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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



2

1o trim.2021CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Introdução
As informações relativas ao primeiro trimestre de 2021 revelam um crescimento 
expressivo da economia paulista, especialmente quando se compara ao desempenho 
do mesmo trimestre de 2020. 

Para tanto, alguns aspectos foram fundamentais. Em primeiro lugar, o crescimento 
apresentado ao final de 2020, gerando um carregamento estatístico de 4,9% para 
2021. Além disso, o agravamento da pandemia acabou tendo um impacto bem menor 
do que o esperado na atividade econômica, longe de reproduzir o choque ocorrido 
entre fevereiro e início de maio de 2020. Por último, cabe destacar a forte recuperação 
da economia mundial, capitaneada por EUA e China, proporcionando um aumento 
significativo das exportações. Como resultado, as projeções de crescimento do PIB 
paulista em 2021 vêm se elevando seguidamente, reforçando a expectativa de um 
encerramento do ano em patamares bem acima dos observados antes da pandemia. 
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Economia internacional
Gráfico 1 - Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI, por 
regiões e países selecionados, 2021-2022, em %

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Panorama
O avanço da vacinação e a manutenção das políticas 
fiscal e monetária, enquanto instrumentos de 
sustentação da renda e apoio à atividade econômica, 
têm resultado em uma forte recuperação da 
economia mundial, em ritmo mais acentuado do que 
o previsto no final de 2020.  

Em sua publicação de abril,1 o FMI confirma a 
queda de 3,3% do produto mundial em 2020 e 
projeta para 2021 e 2022 expansão de 6,0% e 4,4%, 
respectivamente. 

Com relação à recuperação em 2021, chama atenção 
a proeminência dos EUA e da China, justamente 
as duas maiores economias. No caso dos EUA, 
a velocidade da recuperação tem como base a 
aceleração e alcance da vacinação e do pacote fiscal 
aprovado de US$ 1,9 trilhão. Em relação à China, o 
FMI aponta para o fato de que, há algum tempo, a 
atividade econômica se encontra em níveis acima do 
período pré-pandemia, em função do sucesso das 

1. World Economic Outlook, abril de 2021.
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medidas sanitárias de controle da contaminação e dos pacotes de investimento público 
e de auxílio à liquidez. 

As maiores elevações do produto projetadas pelo FMI são para Índia (12,5%), China 
(8,4%) e EUA (6,4%), com a ressalva exposta na conferência de imprensa de que as 
projeções relativas à Índia não puderam computar o avanço da pandemia naquele 
país e que, provavelmente, serão revisadas na próxima edição. Por sua vez, dentre o 
grupo selecionado, as projeções mais comedidas ficam para Japão (3,3%), Brasil (3,7%) 
e Rússia (3,8%) e entre as razões apontadas estão a recessão menos severa em 2020 e 
as maiores dificuldades para sustentação de programas fiscais de apoio (Brasil e Rússia) 
ou para estimular a demanda agregada, no caso do Japão.

Com relação a 2022, o FMI projeta uma expansão mais moderada da economia 
mundial (4,4%), basicamente por conta de uma base de comparação mais elevada e da 
perda de fôlego dos pacotes fiscais de ajuda. Nesse caso, as maiores taxas ficam para 
Índia (6,9%), China (5,6%) e Rússia (3,8%), enquanto Brasil (2,6%), Argentina (2,5%) e 
Japão (2,5%) devem apresentar menor crescimento, considerando o grupo selecionado, 
sendo que as dificuldades de manutenção do dispêndio fiscal (casos de Brasil e 
Argentina) e de estímulo da demanda de consumo (Japão) são colocados como pontos 
determinantes. 

Ainda que com grandes diferenças regionais e setoriais, trata-se de uma surpreendente 
recuperação da economia mundial, com mudanças na estrutura socioeconômica, 
muitas das quais ainda sem clareza se serão duradouras, como é o caso do home office.
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Por sua vez, o crescimento atual vem sendo marcado por alguns aspectos que 
merecem consideração, pois repercutem nas economias brasileira e paulista.

O primeiro é a retomada dos fluxos de comércio exterior numa velocidade não 
esperada, causando elevações tanto no custo dos fretes, como nas cotações das 
commodities e de produtos de uso generalizado.

O segundo é a manutenção de elevados níveis de liquidez, em função das políticas 
monetárias expansionistas, aguçando a busca por oportunidades de aplicação de 
recursos por todo o globo e, também, fornecendo campo para o avanço dos mais 
variados índices de preços, a ponto de alguns analistas apostarem no fim da era de 
inflação baixa, que durou quase 40 anos.

Por último, cabe mencionar que os pacotes fiscais e a disponibilidade de novas 
tecnologias, como a digitalização de processos industriais, vêm produzindo aumento 
dos investimentos públicos e privados nas economias mais avançadas, sobretudo EUA 
e China, num processo que pode dinamizar grandes mudanças estruturais, como seria 
o caso de uma rápida migração para a tecnologia 5G, só para citar um exemplo.

Em relação aos impactos mais imediatos para os cenários das economias nacional 
e paulista, ganha destaque a recuperação observada nos principais mercados de 
commodities, em um ritmo tão acentuado que alguns analistas chegam a apostar em 
um novo ciclo ascendente desses mercados. 
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De acordo com o Banco Mundial,2 em 2020, só 
houve queda anual das cotações para o grupo de 
energia (-31,6%), com crescimento nos grupos de 
agrícolas (4,6%) e de minerais e metais (0,9%). Para 
2021, a instituição projeta avanço anual das cotações 
para todos os grupos, com 36,8% para energia, 
13,5% para agrícolas e 30,2% para minerais e metais. 
Também cabe mencionar que, na comparação entre 
o projetado para 2021 e a evolução observada em 
2019, período que precede a pandemia, verifica-se 
queda apenas no grupo de energia (-6,5%), enquanto 
os grupos de agrícolas (18,7%) e o de minerais e 
metais (31,4%) apresentam altas expressivas.  O 
Gráfico 2, estruturado a partir dos índices de 
cotações, ajuda a dimensionar esse processo de 
recuperação. 

2. Banco Mundial – Commodity Markets Outlook – abril de 2021.

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

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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Mais especificamente em relação aos impactos desse movimento para a economia 
paulista, três produtos devem ser destacados: açúcar, óleo bruto de petróleo e soja 
processada.

Começando pelo açúcar, principal produto da pauta paulista de exportações, as 
projeções do Banco Mundial para 2021 indicam aumento de 21,4% das cotações na 
comparação com 2020, impactando positivamente a renda agrícola e a produção de 
alimentos.

Com relação ao óleo bruto de petróleo, segundo maior item exportado no primeiro 
trimestre, a projeção é de elevação de 35,6%, recuperando boa parte da queda 
observada em 2020 e sinalizando positivamente para o aumento da produção e dos 
investimentos no setor. 

No caso da soja processada, é projetado um aumento da cotação de 31,5% em 
2021, sendo os principais fatores a forte demanda chinesa e uma leve diminuição 
da competitividade da soja norte-americana neste mercado, por conta das sanções 
implementadas pela guerra comercial entre os dois países, especialmente de 2017 a 
2019. 

Pode-se dizer que as principais análises disponíveis confirmam, cada vez mais, um 
cenário internacional bastante positivo para as economias brasileira e paulista, com 
crescimento dos fluxos de comércio e das cotações de commodities, ao mesmo tempo 
em que a liquidez mundial deve se manter elevada. 
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Dentre os riscos para o cenário atual, a evolução da pandemia ainda é uma 
preocupação, uma vez que o processo de vacinação é desigual, com um ritmo 
lento em várias regiões do mundo, enquanto variantes do novo coronavírus vêm 
provocando novas ondas de contaminação, deixando dúvidas quanto ao pleno retorno 
à normalidade ainda em 2021. 

Outro fator de risco reside em gargalos no fornecimento de suprimentos e 
componentes para a indústria, afetando a produção e provocando elevações na 
estrutura de custos. De acordo com algumas análises, esse fenômeno tem origem 
na guerra comercial entre EUA e China, que acabou desorganizando certas cadeias 
produtivas fortemente assentadas em fornecedores chineses. Com a eclosão da 
pandemia, a paralisação de atividades e a queda mais generalizada da demanda 
fizeram com que, de modo geral, as empresas adotassem uma política de redução dos 
estoques a níveis mínimos, enquanto vários fornecedores, especialmente as empresas 
menores, simplesmente encerraram suas atividades. Num segundo momento, 
com a retomada da produção em ritmo acentuado e com aumento galopante da 
demanda por computadores, celulares, videogames e artigos de informática, gerado 
principalmente pelas medidas de isolamento social e adoção do trabalho em home 
office, se instalou uma situação de falta de componentes e aumento de custos, que vem 
persistindo e parece de difícil solução no curto prazo. 

Outra tensão decorre do aumento da inflação em escala global, num processo em que 
não só os gargalos em cadeias de fornecimento, mas também a forte elevação das 
cotações de commodities têm peso considerável. Além disso, conforme mencionado, 
a elevação da demanda em um ambiente de liquidez abundante gera condições para 



9

1o trim.2021CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Economia internacional
a recuperação de margens de lucro e até mesmo de movimentos especulativos. Até o 
momento, não se tem clareza se a elevação da inflação é algo temporário ou se tem um 
caráter mais permanente, decorrente de alterações na estrutura econômica. Contudo, 
há preocupações relativas ao potencial para elevação das taxas de juros, prejudicando 
o ritmo de atividade. Até o momento, as apostas são de que os atuais fatores de tensão 
serão capazes de, no máximo, impor uma desaceleração mais pronunciada a partir de 
2022. 
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Panorama
No primeiro trimestre, os resultados dos principais indicadores de atividade acabaram 
surpreendendo positivamente, uma vez que era esperado um impacto econômico bem 
mais negativo da nova onda de contaminação da Covid-19. Também contribuiu para 
as expectativas mais negativas a indefinição sobre o novo auxílio emergencial a ser 
implementado. 

Um aspecto favorável residiu no comportamento da economia internacional, com uma 
forte expansão abrangendo EUA, China e Zona do Euro, em um ambiente de elevada 
liquidez e taxas de juros em níveis reduzidos.

Outro ponto que deve ser realçado é a relativa recuperação da indústria, fortemente 
castigada com a eclosão da pandemia, enquanto a agropecuária registrou crescimento 
em função do aquecimento dos mercados de commodities.

Ainda cabe mencionar que, embora o consumo das famílias continue mostrando 
dificuldades para expansão, os investimentos ensaiam uma recuperação, mesmo 
que descontando certas distorções, seja da contabilização do Repetro ou do avanço 
bem mais acentuado dos preços da construção e de máquinas e equipamentos, 
em relação aos deflatores médios utilizados nas séries do IBGE. Os resultados do 
primeiro trimestre tiveram efeitos positivos em relação às projeções de evolução do PIB 
brasileiro em 2021 e um exemplo, nesse sentido, é o avanço da projeção do Instituto 



11

1o trim.2021CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Economia brasileira

CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Brasileiro de Economia – Ibre (FGV),3 de 3,6% para 4,2%, com a ressalva de que o 
carregamento estatístico de 2020 para 2021 foi estimado em 3,6%. 

Dentre as preocupações, ainda se destaca a evolução da pandemia, diante da 
possibilidade de uma nova onda de contaminação e o ritmo da vacinação. Outro fator 
restritivo são alguns gargalos no fornecimento de componentes para a indústria, 
gerando atrasos na produção e elevação dos custos.

A inflação continua no centro das atenções, com o IPCA anualizado em 6,8%, bem 
acima da meta, cujo centro é 3,8%. Além disso, verifica-se uma enorme dispersão dos 
índices, em que persiste uma forte pressão dos preços ao produtor, jogando o IPA-DI 
anualizado para 46,1%. Com a inflação mais elevada, a política monetária vem sendo 
ajustada, com os juros básicos em nova trajetória de alta, ainda que, até o momento, 
estejam negativos em termos reais.

Por sua vez, a taxa de desemprego deve permanecer elevada ainda por um bom 
tempo, não obstante recentes sinais de recuperação do emprego formal, dificultando a 
expansão mais rápida do consumo.

Por último, cabe ressaltar os efeitos da prolongada seca, reduzindo consideravelmente 
o nível de diversos reservatórios, implicando em aumentos dos custos de energia e 
também em riscos maiores de “apagões” localizados. Esse tipo de gargalo pode gerar 
atrasos mais recorrentes na produção, como também impor reavaliações e adiamento 
nos cronogramas de investimentos. 

3. FGV – IBRE. Boletim Macro, Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, edições de abril e maio de 2021. 
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PIB trimestral
De acordo com o IBGE, no primeiro trimestre de 
2021, o PIB brasileiro cresceu 1,2%, na comparação 
com o quarto trimestre de 2020 e considerado o 
ajuste sazonal, resultado surpreendente, já que a 
expectativa era de um ritmo bem mais fraco, em 
função do agravamento da pandemia e da ausência 
do auxílio emergencial nesse período. 

Vale ressaltar que, nessa forma de comparação e 
com ajuste sazonal, todos os setores apresentaram 
taxas positivas de crescimento, com 5,7% para a 
agropecuária, 0,7% para a indústria e 0,4% para os 
serviços. 

Pode-se dizer que, apesar da escalada dos números 
de casos e mortes pela Covid-19, o impacto 
econômico da nova onda de contaminação foi bem 
menor que em 2020, indicando um processo de 
adaptação por parte de empresas, consumidores e 
investidores.

Quando considerada a taxa anual, observa-se 
que, no primeiro trimestre, o PIB caiu 3,8%, com 

Gráfico 3 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil, 2o trim.2020-1o trim.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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crescimento apenas na agropecuária (2,3%), 
enquanto indústria (-2,7%) e serviços (-4,5%) 
registraram quedas significativas. Porém, é relevante 
observar que, desde o último trimestre de 2020, 
a retração anualizada do PIB brasileiro vem sendo 
atenuada, como ilustra o Gráfico 3. 

Pela ótica dos componentes da demanda, a grande 
surpresa foi a intensidade da recuperação da 
formação bruta de capital fixo, cuja taxa anual saiu 
do território negativo e atingiu um crescimento 
de 2,0%. Ainda considerando a taxa anual, todos 
os demais componentes da demanda agregada 
apresentaram queda: consumo das famílias 
(-5,7%), consumo da administração pública (-5,7%), 
exportações (-1,0%) e importações (-9,2%), conforme 
mostra o Gráfico 4.

Assim, um aspecto marcante do comportamento da 
economia brasileira no primeiro trimestre é que, ao 
mesmo tempo em que o consumo das famílias se 
contrai, a formação bruta de capital fixo se recupera, 
implicando em um salto da taxa de investimento, de 
16,4% para 19,4% do PIB, o que merece registro na 
série histórica do indicador. 

Gráfico 4 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda  
Brasil, 2o trim.2020-1o trim.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.  
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Contudo, o IBGE alerta para o fato de que a elevação recente da formação bruta 
de capital fixo foi inflada pelo regime de contabilização dos investimentos no setor 
de petróleo pelo Repetro e também pela evolução dos preços da construção e 
de máquinas e equipamentos, acima dos deflatores médios utilizados nas séries 
envolvidas. Dessa forma, ainda que haja um movimento de elevação gradual dos 
investimentos, não é possível caracterizar um ciclo sustentado de retomada dessa 
variável.

As informações relativas ao PIB vêm reforçando as expectativas de continuidade da 
recuperação da economia brasileira em ritmo levemente superior ao carregamento 
estatístico de 2020 para 2021, estimado em 3,6% pelo Ibre. 
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Os principais indicadores de atividade disponíveis para março mostram retração na 
margem (considerado o ajuste sazonal), retardando a suavização da queda da taxa 
anual. 

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

• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de 
fevereiro para março, o IBC-Br dessazonalizado apresentou retração de 1,6%. 
No acumulado de 12 meses, o indicador apresentou queda de 3,4%, um pouco 
acima da taxa anual registrada para o PIB pelo IBGE (-3,8%); 

• Produção industrial – PIM-PF (IBGE): a produção física industrial medida pelo 
IBGE registrou, na comparação entre fevereiro e março, queda de 2,4%. No 
acumulado de 12 meses, o indicador teve recuo de 3,1%; 

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

• Volume de serviços (IBGE): o volume de serviços teve queda de 4,0% na 
passagem de fevereiro para março, enquanto a taxa anual registrou diminuição 
de 8,0%. 

Indicadores da atividade
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Gráfico 5 - Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, mar.2020-mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.

Gráfico 6 - Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil, acumulado jan.-mar.2020-jan.-mar.2021, em US$ bilhões

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

Comércio exterior
Com a recuperação da economia mundial resultando 
em elevação dos fluxos de comércio e das cotações 
de commodities, o comércio exterior brasileiro tem 
experimentado uma expansão significativa, com 
avanço das exportações, das importações e do saldo 
da balança comercial. 

Na comparação do acumulado entre janeiro e março 
com o de igual período anterior, as exportações 
aumentaram de US$ 48,1 bilhões para US$ 55,6 
bilhões, o que corresponde a uma elevação de 
15,6%, enquanto as importações acumuladas 
registraram crescimento de 5,3%, passando de 
US$ 45,3 bilhões para US$ 47,7 bilhões. Dessa 
forma, o saldo da balança comercial aumentou de 
US$ 2,8 bilhões para US$ 7,9 bilhões no período, 
representando um avanço de 182,1%, bastante 
positivo para o PIB. 

Os números disponíveis para o primeiro trimestre 
fortalecem as projeções mais otimistas em relação 
ao resultado do comércio exterior em 2021. Como 
exemplo, pode ser citado o Relatório Focus do Banco 
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Central de 04/06/2021, com projeção de um saldo 
da balança comercial de US$ 68,0 bilhões para o 
total do ano, cuja confirmação representaria uma 
expansão de 33,3% em relação a 2020, constituindo-
se em um fator relevante para a recuperação da 
economia brasileira.
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As informações relativas ao primeiro trimestre 
mostram que, comparada à média nacional, a 
economia paulista foi ainda menos afetada pelo 
agravamento da pandemia, mantendo sua trajetória 
de recuperação e apoiando perspectivas mais 
otimistas para a evolução do PIB em 2021. 

Pode-se dizer que o desempenho recente confirma 
o processo de rápida recuperação da economia 
paulista em relação ao choque ocasionado pela 
pandemia, basicamente no período compreendido 
entre março e maio de 2020.

Conforme mostra o Gráfico 7, não obstante 
uma desaceleração do ritmo de crescimento, na 
comparação trimestre contra trimestre e com ajuste 
sazonal, a taxa anual de crescimento do PIB vem 
aumentando, chegando a 1,5% no final do primeiro 
trimestre. 

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, 2o trim.2019-1o trim.2021, em %

Fonte: Fundação Seade.
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O setor de serviços continua liderando o processo 
de crescimento, porém é importante destacar a 
recente recuperação da indústria, após um longo 
período de taxas negativas, o que pode conferir 
maior sustentabilidade para a expansão observada. 

O PIB paulista cresceu 1,7% entre o último trimestre 
de 2020 e o primeiro de 2021, já considerado o 
ajuste sazonal. Esse avanço foi sustentado pelo 
comportamento dos setores da indústria (2,8%) e 
dos serviços (1,2%). 

Seguindo ainda com a comparação trimestre contra 
trimestre imediatamente anterior, tem-se que, 
dentre os segmentos que compõem a indústria, 
os grandes destaques foram a construção civil e 
a indústria de transformação, com taxas de 4,8% 
e 3,2%, respectivamente. No que diz respeito ao 
setor de serviços, sobressai o comportamento do 
segmento de transportes, armazenagem e correio, 
com uma elevação de 6,1%, ainda na comparação 
entre o primeiro trimestre de 2021 com o quarto 
trimestre do ano passado.

PIB paulista

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, 1o trim.2021, em %

Fonte: Fundação Seade.
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Considerando a taxa anual de crescimento, o PIB paulista cresceu 1,5% no primeiro 
trimestre, com expansão dos serviços (2,7%) e da indústria (0,5%), enquanto a 
agropecuária teve retração de 1,4%. 

Ainda em termos anuais, a expansão do setor de serviços esteve apoiada nos itens 
“Demais serviços”, com crescimento de 3,7%, e “Comércio e serviços de manutenção 
e reparação”, que teve elevação de 2,9%. Em “Demais serviços”, estão incluídos 
segmentos importantes, como a intermediação financeira e os serviços de informação 
e comunicação, que têm sido fundamentais para a recuperação da economia do estado 
de São Paulo, desde o período pré-pandemia.  

Pelo lado da indústria geral, o grande destaque é a construção civil, atingindo uma taxa 
anual de 11,6% e, dessa forma, levando o valor adicionado da indústria a uma taxa 
anual positiva (0,5%), algo que não ocorria desde o segundo trimestre de 2020. 

Há também melhora da indústria de transformação, seja pelo crescimento no confronto 
trimestre contra trimestre imediatamente anterior e também contra o mesmo trimestre 
de 2020, seja pela atenuação da queda da taxa anual, que ficou -3,4%, mas chegou a 
-5,9% ao final do ano passado.

Além de um movimento de recomposição dos estoques, que ficaram em níveis baixos 
com a eclosão da pandemia, há indicativos de crescimento, ainda que de forma pontual, 
dos investimentos, em razão da elevação de 14,5% da produção de máquinas e 
equipamentos, na comparação entre o acumulado do primeiro trimestre com o de igual 
período de 2020. 
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Indicadores setoriais de atividade Gráfico 9 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação

Estado de São Paulo, mar.2019-mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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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 dos serviços.

Indústria de transformação

A produção da indústria de transformação paulista 
continuou registrando certa melhora, com a taxa 
anual de crescimento sendo atenuada de -5,0% 
(fevereiro) para -3,5% (março) (Gráfico 9). 

Nessa forma de comparação, os destaques positivos 
foram os segmentos de coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombustíveis (9,8%), de produtos 
alimentícios (8,9%) e de sabões, detergentes, produtos 
de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal (4,5%). Por sua vez, as maiores 
quedas foram registradas nos segmentos de outros 
equipamentos de transporte, exceto veículos 
automotores (-53,0%), de confecção de artigos 
do vestuário e acessórios (-26,4%) e de veículos 
automotores, reboques e carrocerias (-24,7%).
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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, mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Um aspecto que chama atenção é o crescimento 
de alguns segmentos, na comparação entre o 
acumulado no primeiro trimestre e igual período de 
2020. Além da já citada recuperação de máquinas 
e equipamentos, com crescimento de 14,5%, nessa 
forma de comparação, também merece destaque o 
crescimento dos seguintes segmentos: equipamentos 
de informática, produtos eletrônicos e ópticos (17,3%); 
metalurgia (13,6%) e veículos automotores, reboques 
e carrocerias (9,3%), todos de grande importância 
para a integração da cadeia produtiva e bastante 
afetados em 2020. 
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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, mar.2020-mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços

As pesquisas do IBGE relativas ao comércio varejista 
e ao volume dos serviços são importantes para 
complementar a análise do comportamento do valor 
adicionado de serviços. O comércio varejista ampliado 
do estado de São Paulo encerrou o primeiro trimestre 
com uma retração anual de 3,9%, apresentando leve 
atenuação do resultado obtido em fevereiro (-4,4%), 
nessa mesma base de comparação (Gráfico 11).

Dentre os segmentos abrangidos pela pesquisa, 
apenas quatro têm crescimento acumulado em 12 
meses. Os destaques positivos foram material de 
construção (20,7%), outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (17,6%) e artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (9,1%); 
enquanto as maiores quedas anuais ficaram por conta 
de livros, jornais, revistas e papelaria (-45,4%), tecidos, 
vestuário e calçados (-30,7%) e veículos, motocicletas, 
partes e peças (-24,8%), o que pode ser visualizado no 
Gráfico 12.
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Gráfico 12 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume de vendas do comércio 
varejista ampliado, por atividade 
Estado de São Paulo, mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Assim, pode-se notar uma grande dificuldade de 
recuperação das vendas do comércio varejista 
no estado de São Paulo, que vem persistindo em 
2021, pois, apesar da atenuação da queda anual, foi 
registrada uma retração de 1,6% no confronto entre 
o acumulado do primeiro trimestre com o de igual 
período de 2020.

Um ponto que novamente chama atenção é a 
disparidade entre os resultados para o volume de 
vendas do comércio varejista no estado de São 
Paulo, com queda anual de 3,9%, e para o valor 
adicionado do segmento do comércio paulista, com 
elevação também anual de 2,9%. A despeito das 
diferenças metodológicas, a hipótese mais provável 
para esse fenômeno continua recaindo sobre o 
recente crescimento do comércio atacadista, que 
vem conseguindo se moldar às transformações 
recentes, investindo em novas tecnologias para que 
possam operar como grandes centros logísticos 
e, em alguns casos, invadindo a área do varejo, a 
partir dos chamados “atacarejos”, que fornecem ao 
comércio e ao consumidor final. 
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Gráfico 13 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços 
Estado de São Paulo, mar.2020-mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Passando para o volume dos serviços no estado de 
São Paulo, a pesquisa do IBGE mostra uma queda 
anual de 7,7% em março, o que é preocupante, não 
obstante leve melhora em relação ao resultado de 
fevereiro (-8,1%), conforme ilustra o Gráfico 13.

Quanto aos segmentos pesquisados, somente o de 
serviços de informação e comunicação tem expansão 
anual em março, atingindo a taxa de 4,0%. Por outro 
lado, foram observados recuos anuais significativos 
nos segmentos de serviços prestados às famílias 
(-42,4%), serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-18,6%) e transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (-10,1%).
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Gráfico 14 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses,  
por atividade  
Estado de São Paulo, mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Comércio exterior 

No primeiro trimestre, as exportações do estado 
atingiram o total de US$ 11,0 bilhões, crescimento 
de 7,9%, na comparação com o resultado do 
primeiro trimestre de 2020. Os principais produtos 
exportados foram açúcares de cana, óleos brutos 
de petróleo e soja, mesmo triturada, em boa 
medida refletindo a recuperação dos mercados de 
commodities.

Já as importações paulistas totalizaram US$ 15,7 
bilhões também no primeiro trimestre, aumento 
de 7,8% em relação ao mesmo período do ano 
passado, sendo que uma parte desse avanço pode 
ser creditada à subida dos preços internacionais 
de matérias-primas e componentes industriais. Em 
relação aos principais produtos de importação, 
cabe destacar partes para aparelhos de telefonia, 
caixas de marchas e processadores e controladores, 
mesmo combinados com memória. 
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Gráfico 15 - Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial
Estado de São Paulo, 1o trim.2020-1o trim.2021, em US$ bilhões

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Assim, o saldo da balança comercial paulista foi 
negativo em US$ 4,8 bilhões no primeiro trimestre, 
significando uma ampliação de 7,5% do déficit, na 
comparação com o primeiro trimestre de 2020 
(Gráfico 15), o que caracteriza um movimento na 
direção contrária ao que se observou para o conjunto 
da economia brasileira no mesmo período.

Confirma-se, mais uma vez, o caráter estrutural do 
déficit comercial do estado de São Paulo, mesmo 
em condições mais favoráveis do comércio mundial, 
sendo que a principal justificativa seria o elevado 
coeficiente de importações por parte da indústria 
paulista.
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Ambiente econômico: mercado de trabalho, consumo e investimentos anunciados
A avaliação do comportamento da economia paulista no primeiro 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 expansão da economia paulista no primeiro 
trimestre gerou efeitos positivos, captados a partir da comparação dos resultados do 
primeiro trimestre com os do quarto trimestre de 2020. No entanto, a comparação 
entre o primeiro trimestre com igual período de 2020 ainda mostra números 
negativos, indicando que o processo de recuperação do mercado de trabalho é bem 
mais lento e complicado.

Com efeito, a PNAD-c do IBGE mostra que, entre o quarto trimestre de 2020 
e o primeiro de 2021, o número de pessoas ocupadas cresceu 94 mil, dando 
continuidade ao movimento de melhora desse indicador na margem, embora com 
ritmo decrescente. 

Ainda nessa forma de comparação (primeiro trimestre contra quarto trimestre de 
2020), nota-se que a evolução do indicador foi desigual em relação à posição na 
ocupação, com a recuperação concentrada nos empregos de melhor qualidade, 
sendo que o número de ocupados com carteira assinada foi acrescido em 138 mil, 
ao mesmo tempo em que os sem carteira assinada apresentaram declínio de 189 mil 
pessoas.
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Tabela 1 – Variação da força de trabalho e do número de ocupados  
Estado de São Paulo, 1O trim.2020-1O trim.2021

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 (%)                  

2020 2021 2020 2021 2020 2021

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

Força de trabalho -213 -2.738 -2.738 -1.901 -1.424 769 105 -0,8 -10,6 -10,6 -7,4 -5,6
Total da ocupação 139 -2.558 -3.130 -2.425 -1.815 776 94 0,6 -11,4 -13,8 -10,6 -8,2
Trabalhador com carteira 189 -1065 -1242 -1363 -1048 203 138 1,9 -10,5 -12,3 -13,1 -10,2
Trabalhador sem carteira 14 -572 -616 -412 -454 198 -189 0,6 -23,7 -24,4 -16,3 -19,1
Trabalhador doméstico -73 -391 -555 -434 -278 82 3 -5,0 -25,7 -35,2 -28,3 -20,1
Servidor público 11 43 133 122 184 26 27 0,6 2,1 6,7 6,0 9,2
Empregador -74 -95 -103 -175 -318 -87 -107 -5,7 -7,9 -8,6 -14,8 -26,0
    Com CNPJ -59 -61 -97 -115 -278 -43 -140 -5,1 -5,7 -8,8 -10,7 -25,2
    Sem CNPJ -15 -33 -6 -60 -40 -44 33 -11,1 -25,6 -6,2 -56,1 -33,3
Conta própria 154 -430 -686 -160 34 332 192 3,3 -8,8 -13,5 -3,3 0,7
    Com CNPJ 196 138 80 154 187 147 149 13,4 9,6 5,5 10,0 11,3
    Sem CNPJ -44 -570 -766 -314 -152 185 43 -1,3 -16,6 -21,2 -9,4 -4,7
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 16 – Taxas de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, mar.2019-mar.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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também é reflexo de uma elevação da PEA abaixo 
do esperado, não se confirmando a hipótese de 
que, com os sinais de melhora, as pessoas voltariam 
a procurar emprego de forma mais intensa. 

Como mencionado, há um quadro bem negativo 
na comparação entre os resultados do primeiro 
trimestre de 2021 e igual período de 2020, com 
a ocupação sofrendo redução de 1,8 milhão de 
pessoas (-8,2%), abrangendo tanto os com carteira 
assinada (-1,0 milhão de pessoas e taxa de -10,2%), 
como os sem carteira assinada, que sofreram 
redução de 454 mil ocupados, queda de 19,1%. No 
que se refere à taxa de desocupação, o confronto 
entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro 
de 2020 mostra um avanço de 11,9% para 14,3% 
(Gráfico 16).
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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.2020-1O trim.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Com relação aos rendimentos do trabalho, também 
é notado o mesmo movimento de recuperação na 
margem e quedas na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Assim, no primeiro 
trimestre de 2021, o rendimento efetivo real 
atingiu R$ 3.324, com alta de 5,7% em relação ao 
quarto trimestre de 2020, o que fez a massa de 
rendimentos subir 7,8% e atingir o montante de  
R$ 69,9 bilhões. 

Todavia, a comparação entre o primeiro trimestre 
de 2021 e o mesmo período de 2020 resulta em 
queda de 3,9% do rendimento efetivo real e de 
10,7% da massa de rendimento efetiva real, com 
redução estimada em R$ 8,3 bilhões da renda 
disponível para o consumo no estado de São Paulo, 
não obstante a proteção representada pelo auxílio 
emergencial.

Em relação ao consumo, pode-se dizer que as 
dificuldades no âmbito do mercado de trabalho 
vêm impedindo uma recuperação mais nítida, como 
mostram os indicadores do comércio varejista 
paulista.
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A comparação entre os índices de março de 2021 
e dezembro de 2020 revela uma leve ascensão do 
comércio varejista restrito e uma queda de 6,4% 
do comércio varejista ampliado. Ao mesmo tempo, 
quando se compara os índices de março último 
com os de igual mês de 2020, são registradas taxas 
de -1,3% e 2,4%, respectivamente para restrito e 
ampliado. 

O Gráfico 18 indica a dificuldade que o comércio 
varejista encontra para engrenar uma recuperação 
mais acentuada, especialmente considerando a 
referência do período pré-pandemia.

Ainda deve ser mencionado o fato de que os 
segmentos do comércio varejista mais dependentes 
do crédito apresentam dificuldades ainda maiores, 
sendo que a comparação do volume de vendas 
de março de 2021 com março de 2020 resulta em 
retrações significativas para automóveis (-15,9%), 
eletrodomésticos (-17,9%) e móveis (-5,9%).

Em relação aos investimentos, a Pesquisa de 
Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 
(Piesp), realizada pela Fundação Seade, mostra que, 

Gráfico 18 - Índices mensais do comércio varejista restrito e ampliado, com ajuste sazonal
Estado de São Paulo, fev.2020-mar.2021

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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no acumulado de 12 meses até o primeiro trimestre 
de 2021, os investimentos anunciados totalizaram 
R$ 37,8 bilhões, representando uma queda de 
57,0% em relação ao primeiro trimestre de 2020, 
(R$ 87,9 bilhões, também no acumulado de 12 
meses).

Portanto, pelas informações da Piesp, em vez 
de sinais de recuperação dos investimentos, 
são registradas quedas substantivas, o que 
estaria dentro do esperado, já que a pesquisa 
capta fundamentalmente planos de novos 
empreendimentos e ampliações das plantas 
produtivas, para os quais o ambiente de restrições 
e incertezas gerado pela pandemia é desfavorável.

Contudo, o comportamento de algumas variáveis 
indica avanços pontuais dos investimentos no 
estado de São Paulo. Em primeiro lugar, a recente 
expansão da produção nacional de bens de capital 
que, de acordo com o IBGE, em boa medida tem 
sido influenciada pela contabilização do Repetro, 
dá ao menos sinais de ampliação da capacidade 
produtiva no setor, num processo em que a Bacia 
de Santos é central, por conta do pré-sal. Ainda que 

Gráfico 19 - Valor dos investimentos anunciados 
Estado de São Paulo, 1O trim.2019-1O trim.2021, em R$ bilhões

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.
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a maior parte desses investimentos seja importada (plataformas e embarcações), há 
efeitos relevantes sobre o segmento nacional de máquinas e equipamentos, no qual 
o estado de São Paulo tem uma participação bastante elevada.4 Ao mesmo tempo, de 
acordo com a Abimaq, o setor vem se recuperando e com forte elevação da demanda 
por máquinas agrícolas, refletindo a recuperação dos mercados de commodities.

Por último, deve-se observar que a relativa recuperação da indústria paulista vem 
proporcionando uma gradual ocupação da capacidade instalada.5 Como esse 
indicador representa uma média, é razoável supor que parte das empresas dos 
segmentos com expansão da demanda se veja obrigada a realizar investimentos para 
ampliação, na margem, da capacidade de oferta a curto prazo.

Esses três fatores devem estar por trás do avanço de 14,5% da produção paulista de 
máquinas e equipamentos, na comparação entre o acumulado do primeiro trimestre 
de 2021 com o de igual período de 2020.

Em suma, parece estar ocorrendo uma ampliação dos investimentos no estado de 
São Paulo, ainda que de forma pontual, sendo que ainda há muita incerteza quanto à 
sustentação e eventual ampliação desse processo. 

4. Em 2016, o estado de São Paulo respondia por 52,3% do VTI nacional de máquinas e equipamentos – FUNDAÇÃO SEADE, Mapa da Indústria Paulista 2003-2016, abril de 
2019. Disponível em: https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2019/04/MapaIndustria_abril2019.pdf.
5. De acordo com a Fiesp, a utilização da capacidade instalada na indústria paulista, que em abril de 2020 caiu para 49,0%, atingiu em abril de 2021, 70,0%. Disponível em: 
https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/sondagem-industrial-mensal-indice-de-confianca-do-empresario.
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Após encerrar 2020 com um crescimento anual do PIB de 0,3%, a economia paulista 
manteve trajetória ascendente no primeiro trimestre, atingindo em março expansão 
de 1,5% e reforçando as projeções mais otimistas para 2021. Também deve ser 
mencionado que impressionou o crescimento do PIB paulista na comparação entre o 
acumulado do primeiro trimestre com o de igual período de 2020, com taxa de 5,9%.

Conforme já abordado, dois fatores foram fundamentais para esse desempenho no 
início do ano. Em primeiro lugar, tem-se o fato de que o agravamento da pandemia 
afetou a atividade em grau bem menor do que o esperado, para o que teve peso o 
processo de aprendizado e adaptação.

Outro fator crucial foi o crescimento da economia mundial, com destaque para o 
arranque de EUA e China, justamente as duas maiores economias, contribuindo para a 
forte recuperação dos fluxos de comércio mundial e dos mercados de commodities.

Com base no desempenho observado no primeiro trimestre, as projeções da Fundação 
Seade para o PIB paulista em 2021 subiram para a faixa entre 4,7% e 7,6%, com média 
de 6,0%, indicando uma forte expansão.
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Atualmente, alguns fatores se mostram favoráveis para a confirmação desse cenário. 
Começando pela economia internacional, deve-se ter em conta não só o desempenho 
bastante positivo nos primeiros meses do ano, mas também as perspectivas de 
continuidade da expansão em 2021 e 2022, num ambiente de recuperação do 
comércio mundial e elevada liquidez.  

Também é relevante a recente recuperação da indústria, inicialmente deflagrada 
pela expansão da construção civil e, posteriormente, reforçada por um movimento 
de recomposição dos estoques e avanço dos investimentos para aumentos pontuais 
da capacidade produtiva. Merecendo, ainda uma vez mais, destacar o aumento de 
14,5% na produção do segmento de máquinas e equipamentos no confronto entre o 
acumulado do primeiro trimestre com o de igual período do ano anterior. 

Além disso, deve-se considerar que a política fiscal permanece expansionista, embora 
em menor grau que em 2020. Nesse sentido, o novo auxílio emergencial é menor 
em valores e em abrangência, mas ainda contempla um contingente estimado de 7,5 
milhões de pessoas no estado de São Paulo, o que não deixa de ser relevante em 

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

Mínima Média Máxima

2021 4,7 6,0 7,6

Fonte: Fundação Seade.
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termos de sustentação de renda e consumo de uma parcela vulnerável da população 
paulista. Também pode ser mencionado o novo Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, com crédito extraordinário total de R$ 9,98 bilhões.

A política monetária também permanece expansionista, mesmo com a ascensão dos 
juros básicos. Atualmente, a Selic está em 3,50% a.a., enquanto o IPCA anualizado chega 
a 8,06%, o que implica em patamares reais bastante negativos. Caso se confirmem as 
projeções do Relatório Focus de 04/06 para 2021, com IPCA em 5,44% e taxa Selic de 
5,75%, teremos juros básicos levemente positivos em relação a este índice, mas muito 
negativos em relação a outros, como o IGP-M, cuja projeção na mesma edição do 
relatório para o presente ano é de 18,81%.

Ao mesmo tempo, há fatores que ainda preocupam. Um primeiro destaque, refere-
se ao desemprego, que deve permanecer elevado, apesar do recente avanço da 
ocupação em 94 mil pessoas no estado de São Paulo, entre o último trimestre de 2020 
e o primeiro de 2021. Níveis elevados de desemprego representam um freio para o 
consumo, o que é confirmado pela queda de 1,6% das vendas do comércio varejista 
ampliado no estado de São Paulo, na comparação entre o acumulado do primeiro 
trimestre e igual período de 2020 (IBGE: PMC).

Outro ponto de tensão é a inflação ainda em níveis elevados e com uma acentuada 
dispersão dos indicadores, em que ganha realce a forte pressão representada 
pelos preços aos produtores. Os efeitos mais imediatos são a corrosão do poder 
de compra dos salários e a elevação generalizada dos custos de produção. Porém, 
caso a desaceleração esperada para os diversos índices de preços não ocorra em 
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grau suficiente para que o IPCA fique próximo ao centro da meta, provavelmente o 
movimento de elevação da Selic ficará mais acentuado, justamente num momento 
importante para a gradual recuperação do consumo e dos investimentos.

Cabe mencionar que o crescente aumento dos custos industriais, por conta do 
comportamento dos preços internacionais de diversas matérias-primas e dos gargalos 
na oferta mundial de suprimentos e componentes, tem potencial para reduzir a 
velocidade de recuperação da indústria em 2021.

Por último, a recente seca, reduzindo consideravelmente os níveis dos reservatórios, 
aumenta os riscos de “apagões” e de elevações mais pronunciadas dos custos de 
energia elétrica por todo o país.

De qualquer modo, os aspectos favoráveis ao crescimento vêm se impondo em relação 
às tensões observadas, o que justifica o maior otimismo das projeções para 2021. 
Ainda deve-se ter em mente que, caso a vacinação ganhe corpo no segundo semestre, 
permitindo maior relaxamento das medidas restritivas, haverá provavelmente novo 
impulso na atividade, justamente num momento em que a base comparativa do ano 
passado será mais elevada.

Sem dúvida, a recuperação prevista para a economia paulista é uma excelente notícia, 
ainda mais considerando a gravidade do choque representado pela pandemia. 
Entretanto, deve-se ressaltar que ainda não se tem ideia dos efeitos totais desse 
momento atípico sobre a economia do estado de São Paulo, considerando-se um 
horizonte temporal um pouco mais longo. 



40

Perspectivas

1o trim.2021CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Por enquanto, um efeito que se observa em escala mundial é o aumento da 
desigualdade, não só em termos de renda, mas também envolvendo regiões, países, 
capacitação tecnológica e mercado de trabalho. Durante a pandemia, várias mudanças 
estruturais se aceleraram, com destaque para a implementação de novas tecnologias 
(digitalização da produção e avanço da tecnologia 5G são exemplos) e para a massiva 
estruturação do trabalho em home office.

Apesar dos aspectos positivos dessas mudanças, preocupa o aumento da massa de 
excluídos, com baixa empregabilidade, a ponto de o FMI recomendar como prioridades 
das políticas econômicas os investimentos sociais, com foco em saúde e no aumento da 
empregabilidade de parcelas vulneráveis da população, envolvendo desde programas 
de requalificação, como subsídios à contratação de mão de obra. 

Especificamente no que diz respeito à economia paulista, a recuperação vem sendo 
liderada pelo setor de serviços, mas apresentando grande heterogeneidade quanto 
aos segmentos que o compõe, sendo que, enquanto os segmentos de intermediação 
financeira, serviços de informação e comunicação e atividades imobiliárias vêm 
apresentando crescimento vigoroso, outros segmentos, como os de serviços prestados 
às famílias, turismo, bares e restaurantes enfrentam grandes dificuldades, com 
fechamento de várias empresas. 

A indústria paulista, que já apresentava dificuldades no período pré-pandemia, teve 
sua situação agravada, com o encolhimento de segmentos e fechamento de empresas, 
inclusive de grande porte. E os recentes sinais de recuperação são certamente um 
alento, restando, contudo, dúvidas quanto ao fôlego desse processo.
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As informações sobre mercado de trabalho mostram sinais de recuperação do 
emprego, porém os níveis de desocupação e de desalento são ainda consideráveis, 
com perdas nos rendimentos reais agravadas pela elevação da inflação.

Ainda é cedo para dimensionar as mudanças na estrutura socioeconômica do 
estado de São Paulo, porém, tudo indica que o período pós-pandemia trará desafios 
consideráveis para as políticas públicas de um modo geral.
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