidos os 
efeitos sobre a produtividade, condições sociais, aumento da desigualdade e o desafio 
de empregabilidade para parcelas consideráveis da população mundial, fatores que 
podem dificultar a sustentação de taxas mais elevadas de crescimento nos próximos 
anos. Contudo, mais especificamente para o cenário de 2021, os problemas de 
infraestrutura em diversos países e regiões implicam em risco de elevação mais 
acentuada dos custos e de novas quedas na produtividade global, jogando contra a 
recuperação prevista para a atividade econômica.  
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Por último, cabe mencionar o chamado risco de “reflação”, processo em que a rápida 
valorização recente de ativos, com destaque para as ações negociadas em bolsa, pode 
acabar se transferindo, ao menos parcialmente, para os índices de preços. Caso essa 
transmissão aos preços ocorra, é possível que se imponham alterações no curso das 
políticas monetárias, resultando em aumento das taxas de juros em escala mundial. 
Também é aventada a hipótese de formação de bolhas, especialmente nas bolsas, 
com algumas cotações em recordes históricos, e cujo eventual “estouro” certamente 
implicará em maior instabilidade financeira. 

É importante ter em mente que, mesmo que esse processo de “reflação” não provoque 
aperto imediato de políticas monetárias nas principais economias, as expectativas de 
alta da inflação e das taxas de juros dos títulos públicos, já provocam maior volatilidade 
nos mercados emergentes, pressionando as respectivas moedas, incluído o real, 
tornando-se mais um fator de dificuldade para manutenção dos juros básicos nos 
níveis atuais.
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Panorama
No quarto trimestre, a economia brasileira continuou se recuperando, embora em 
ritmo inferior ao apresentado no trimestre anterior, mas importante para que o ano 
fechasse com uma recessão bem mais amena do que se esperava em meados do ano. 

Conforme já observado em edição anterior, para a recuperação da economia brasileira 
contribuiu a atuação conjunta das políticas fiscal e monetária. E justamente algumas 
alterações nesses fatores tiveram peso na desaceleração observada. 

Pelo lado da política fiscal, a redução do auxílio emergencial a partir de setembro, de 
R$ 600,00 para R$ 300,00, afetou negativamente a recuperação do consumo em curso, 
sendo que a manutenção do desemprego em níveis elevados e o aumento da inflação 
jogaram no mesmo sentido.

Com relação ao cenário para 2021, dois fatores contam favoravelmente para uma taxa 
de crescimento acima de 3,0% do PIB. Em primeiro lugar, cabe lembrar que há um 
carregamento estatístico considerável de 2020 para 2021, cuja estimativa do Instituto 
Brasileiro de Economia – Ibre (FGV)3 é de 3,1%, justificando, para a instituição, uma 
projeção de expansão de 3,6% do PIB brasileiro.  

Além disso, o cenário internacional favorável, com perspectivas de crescimento do 
PIB , reforçadas pela tendência de continuidade das políticas fiscais e monetárias 

3. FGV – Ibre. Boletim Macro, Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, fevereiro de 2021. 
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expansionistas, indicam boas perspectivas de recuperação dos fluxos de comércio e 
de manutenção de elevados níveis de liquidez, a despeito da possibilidade de haver 
alguma alteração das políticas monetárias no médio prazo, no contexto de “reflação”, 
especialmente no que diz respeito à economia americana. 

No entanto, há uma grande incerteza por conta do agravamento da pandemia e da 
lentidão no processo de vacinação, impondo o retorno de medidas mais restritivas de 
funcionamento de atividades e de isolamento social, o que é suficiente para tornar o 
ambiente político ainda mais instável. Aliás, a longa crise política vivida pelo país é um 
dos fatores que explicam as enormes dificuldades logísticas que vêm se acumulando 
para o processo de vacinação em massa.

O recrudescimento das medidas restritivas e o postergamento do retorno à 
normalidade já indicam um primeiro trimestre com atividade econômica mais fraca, 
reforçando a discussão sobre a necessidade de um novo pacote fiscal de auxílio. Nesse 
sentido, com o novo avanço da pandemia e com a adoção de medidas mais restritivas, 
a proposta de um novo auxílio emergencial, concentrado em quatro parcelas de  
R$ 250,00, pode-se mostrar insuficiente para evitar queda no consumo e elevação do 
desemprego, lembrando ainda que, a necessidade de crédito especial por parte de 
empresas mais atingidas pelas restrições deve se manter elevada.

Por sua vez, a aceleração da inflação em 2020 e a dificuldade para a redução dos 
índices nesse início de ano adicionam pressão para elevação dos juros básicos, 
considerando ainda que a pressão exercida pela fragilidade fiscal também é 
considerável.
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Em suma, as condições favoráveis para um crescimento mais significativo do PIB 
brasileiro em 2021 se deparam com grandes incertezas derivadas do concomitante 
agravamento da pandemia e lentidão no processo de vacinação. Dessa forma, as 
projeções do Relatório Focus do Banco Central para o crescimento do PIB vêm sofrendo 
seguidas revisões para baixo, chegando a uma taxa de 3,3% na edição de 05/03/2021.
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De acordo com o IBGE, no quarto trimestre de 
2020, o PIB brasileiro cresceu 3,2%, considerado o 
ajuste sazonal, dando continuidade à recuperação 
mostrada no terceiro trimestre (expansão de 
7,7%). A desaceleração do ritmo já era esperada, 
principalmente, em função da redução do auxílio 
emergencial de R$ 600,00 para R$ 300,00. Ainda 
nessa comparação e com ajuste sazonal, os setores 
da indústria e de serviços tiveram, respectivamente, 
expansão de 1,9% e 2,7%, enquanto a agropecuária 
apresentou queda de 0,5%. 

Quando considerada a taxa anual, observa-se que 
o PIB caiu 4,1%, com a agropecuária registrando 
expansão de 2,0%, ao mesmo tempo em que a 
indústria (-3,5%) e os serviços (-4,5%) fecharam o ano 
com retrações significativas, como ilustra o Gráfico 3. 

É importante ressaltar que a recuperação da 
atividade, captada na comparação trimestre contra 
trimestre imediatamente anterior, foi responsável 
pela atenuação da recessão em relação à queda 
esperada em meados do ano, como exemplifica 

PIB trimestral Gráfico 3 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil, 1o trim.2020-4o trim.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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a projeção de queda de 6,5% do PIB em 2020, do 
Relatório Focus de 16/06/2020.

Pela ótica dos componentes da demanda, a 
passagem entre o terceiro e o quarto trimestre 
(com ajuste sazonal) demarca a recuperação dos 
componentes, com exceção das exportações 
(-1,4%). Um destaque fica por conta das elevadas 
taxas de expansão para Formação Bruta de Capital 
Fixo - FBCF (20,0%) e importações (22,0%), em que 
o registro de aquisições de plataformas marítimas 
teve peso considerável. Por sua vez, o consumo 
das famílias e o consumo da administração pública 
apresentaram taxas mais modestas de crescimento, 
com 3,4% e 1,1%, respectivamente. 

No que tange à taxa anual, a queda de 4,1% do PIB 
foi acompanhada de taxas negativas em todos os 
componentes da demanda, conforme mostra o 
Gráfico 4.

De qualquer forma, cumpre destacar o 
comportamento da FBCF, cuja queda anual (-0,8%) 
foi a menor dentre os componentes da demanda, 
permitindo uma certa recuperação da taxa de 

Gráfico 4 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda  
Brasil, 1o trim.2020- 4o trim.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.  
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investimento de 16,0%, em 2019, para 16,4%. Quanto aos demais componentes, 
as taxas anuais registradas são de -5,5% para o consumo das famílias, -4,7% para o 
consumo da administração pública, -1,8% para exportações e -10,1% para importações.

O movimento do PIB em 2020 mostra que o choque derivado da pandemia colocou 
a economia brasileira na rota de uma recessão em níveis recordes. No entanto, as 
políticas fiscal e monetária tiveram papel fundamental para atenuar esse processo. 

Especificamente no que se refere ao quarto trimestre, alguns aspectos devem ser 
considerados. Em primeiro lugar, a redução do auxílio emergencial, de R$ 600,00 
mensais, para quatro parcelas de R$ 300,00 a partir de setembro, implicou em forte 
desaceleração do consumo, ainda mais considerando que a taxa de desocupação 
medida pelo IBGE para o período ficou em 13,9%. Nessas condições, a manutenção da 
Selic em 2,0% a.a. mostrou-se insuficiente para alavancar o consumo e não compensou 
o maior peso dos custos financeiros na renda disponível no final de 2020, no contexto 
de elevação do grau de endividamento das famílias. 

Mesmo no caso da relativa recuperação dos investimentos, é preciso adotar uma certa 
cautela, pois conforme o indicador do Ipea para a Formação de Capital Fixo em 2020, 
o item máquinas e equipamentos apresentou resultados distintos para o componente 
nacional (queda de 11,4%) e o importado (aumento de 21,1%), indicando uma 
concentração em bens específicos, como no caso das plataformas marítimas, em que 
o cronograma de investimentos tem mais peso do que os efeitos dos juros básicos em 
níveis baixos. 
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para dezembro mostram 
enfraquecimento da recuperação na margem, comprometendo, de certa forma, a 
suavização da queda da taxa anual, principalmente no que diz respeito ao comércio 
varejista e ao volume de serviços. 

O comportamento das variáveis selecionadas é descrito de forma breve, a seguir:

• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de 
novembro para dezembro, o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento 
de 0,6%. No acumulado de 12 meses, o indicador apresentou queda de 4,1%, a 
mesma taxa registrada para o PIB em 2020, computada pelo IBGE; 

• Produção industrial – PIM - PF (IBGE): a produção física industrial medida pelo 
IBGE registrou, na comparação entre novembro e dezembro, expansão de 0,9%. 
No acumulado de 12 meses, o indicador teve recuo de 4,5%; 

• Vendas do comércio varejista (IBGE): utilizado como um indicador do consumo, 
as vendas do comércio varejista ampliado caíram 3,7%, entre novembro e 
dezembro, considerado o ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, observa-
se uma retração de 1,5%;

• Volume de serviços (IBGE): o volume de serviços teve queda de 0,2% na 
passagem de novembro para dezembro, enquanto a taxa anual registrou 
diminuição de 7,8%. 

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

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.

O Gráfico 5, contendo as taxas acumuladas de  
12 meses desde janeiro, retrata o mergulho 
recessivo da atividade econômica brasileira a partir 
da pandemia, com uma atenuação a partir de junho, 
com exceção do volume de serviços, refletindo o 
maior alcance das medidas restritivas em alguns dos 
seus segmentos mais importantes.
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Comércio exterior Gráfico 6 - Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil, acumulado jan.-dez.2019– jan.-dez.2020, em US$ bilhões

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

O comércio exterior brasileiro foi fortemente 
atingido pela pandemia, resultando em quedas 
nas exportações e, de forma mais acentuada, nas 
importações. Com isso, o saldo da balança comercial 
apresentou crescimento, contribuindo para atenuar 
a recessão vivida em 2020. 

Na comparação do acumulado entre janeiro e 
dezembro com o de igual período anterior, as 
exportações recuaram de US$ 225,4 bilhões para 
US$ 209,9 bilhões, o que corresponde a uma taxa 
de -6,9%, enquanto as importações acumuladas 
registraram queda de 10,4%, passando de US$ 177,3 
bilhões para US$ 158,9 bilhões. Dessa forma, o saldo 
da balança comercial aumentou de US$ 48,1 bilhões 
para US$ 51,0 bilhões no período, representando 
um crescimento de 6,0% positivo para o PIB, ainda 
que em função de uma queda mais aguda das 
importações. 

Os números de 2020 deram base para projeções 
otimistas em relação ao resultado do comércio 
exterior em 2021. Como exemplo, pode ser citado  
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Gráfico 5 - Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, jan.-dez.2020, em %

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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o Relatório Focus do Banco Central de 08/03/2021, 
com projeção de um saldo da balança comercial de  
US$ 55 bilhões que, caso confirmado, representaria 
uma expansão de 7,8% em relação a 2020, 
novamente fornecendo uma contribuição positiva 
para o PIB. 
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As informações relativas ao quarto trimestre 
confirmaram não só a recuperação da economia 
paulista em relação ao choque provocado pela 
pandemia, como também um descolamento mais 
pronunciado em relação ao que se observou para 
o conjunto do país, encerrando 2020 com um leve 
crescimento anual do PIB, em vez de uma forte 
recessão. 

Conforme mostra o Gráfico 7, não obstante 
uma desaceleração do ritmo de crescimento, na 
comparação do quarto contra o terceiro trimestre e 
com ajuste sazonal, de 9,8% para 2,5%, a taxa anual 
saiu do território negativo e fechou em 0,4%.

Mesmo que já mencionado em edições anteriores, é 
importante destacar alguns aspectos que explicam a 
força da recuperação da economia paulista e o seu 
descolamento em relação à média nacional.

A economia do Estado de São Paulo apresentava 
vigor razoável antes da pandemia, conferindo maior 
fôlego e capacidade de resistência para atravessar o 

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.2019-4o trim.2020, em %

Fonte: Fundação Seade.
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momento mais crítico e iniciar sua recuperação na vigência do pacote fiscal de combate 
à pandemia e com os juros básicos caminhando para 2,0% a.a., tudo isso permeado 
pela flexibilização das medidas restritivas. 

É importante ressaltar que o processo de recuperação foi bastante desigual, liderado 
basicamente por alguns segmentos do setor de serviços, com destaque para as 
atividades financeiras, atividades imobiliárias e serviços de informação e comunicação. 

Assim, os resultados do PIB paulista se revelaram positivos, colocando a economia 
paulista no seleto grupo da economia mundial que apresentou crescimento em 2020,  
e fornecendo boas condições para uma expansão robusta em 2021.

PIB paulista
O PIB paulista cresceu 2,5% na passagem entre o terceiro e o quarto trimestres, já 
considerado o ajuste sazonal. Esse avanço teve como base o comportamento dos 
setores da indústria (3,3%) e dos serviços (2,4%). 

Seguindo ainda com a comparação trimestre contra trimestre imediatamente anterior, 
tem-se que, dentre os segmentos que compõem a indústria, o grande destaque cabe à 
indústria de transformação, com uma taxa de 5,5%, engrenando uma certa recuperação 
no segundo semestre 2020. No que diz respeito ao setor de serviços, sobressai o 
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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, 4º trim.2020, em %

Fonte: Fundação Seade.

comportamento dos segmentos de transportes, 
armazenagem e correio (6,3%) e de demais serviços 
(2,3%), conforme o Gráfico 8. 

Considerando a taxa anual de crescimento, o PIB 
paulista fechou com 0,4% no quarto trimestre, com 
uma expansão dos serviços de 1,8%, enquanto a 
indústria (-2,9%) e a agropecuária (-1,7%) tiveram 
retração. Nessa forma de comparação, a expansão 
do setor de serviços esteve apoiada nos itens 
“Demais Serviços”, com crescimento de 2,8%, e 
“Comércio e Serviços de Manutenção e Reparação”, 
que teve elevação de 1,5%. 

É importante mencionar que no item “Demais 
Serviços” estão inclusos segmentos importantes, 
como a intermediação financeira, serviços de 
informação e comunicação e serviços técnicos 
prestados à empresa, os quais demandam uso mais 
intensivo de novas tecnologias e vêm colocando 
o Estado de São Paulo na dianteira dessa recente 
expansão.
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De certa forma, o mesmo processo se verifica para o item “Comércio e Serviços de 
Manutenção e Reparação”, em que o avanço do comércio eletrônico (e-commerce) e 
de novas tecnologias vêm impondo grandes transformações no comércio atacadista, 
resultando no crescimento dos segmentos de autosserviço e dos grandes centros de 
logística e distribuição, o que, até o momento, contou favoravelmente para o Estado de 
São Paulo.4 

O desempenho negativo da indústria, com queda anual de 2,9%, é fundamentalmente 
explicado pelo desempenho negativo da indústria de transformação (-5,5%) e só não foi 
pior devido à vigorosa recuperação da construção civil (3,8%). 

Em função da especificidade do momento atual, com um choque de origem sanitária, 
e da ausência de informações mais concretas, ainda não há como saber se os 
movimentos mais recentes decorrem ou não de mudanças de cunho estrutural. Porém, 
desde 2019, pode ser notada a concentração do centro dinâmico da economia paulista 
em alguns segmentos dos serviços e na construção civil, com um preocupante recuo da 
indústria de transformação.

4.  Ver MÁXIMA TECH. Panorama do Atacado Distribuidor – Destrinchando o Ranking ABAD 2020, Sistemas Máxima Tech, Belo Horizonte, fevereiro de 2021. Disponível em: 
https://conteudos.maximatech.com.br/panorama-do-atacado-distribuidor. Acesso em: 04/03/2021.
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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 
 
No quarto trimestre, a produção da indústria de 
transformação paulista teve uma melhora relativa, 
em que após apresentar uma queda anual de 7,5% 
em outubro, conseguiu fechar o ano com uma taxa 
de -5,7% (Gráfico 9).  

Nessa forma de comparação, os destaques positivos 
foram os segmentos de produtos alimentícios 
(8,4%), de coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (5,7%), de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (5,5%), de sabões, detergentes, 
produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal (4,7%). Por sua vez, 
as maiores quedas foram registradas nos segmentos 
de outros equipamentos de transporte, exceto 

Indicadores setoriais de atividade Gráfico 9 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação
Estado de São Paulo, dez.2019-dez.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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veículos automotores (-50,8%), de confecção de 
artigos do vestuário e acessórios (-28,9%), de veículos 
automotores, reboques e carrocerias (-28,7%), e de 
produtos têxteis (-15,3%).

Apesar do relativo alívio nos meses finais de 2020, a 
evolução da produção industrial paulista preocupa, 
não só pela acentuada queda em termos anuais, 
mas também pela forte retração em segmentos 
importantes para a estrutura produtiva, em função 
do seu peso e poder de encadeamento, como é o 
caso da indústria automotiva.

Gráfico 10 - Taxas de crescimento acumuladas de 12 meses da produção da indústria de 
transformação, por atividade
Estado de São Paulo, dez.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 11 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo, dez.2019-dez.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Dentre os segmentos abrangidos pela pesquisa 
do IBGE, cinco têm crescimento acumulado em 
12 meses, enquanto os outros cinco registram 
queda. Os destaques positivos foram material de 
construção (15,5%), outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (12,5%) e artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(11,2%); enquanto as maiores quedas anuais 
ficaram por conta de livros, jornais, revistas e 
papelaria (-29,3%), tecidos, vestuário e calçados 
(-28,3%) e equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação (-24,2%), 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, dez.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Um ponto que chama atenção é a grande 
disparidade entre os resultados de 2020 para o 
volume de vendas do comércio varejista no Estado 
de São Paulo, com queda de 2,0%, e para o valor 
adicionado do segmento do comércio paulista, 
com elevação de 1,5%. A despeito das diferenças 
metodológicas, um fator que provavelmente pesou 
nessa diferença foi o crescimento do comércio 
atacadista, que vem conseguindo se moldar às 
transformações recentes envolvendo o total do 
setor.5 

Passando para o volume de serviços no Estado de 
São Paulo, a pesquisa do IBGE mostra uma queda 
anual de 7,4% em 2020, com um aprofundamento 
desde maio, conforme ilustra o Gráfico 13.

5. Embora não estejam disponíveis dados para o Estado de São Paulo, a Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad) estima que o faturamento real do atacado 
distribuidor no país cresceu 4,3% em 2020.

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Quanto aos segmentos pesquisados, somente o 
de serviços de informação e comunicação tem 
expansão anual em 2020, atingindo a taxa de 
2,3%. Por outro lado, foram observados recuos 
anuais significativos nos segmentos de serviços 
prestados às famílias (-38,1%), serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-17,4%) e 
transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (-9,3%).

Houve disparidade também em relação ao valor 
adicionado do setor, que apresentou crescimento 
de 1,8%, decorrente fundamentalmente da 
abrangência bem menor em termos de segmentos 
pesquisados pela PMS-IBGE, especialmente as 
atividades financeiras, que não são levantadas 
nesta pesquisa e responderam por parte relevante 
dos serviços na economia paulista em 2020. 

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Comércio exterior
Em 2020, as exportações do estado atingiram 
o total de US$ 42,6 bilhões, resultando em uma 
queda anual de 12,8%. Os principais produtos 
exportados foram açúcares de cana, óleos 
brutos de petróleo e soja, mesmo triturada. As 
importações paulistas totalizaram US$ 51,4 bilhões, 
resultando em redução de 13,4% em relação a 
2019. Entre os principais produtos de importação, 
cabe destacar partes para aparelhos de telefonia, 
óleo diesel e inseticidas. Assim, o saldo da balança 
comercial paulista foi negativo em US$ 7,3 bilhões, 
redução de 12,6% do déficit, na comparação com 
2019 (Gráfico 15).

De forma semelhante ao observado para o 
conjunto da economia brasileira, a melhora do 
saldo da balança comercial deu-se em função 
da queda mais acentuada das importações, 
ressaltando-se que o comércio exterior paulista 
se mostra estruturalmente deficitário, com um 
elevado volume de importações por parte da 
indústria.

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

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Ambiente econômico: mercado de trabalho, consumo e investimentos anunciados
A avaliação do comportamento da economia paulista no quarto trimestre pode 
ser complementada pela análise de alguns fatores relevantes para o ambiente 
econômico, com destaque para mercado de trabalho, consumo e investimentos.

Começando pelo mercado de trabalho, a comparação trimestre contra trimestre 
imediatamente anterior (com ajuste sazonal) revela que a continuidade da 
recuperação da atividade econômica, ainda que com desaceleração, acabou 
provocando impacto positivo no mercado de trabalho do Estado de São Paulo.

Com efeito, a PNAD-c do IBGE mostra que, entre o terceiro e o quarto trimestres, 
o número de pessoas ocupadas cresceu 776 mil, diminuindo a perda de postos de 
trabalho em relação ao mesmo período de 2019, de -3,1 milhões (terceiro trimestre) 
para -2,4 milhões (quarto trimestre). Esse resultado também espelhou a sazonalidade 
do período, que favorece a criação de emprego (Tabela 1).
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Tabela 1 – Variação da força de trabalho e do número de ocupados  
Estado de São Paulo, 1O trim.-4O trim.2020

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

Variação em relação ao 
trimestre anterior

Variação em relação ao
trimestre anterior (%)                  

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

Força de trabalho -2.738 -2.738 -1.901 769 -0,8 -10,6 -10,6 -7,4
Total da ocupação -2.558 -3.130 -2.425 776 0,6 -11,4 -13,8 -10,6
Trabalhador com carteira -1.065 -1.242 -1.363 203 1,9 -10,5 -12,3 -13,1
Trabalhador sem carteira -572 -616 -412 198 0,6 -23,7 -24,4 -16,3
Trabalhador doméstico -391 -555 -434 82 -5,0 -25,7 -35,2 -28,3
Servidor público 43 133 122 26 0,6 2,1 6,7 6,0
Empregador -95 -103 -175 -87 -5,7 -7,9 -8,6 -14,8
    Com CNPJ -61 -97 -115 -43 -5,1 -5,7 -8,8 -10,7
    Sem CNPJ -33 -6 -60 -44 -11,1 -25,6 -6,2 -56,1
Conta própria -430 -686 -160 332 3,3 -8,8 -13,5 -3,3
    Com CNPJ 138 80 154 147 13,4 9,6 5,5 10,0
    Sem CNPJ -570 -766 -314 185 -1,3 -16,6 -21,2 -9,4
Fonte: IBGE; Fundação Seade.



34

4o trim.2020CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

Economia do Estado de São Paulo

S AE DE

Gráfico 16 – Taxas de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, dez.2018-dez.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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assinada (-412 mil).
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Gráfico 17 - Variação trimestral da massa de rendimento real e do rendimento médio real efetivo 
Estado de São Paulo, 1O trim.-4O trim.2020, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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de rendimento real atingiu R$ 63,5 bilhões, queda 
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uma perda de potencial de consumo da ordem de 
R$ 9,8 bilhões (Gráfico 17).

Em relação ao consumo, houve diminuição no 
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disponível para compras desse grupo no final do 
ano. 
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Esse quadro acabou determinando uma 
desaceleração no volume de vendas no comércio 
restrito paulista entre o terceiro e o quarto 
trimestres de 2020, de 4,8% para 3,3%, na 
comparação interanual. Considerando 2020, os 
índices do comércio varejista, restrito e ampliado, 
mostram nitidamente o choque causado pela 
pandemia, seguido de uma “recuperação em V” a 
partir de maio e uma perda de fôlego no quarto 
trimestre, com os índices do comércio varejista 
ampliado em níveis abaixo daqueles observados 
em fevereiro (Gráfico 18).

É interessante realçar duas realidades distintas 
que a pandemia impôs ao consumo. A primeira, 
engloba os segmentos com produtos mais 
relacionados ao ambiente domiciliar e ao trabalho 
em home office, incluindo alimentos, bebidas, 
produtos farmacêuticos, artigos de entretenimento, 
móveis, eletrodomésticos e material de construção. 
A outra, compreende os segmentos relacionados 
à mobilidade e ao trabalho presencial, como 
combustíveis, veículos, vestuário e equipamentos 
de escritório.

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

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Com isso, acabou ocorrendo uma grande disparidade entre esses dois grupos 
nas vendas do varejo paulista. Com efeito, na comparação entre 2020 e 2019, as 
vendas dos setores mais vinculados ao ambiente domiciliar tiveram crescimento, 
com destaque para móveis (21,4%); material de construção (15,5%); outros artigos 
de uso pessoal e doméstico (12,5%); produtos farmacêuticos e cosméticos (11,2%) e 
supermercados (5,2%). Entretanto, para as vendas do segundo grupo (produtos mais 
vinculados à mobilidade), os resultados foram negativos, com as maiores quedas 
anuais registradas para vestuário (-28,2%); material de escritório (-24,2%); automóveis 
(-22,5%) e combustíveis (-14,8%).

Cabe observar que as trajetórias diferentes para as duas classes de produtos devem 
continuar em 2021, já que a realidade trazida pela pandemia ainda deve perdurar 
por pelo menos parte significativa do ano. 

No que tange aos investimentos, a Pesquisa de Investimentos Anunciados no 
Estado de São Paulo (Piesp), realizada pela Fundação Seade, mostra que, no quarto 
trimestre de 2020, os anúncios totalizaram R$ 22,1 bilhões, com uma queda de 
12,2% em relação ao mesmo trimestre de 2019. 

Em termos da distribuição por setores dos investimentos anunciados no quarto 
trimestre, R$ 15,3 bilhões (78,9%) foram para infraestrutura; R$ 2,0 bilhões para 
serviços (10,3%); R$ 1,6 bilhão (8,1%) para agricultura e apenas R$ 0,5 bilhão (2,8%) 
para a indústria.
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Considerando o total para 2020, os anúncios 
atingiram a cifra de R$ 51,3 bilhões, representando 
redução de 48,7% em relação ao total de 2019 e 
confirmando que essa variável foi uma das mais 
afetadas pela pandemia.

Em relação às perspectivas para 2021, é necessário 
ter em mente que as decisões de investimentos 
geralmente demandam maior solidez dos cenários. 
Dessa forma, as indicações de crescimento mais 
robusto do PIB tendem a favorecer a recuperação 
dos investimentos em território paulista. Contudo, 
o avanço da pandemia, com potencial para 
um recrudescimento progressivo das medidas 
restritivas dificultando um possível retorno à 
normalidade, pode ser negativo para os diversos 
programas de investimentos, sobretudo para os 
segmentos mais atingidos pelas restrições.

Gráfico 19 - Valor dos investimentos anunciados 
Estado de São Paulo, 4O trim.2018-4O trim.2020, em R$ bilhões

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.
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Conforme visto, as indicações, até o momento, são de que a economia paulista contará 
com um ambiente internacional relativamente favorável em 2021, com crescimento 
generalizado do PIB, dos fluxos de comércio e dos mercados de commodities, ao 
mesmo tempo em que a liquidez deve se manter elevada. 

Em grande parte, o cenário internacional é impulsionado pelo processo de vacinação, 
que dá alento a um gradual retorno à normalidade, mesmo que seu ritmo ainda seja 
lento e que se observa em vários pontos um agravamento da pandemia. No plano 
interno, verifica-se a combinação de aspectos favoráveis para o crescimento da 
atividade econômica com algumas tensões que ganham cada vez mais peso.

A liberação de vacinas e o início da vacinação forneceram um horizonte de volta 
gradual à normalidade, o que somado à forma como as economias brasileira e paulista 
fecharam 2020, confirmando a recuperação e proporcionando um carregamento 
estatístico considerável para 2021, acabou por sustentar projeções mais otimistas para 
o crescimento do PIB.

De fato, a trajetória da economia paulista em 2020, encerrando com crescimento do 
PIB de 0,4%, resultou em um carregamento estatístico de 4,9% para 2021, indicando 
um cenário bem positivo. Tanto que, com base nesses resultados, as últimas projeções 
da Fundação Seade para o PIB paulista em 2021 são de crescimento entre 4,0% e 6,3%, 
com média de 5,3%.  
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Em contraponto, ganham dimensão as tensões derivadas dos atrasos e interrupções 
no processo de vacinação e do agravamento da pandemia, com a explosão do número 
de casos, internações e óbitos, levando a um recrudescimento das medidas restritivas. 
São nítidas as dificuldades de implementação de uma logística de vacinação em âmbito 
nacional e de enfrentamento simultâneo da nova onda de contaminação.

Nesse contexto, tornou-se imprescindível um novo auxílio emergencial. Na verdade, fica 
cada vez mais clara a importância de um novo pacote fiscal, incluindo não só o reforço à 
renda do trabalhador, como também o crédito especial de apoio às empresas.

Assim, está em vias de aprovação um pacote nos marcos da rubrica de 
“calamidade”, fora do limite do teto de gastos, embora em dimensão e abrangência 
consideravelmente menores do que o pacote aprovado no ano passado, 
provavelmente estabelecendo um auxílio mensal de R$ 250,00 por quatro meses, 
mantida a sua abrangência. Vale dizer que, na melhor das hipóteses, a atividade 
econômica terá em 2021 um amparo fiscal menor.

Tabela 2 - Projeções para o PIB
Estado de São Paulo, 2020-2021, em %

Mínima Média Máxima

2021 4,0 5,3 6,3

Fonte: Fundação Seade.
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Além disso, desde o segundo semestre de 2020, a inflação tornou-se um foco de 
preocupação e, até o momento, não há indicações seguras de acomodação, sendo que, 
em fevereiro, o IPCA foi de 0,86%, com uma taxa anualizada de 5,20%, bem acima do 
centro da meta (3,75%) para 2021. 

Como ainda há pressões, sobretudo em relação aos preços de diversas commodities 
utilizadas como insumos, tornou-se provável um novo ciclo de elevação dos juros 
básicos, admitido implicitamente nas atas do Copom. As indicações de analistas e 
consultorias são de um ciclo gradual de elevação da Selic, dos atuais 2,0% para algo em 
torno de 4,0% a.a. até dezembro, conforme o Relatório Focus de 05/03/2021, reduzindo 
o estímulo da política monetária à atividade econômica. 

A piora do ambiente socioeconômico pode ser negativa para as decisões envolvendo 
consumo, novas contratações e investimentos e, nesse ponto, vale a pena tecer 
algumas considerações sobre as projeções de crescimento do PIB paulista.

Com um carregamento estatístico de 4,9%, é necessário um aumento pequeno do 
ritmo de atividade para que a projeção de 5,3% (mínima) se concretize. O mesmo 
número também fornece uma dimensão da piora necessária para que a evolução do 
PIB caminhe para a mínima projetada de 4,0%, ou abaixo disso.

Pode-se dizer que, ainda que prevaleça, até o momento, um cenário de crescimento 
da economia paulista em 2021 na casa de 5,0%, o agravamento da pandemia, as 
dificuldades de combate coordenado e de vacinação em massa abrangendo todo 
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o país, acabam gerando enormes tensões e incertezas, com potencial de rápida 
deterioração do ambiente econômico.  

Nesse sentido, aumentam as chances para que as principais variáveis 
macroeconômicas, especialmente câmbio, juros e preços, sofram pressões adicionais e 
acabem impondo uma trajetória mais branda e errática para o PIB ao longo de 2021. 

Assim, caso o agravamento da crise sanitária não seja solucionado de forma 
tempestiva, aumenta a probabilidade de a atividade econômica paulista ficar abaixo do 
carregamento estatístico de 2020, podendo até mesmo caminhar para um nível inferior 
à mínima atualmente projetada (4,0%). 
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