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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

2o trim.2021CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Introdução
As informações relativas ao segundo trimestre de 2021 revelam desaceleração da 
economia paulista, com redução do ritmo de crescimento do PIB, que passou de 1,9% 
para 0,5%, entre o primeiro e o segundo trimestres, considerando o ajuste sazonal. Em 
função da pandemia, as taxas continuam elevadas quando a base de comparação inclui 
2020. Na comparação entre o segundo trimestre de 2020, o PIB cresceu 15,2%, com 
destaque para a expansão de 20,0% da indústria e 13,3% do setor de serviços. 

Apesar da retomada dos segmentos ligados aos serviços pessoais, turismo e 
transportes em razão do avanço do processo de vacinação, outros setores enfrentam 
dificuldades. A indústria registrou queda de 2,8% no segundo trimestre, na comparação 
com o primeiro, resultado da combinação de problemas de demanda e de oferta, com 
elevação dos custos e falta de alguns bens intermediários, sobretudo componentes e 
semicondutores. O crescimento da inflação, o aumento da taxa de juros e os possíveis 
efeitos da crise hídrica complementam o quadro que pode comprometer o impulso 
proporcionado pelo avanço do processo de imunização.  

Como resultado, as projeções de crescimento do PIB do Estado de São Paulo em 2021 
também passaram por adequação, com a média se estabilizando na casa de 7,0%. 
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Economia internacional
Gráfico 1 - Taxas de crescimento da economia mundial projetadas pelo FMI
Regiões e países selecionados, 2021-2022, em %

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.

Panorama
Embora as projeções de crescimento da economia 
mundial em 2021 se mantenham elevadas, há revisões 
para baixo, inicialmente concentradas nas economias 
emergentes, mas que gradualmente passam a 
abranger também as economias avançadas, à medida 
que indicadores mais recentes são divulgados. 

Em sua publicação de julho,1 o FMI projeta para 2021 
e 2022 expansão do produto mundial de 6,0% e 4,9%, 
respectivamente, no entanto, alerta para prováveis 
revisões nas próximas edições, especialmente em 
relação a 2022. 

É importante ressaltar que a projeção de crescimento 
da economia mundial em 2021 foi mantida em 6,0%, 
sendo as maiores elevações para Índia (9,5%), China 
(8,1%) e EUA (7,0%), enquanto as menores projeções 
foram para Japão (2,8%), Rússia (4,4%) e Zona do  
Euro (4,6%). 

1. World Economic Outlook, julho de 2021.
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Economia internacional
Com relação a 2022, a projeção do FMI é de expansão de 4,9% da economia mundial, 
considerando inicialmente uma base de comparação mais elevada e perda de fôlego 
dos pacotes fiscais de ajuda e, mais recentemente, uma provável inflexão das políticas 
monetárias. As maiores taxas ficaram para Índia (8,5%), China (5,7%) e EUA (4,9%), ao 
mesmo tempo que Brasil (1,9%), Argentina (2,4%) e Japão (3,0%) compõem o grupo de 
crescimento mais moderado, em função das dificuldades de manutenção do dispêndio 
fiscal, nos casos de Brasil e Argentina, e do estímulo da demanda de consumo, por parte 
do Japão. 

De forma resumida, pode-se dizer que, embora as perspectivas de recuperação 
da economia mundial ainda sejam favoráveis, crescentes tensões e incertezas são 
observadas.

Começando pela pandemia, destaca-se o ritmo lento e desigual do processo de 
vacinação. São surpreendentes as resistências à vacinação por parte relevante da 
população em alguns países, com destaque para os EUA, que, mesmo contando com 
recursos e estoques elevados, não conseguem cumprir as metas estipuladas no início 
do ano. Soma-se a isso o ritmo lento em países como Austrália, Rússia e Índia, que, em 
conjunto com as nações mais pobres, tornam o mundo mais vulnerável às sucessivas 
variantes do novo coronavírus. 

Além disso, é preocupante o fato de que o simples relaxamento de medidas preventivas, 
como o uso obrigatório de máscaras em Israel e nos EUA, parece ter sido suficiente para 
um aumento do número de infecções e mortes.
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Economia internacional
Todos esses aspectos indicam a provável necessidade de reforços e atualizações 
anuais da vacinação, ao lado de medidas sanitárias de prevenção, o que tem efeitos 
nos diversos mercados e no planejamento das empresas em geral. Por ora, tem-se que 
o otimismo com o avanço inicial do processo de vacinação vem mostrando sinais de 
enfraquecimento. 

Outro ponto de preocupação reside na subida da inflação em escala mundial, com 
destaque para os EUA, cujo índice de preços ao consumidor atingiu, em julho, a 
taxa anualizada de 5,4%. De forma geral, as diversas análises consideram a elevação 
sustentada nos preços de commodities e de componentes industriais como a causa 
principal desse aumento. De qualquer forma, à medida que esse processo se mostrar 
mais duradouro, torna-se provável a inflexão da política monetária, com crescimento mais 
acentuado dos juros, o que já vem sendo sinalizado comedidamente pelo FED.

Por sua vez, o aumento dos preços de componentes, principalmente na área de 
informática, é explicado por uma relativa escassez, provocada pela elevação da demanda 
e por quebras nas cadeias de fornecimento, que têm origem na guerra comercial 
deflagrada pelos EUA contra a China, até então na condição de quase monopólio em 
diversos itens. Condição esta ampliada a partir da pandemia, com a quebra de várias 
pequenas e médias empresas que forneciam para as maiores. Nesse sentido, alguns 
analistas apostam que a normalização desse fornecimento levará mais de um ano, pois 
envolve a própria reorganização dessa cadeia em nível mundial.
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Economia internacional
Gráfico 2 − Cotações do mercado mundial de açúcar, 2019-2021, preços médios em 
US$/kg

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.

Ainda cabe mencionar que, tal como esperado, a 
recuperação do emprego ocorre de forma lenta, 
devido basicamente às mudanças estruturais trazidas 
e/ou aceleradas pela pandemia, como a digitalização 
da produção e a alocação de um grande contingente 
de trabalhadores no regime de home office.

Com todos esses aspectos, é esperada uma 
desaceleração da atividade, especialmente no último 
trimestre, que pode se estender por 2022. 

No que se refere aos mercados de commodities, as 
projeções se mantêm bastante favoráveis, ainda mais 
considerando a expansão observada nas cotações de 
diversos produtos. 

Nesse sentido, o Banco Mundial2 mostra que, até 
junho, diversas commodities apresentaram evolução 
consideravelmente acima do que foi projetado para 
todo o ano de 2021, beneficiando as exportações 
paulistas, uma vez que abrangem itens que estão 
entre os principais produtos da pauta do Estado. 

2. Banco Mundial. Commodity Markets Outlook, abril 2021 e Commodities Price Data, agosto 2021.
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Economia internacional
Começando pelo açúcar, principal produto de 
exportação do Estado de São Paulo, foi projetada 
uma cotação média de US$ 0,34/kg para o ano, o 
que representaria crescimento de 21,4% sobre 2020. 
Porém, em junho, a cotação chegou a US$ 0,38/kg, 
aumento de 35,7% em relação a 2020 e 2019 (período 
pré-pandemia), refletindo forte demanda e problemas 
climáticos que afetaram a oferta de cana, por conta 
de secas prolongadas em regiões produtoras, como o 
Estado de São Paulo.

Com relação ao óleo bruto de petróleo, ocorreu um 
avanço surpreendente das cotações, em função da 
forte recuperação da economia chinesa e do inverno 
rigoroso no hemisfério norte, atingindo até junho 
elevação de 73,9% sobre 2020, o que ultrapassa em 
muito a projeção para o ano. 

Movimento semelhante foi observado para a soja, 
com a diferença de que as cotações já vinham em 
expansão acelerada desde o início da pandemia. De 
qualquer forma, chama atenção o aumento registrado 
até junho em relação a 2020 (51,1%), também 

Gráfico 3 − Cotações do mercado mundial de óleo bruto de petróleo, 2019-2021, 
preços médios em US$/bbl

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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Economia internacional
consideravelmente acima do crescimento projetado 
para o ano (31,1%).

É importante ter em mente que, a não ser que ocorra 
uma queda acentuada dos mercados de commodities, 
o que não está no horizonte das principais 
instituições, o crescimento observado até junho já 
garante um excelente ano para ao menos uma parte 
relevante das exportações paulistas.

Assim, a despeito de algumas questões importantes 
em relação à persistência da pandemia, inflação 
ascendente, quebra na oferta de componentes e 
suprimentos industriais e provável inflexão da política 
monetária, o cenário internacional ainda se mostra 
favorável para as economias brasileira e paulista, 
embora com menor otimismo do que no início do 
ano e com chances de se tornar um pouco menos 
favorável em 2022, a partir da desaceleração da 
atividade, da elevação dos juros e da redução da 
liquidez no mercado financeiro internacional.

Gráfico 4 − Cotações do mercado mundial de soja, 2019-2021, preços médios em  
US$/tonelada

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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Economia brasileira
Panorama
No segundo trimestre de 2021, os principais indicadores reduziram o ritmo de 
recuperação, levando a uma revisão para baixo das projeções para a evolução do PIB 
brasileiro em 2021 e 2022. Os motivos para isso foram o elevado desemprego, a escalada 
inflacionária, as perspectivas negativas em relação à energia e um ambiente político com 
relativo grau de tensão. 

A despeito do panorama internacional favorável impulsionando as exportações, a 
indústria mostra dificuldades para engrenar uma recuperação sustentável, sendo 
impactada pelo fraco consumo das famílias e pela situação de escassez e custos 
mais elevados em itens importantes dos bens intermediários, com destaque para os 
componentes e semicondutores. 

Por sua vez, a inflação se manteve no centro das preocupações, com o IPCA anualizado 
chegando a 8,4% em junho, bem acima da meta, cujo centro é 3,8%. De acordo com 
diversas análises, preocupa o caráter mundial da elevação dos preços, bem como a 
grande dispersão dos índices nacionais, com IPA-DI anualizado em 49,6% em junho, 
confirmando a forte alta nos preços ao produtor. Em consequência, a política monetária 
foi ajustada para um novo ciclo de alta da taxa Selic.

Ainda cabe mencionar que a crise hídrica e o ritmo abaixo do desejado da vacinação 
até o início de julho acabaram afetando negativamente as decisões de consumo e 
investimento, justificando a piora das projeções referentes ao PIB brasileiro. 
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Economia brasileira
PIB trimestral

De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de 2021, 
foi registrada variação de -0,1% do PIB brasileiro, na 
comparação com o primeiro trimestre e com ajuste 
sazonal, resultado que revela uma recuperação com 
problemas em vários pontos importantes. 

Nesta mesma base de comparação e com ajuste 
sazonal, apenas o setor de serviços apresentou 
crescimento (0,7%), com a agropecuária sentindo os 
efeitos da seca (-2,8%) e a indústria patinando (-0,2%) 
em meio a custos mais elevados e fraqueza em vários 
segmentos da demanda, como mostram a evolução 
nula do consumo das famílias e a queda de 3,6% da 
formação bruta de capital fixo (FBCF). 

Quando considerada a taxa anual no segundo 
trimestre, o PIB avançou 1,8%, com crescimento 
de 2,0% na agropecuária, 4,7% na indústria e 0,5% 
nos serviços, valendo destacar a baixa base de 
comparação relativa a 2020 (Gráfico 5). 

Gráfico 5 − Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil, 3o trim.2020-2o trim.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Economia brasileira
Gráfico 6 − Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda 
Brasil, 3o trim.2020-2o trim.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Pela ótica dos componentes da demanda, apenas 
a formação bruta de capital fixo (12,8%) e as 
exportações (2,4%) apresentaram crescimento anual. 
As quedas no consumo das famílias (-0,4%), consumo 
da administração pública (-2,6%) e importações (-1,7%) 
indicam fragilidades no processo de recuperação da 
economia brasileira, conforme mostra o Gráfico 6.

Enquanto o consumo das famílias apresenta 
dificuldades, a formação bruta de capital fixo 
mostra taxas anuais de dois dígitos, refletindo uma 
recuperação pontual dos investimentos e base 
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Economia brasileira
Indicadores da atividade

Os principais indicadores de atividade disponíveis para junho confirmam os resultados 
observados para o PIB, com recuperação mais nítida em relação às taxas anuais, mas com 
um comportamento ainda tímido e desigual na margem. 

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

• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de 
maio para junho, o IBC-Br dessazonalizado apresentou elevação de 1,1%. 
No acumulado de 12 meses, o indicador cresceu 2,3%, acima da taxa anual 
registrada para o PIB pelo IBGE (1,8%). 

• Produção industrial – PIM-PF (IBGE): a produção física industrial medida 
pelo IBGE registrou, na comparação entre maio e junho, variação nula. No 
acumulado de 12 meses, o indicador teve expansão de 6,6%, refletindo, 
principalmente, a reduzida base de comparação e um movimento de 
recomposição dos estoques.

• Vendas do comércio varejista (IBGE): utilizadas como indicador do consumo, 
as vendas do comércio varejista ampliado caíram 2,3% entre maio e junho, 
considerado o ajuste sazonal, confirmando as dificuldades para a aceleração  
do consumo. No acumulado de 12 meses, observa-se aumento de 7,9%,  
sem dúvida uma taxa expressiva, mas que também reflete a base comparativa 
muito baixa.
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Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.

Gráfico 7 − Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, jun.2020-jun.2021, em %

• Volume de serviços (IBGE): o volume de 
serviços teve elevação, tanto na passagem 
de maio para junho (1,7%), como em relação 
à taxa anual (0,4%), saindo do território 
negativo. 

O Gráfico 7 retrata bem o movimento recessivo da 
atividade econômica brasileira a partir da pandemia, 
com um movimento ascendente abrangendo todos os 
indicadores selecionados, a partir de março último.

Comércio exterior

O comércio exterior brasileiro continua registrando 
expansão significativa, aproveitando a recuperação 
da economia mundial e os avanços expressivos nos 
principais mercados de commodities. 

Na comparação do acumulado entre janeiro e junho 
de 2021 com o de igual período do ano anterior, 
as exportações ampliaram-se de US$ 100,7 bilhões 
para US$ 135,9 bilhões, elevação de 35,0%, e as 
importações acumuladas tiveram crescimento de 
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Economia brasileira
26,6%, passando de US$ 78,4 bilhões para US$ 99,2 
bilhões. Como consequência, o saldo da balança 
comercial aumentou de US$ 22,3 bilhões para  
US$ 36,7 bilhões no período, avanço de 64,4%, com 
efeitos muito positivos para o PIB. 

Os números de 2021 fortalecem as projeções 
otimistas em relação ao resultado do comércio 
exterior em 2021. Como exemplo, pode ser citado o 
Relatório Focus do Banco Central de 10/09/2021, com 
projeção de um saldo da balança comercial de  
US$ 71,0 bilhões para o total do ano, cuja confirmação 
representaria uma expansão de 39,2% em relação a 
2020, constituindo-se em um fator relevante para a 
recuperação da economia brasileira. 

Gráfico 8 − Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial 
Brasil, acumulado jan.-jun.2020- jan.-jun.2021, em US$ bilhões
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Gráfico 9 - Taxas de crescimento do PIB, no trimestre em relação ao trimestre imediatamente 
anterior, e no acumulado dos últimos quatro trimestres em relação aos quatro trimestres anteriores
Estado de São Paulo, 3o trim.2019-2o trim.2021, em %

Fonte: Fundação Seade.
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na margem, a economia paulista permanece com 
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perspectivas otimistas para a evolução do PIB em 
2021. 

Apesar de uma desaceleração do ritmo de 
crescimento, na comparação trimestre contra 
trimestre e com ajuste sazonal, o PIB paulista 
passou de 1,9% no primeiro trimestre para 0,5% no 
segundo (Gráfico 9). Já a taxa anual de crescimento 
do PIB passou de 1,5% para 6,9% do primeiro para o 
segundo trimestre. 

Esse aumento da taxa anual reflete, em grande 
parte, a redução da base comparativa, em 
função do choque representado pela pandemia, 
principalmente entre abril e junho de 2020.
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Gráfico 10 - Taxas de crescimento do VA, por setor de atividade, e do PIB, trimestre contra 
trimestre anterior (com ajuste sazonal) e acumuladas nos últimos quatro trimestres em relação 
aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Estado de São Paulo, 2o trim.2021, em %

Fonte: Fundação Seade.

PIB paulista
O PIB paulista cresceu 0,5% na passagem entre 
o primeiro e o segundo trimestres de 2021, já 
considerado o ajuste sazonal. Esse resultado 
caracteriza a desaceleração do ritmo de atividade 
observada na margem, uma vez que as taxas obtidas 
para o último trimestre de 2020 e para o primeiro 
de 2021 foram de 2,3% e 1,9%, respectivamente, 
considerada a mesma base de comparação.

Em termos setoriais, verifica-se um comportamento 
bastante heterogêneo, com os serviços avançando 
2,5% e garantindo uma taxa positiva para o PIB, 
enquanto a indústria (-2,8%) e a agropecuária (-1,9%) 
apresentaram retração.

Seguindo ainda com a comparação trimestre contra 
trimestre imediatamente anterior, tem-se que, 
entre os segmentos que compõem os serviços, o 
grande destaque foi o de comércio e serviços de 
manutenção e reparação, com crescimento de 8,1%, 
seguido por transportes, armazenagem e correios 
(4,2%) e demais serviços (1,4%).  
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Em relação à indústria, preocupa a perda de fôlego da indústria de transformação, 
que registrou queda de 3,2%, após ensaiar recuperação nos trimestres anteriores. Ao 
mesmo tempo, a construção civil apresentou crescimento de 1,6%, embora com uma 
desaceleração em relação à taxa do primeiro trimestre (4,9%).

O quadro se altera para a taxa anual de crescimento, já que a base de comparação 
passa a incorporar o choque inicial da pandemia em 2020. Nessa forma de 
comparação, o PIB paulista cresceu 6,9% no segundo trimestre, com expansão dos 
serviços (6,7%) e da indústria (9,0%), enquanto a agropecuária teve retração de 2,3%. 

Ainda em termos anuais, a expansão do setor de serviços esteve apoiada em comércio 
e serviços de manutenção e reparação, com crescimento de 13,8%, e no segmento 
demais serviços, que teve elevação de 5,5%. Já para transportes, armazenagem e 
correios foi registrada evolução bem mais modesta, com taxa de 0,4%.

Cabe mais uma vez destacar o comportamento de demais serviços, que incluem 
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. É razoável supor que esses 
segmentos, apoiados em tecnologia da informação, estejam impulsionando uma 
mudança estrutural da economia paulista, com um peso gradualmente crescente 
dos serviços mais avançados em detrimento de segmentos mais tradicionais, seja da 
indústria ou do próprio setor de serviços.
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Pelo lado da indústria, o melhor desempenho ficou por conta da construção civil, com 
taxa anual de 14,1%, refletindo uma recuperação do mercado imobiliário, com ênfase 
no município de São Paulo. 

Cabe também ressaltar o crescimento anual de 7,7% da indústria de transformação 
no segundo trimestre, a primeira taxa positiva desde o último trimestre de 2018, 
considerando essa forma de comparação. Nesse caso, foram fundamentais o 
movimento de recomposição dos estoques, que ficaram em níveis muito baixos ao 
longo de 2020 e também o avanço das exportações, abrangendo açúcar, aviões, 
veículos e máquinas agrícolas. Também deve ser considerado um aumento pontual 
dos investimentos, em razão da elevação de 14,5% da produção paulista de máquinas 
e equipamentos, na comparação entre o acumulado do primeiro semestre com o de 
igual período de 2020. 

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. 

Indicadores setoriais de atividade
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Gráfico 11 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação
Estado de São Paulo, jun.2020-jun.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Indústria de transformação 

Em junho, a produção da indústria de transformação 
paulista registrou taxa anual de 8,7%, confirmando a 
forte recuperação iniciada em abril, nessa forma de 
comparação (Gráfico 11). 

Os destaques positivos foram os segmentos de 
metalurgia (21,3%), produtos de minerais não 
metálicos (19,3%), produtos têxteis (16,3%) e 
veículos automotores, reboques e carrocerias 
(15,5%). As quedas foram registradas em outros 
equipamentos de transporte, exceto veículos 
automotores (-41,4%) e confecção de artigos do 
vestuário e acessórios (-10,8%).

Assim, confirma-se a recuperação da indústria de 
transformação paulista em termos anuais, o que 
é muito importante, uma vez que o setor, que já 
apresentava dificuldades em 2019, foi duramente 
atingido pela pandemia. No entanto, é cedo para 
avaliar o fôlego dessa recuperação, já que ainda não se 
tem clareza acerca de eventuais mudanças e sequelas 
provocadas e/ou dinamizadas pela pandemia. 
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Gráfico 12 - Taxas de crescimento acumuladas de 12 meses da produção da indústria de transformação, por atividade
Estado de São Paulo, jun.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 13 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado 
acumuladas em 12 meses 
Estado de São Paulo, jun.2020-jun.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Serviços
 
As pesquisas do IBGE relativas ao comércio varejista 
e ao volume de serviços são importantes para 
complementar a análise do comportamento do valor 
adicionado de serviços.

O comércio varejista ampliado do Estado de São Paulo 
encerrou o segundo semestre com expansão anual 
de 6,0%, consolidando uma recuperação iniciada em 
abril, nessa mesma base de comparação (Gráfico 13).

Entre os segmentos tratados na pesquisa do IBGE, 
cinco têm crescimento acumulado em 12 meses, 
enquanto outros cinco registram queda. Os destaques 
positivos foram outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (27,8%), material de construção (26,1%) 
e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (13,4%). As maiores quedas 
anuais ficaram por conta de livros, jornais, revistas e 
papelaria (-34,8%), equipamentos e materiais para 
escritório, informática e comunicação (-10,6%) e 
combustíveis e lubrificantes (-4,1%) (Gráfico 14).
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Gráfico 14 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume de vendas do comércio varejista 
ampliado, por atividade  
Estado de São Paulo, jun.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 15 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços 
Estado de São Paulo, jul.2020-jun.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Pode-se notar que, apesar das dificuldades 
decorrentes das medidas sanitárias, do elevado 
desemprego e do aumento da inflação, há uma 
recuperação das vendas do comércio varejista no 
Estado de São Paulo, ainda que concentrada em 
metade dos segmentos pesquisados. Também 
nesse caso, é cedo para avaliar eventuais mudanças 
estruturais no setor impulsionadas pela pandemia, 
incluindo hábitos de consumidores e o avanço do 
comércio eletrônico.

Passando para o volume de serviços no Estado de 
São Paulo, a pesquisa do IBGE mostra uma taxa 
anual de 0,7% em junho, o primeiro resultado 
positivo desde abril de 2020, confirmando uma 
recuperação com início no final do primeiro 
trimestre, conforme ilustra o Gráfico 15.

Em relação aos segmentos pesquisados, houve 
crescimento anualizado nos serviços de informação 
e comunicação, com taxa de 9,8%, e em transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio, com 
0,4%. Ao mesmo tempo, foram observados recuos 
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Gráfico 16 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses,  
por atividade  
Estado de São Paulo, jun.2021, em %

anuais significativos nos segmentos de serviços 
prestados às famílias (-24,0%) e serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-10,8%).

Permanece uma grande disparidade em relação 
ao valor adicionado do setor, que apresentou 
crescimento anual de 6,7%, no mesmo período. 
Conforme exposto em edições anteriores, isso 
decorre fundamentalmente da abrangência menor 
em termos de segmentos pesquisados pela PMS-
IBGE, como por exemplo as atividades financeiras, 
que não são levantadas nesta pesquisa e vêm 
contribuindo fortemente para o avanço do valor 
adicionado da economia paulista.

Comércio exterior  

No segundo trimestre, as exportações do Estado 
atingiram o total de US$ 14,5 bilhões, resultando 
em um crescimento de 53,9%, na comparação 
com o resultado do segundo trimestre de 2020. Os 
principais produtos exportados foram açúcares de 
cana, óleos brutos de petróleo, soja, óleo combustível 
e aviões. 
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Já as importações paulistas totalizaram US$ 16,6 
bilhões, com aumento de 39,4% em relação ao 
segundo trimestre do ano passado. Entre os 
principais produtos importados, destacam-se: óleo 
diesel, partes para aparelhos de telefonia, óleos 
brutos de petróleo, caixas de marchas e compostos 
heterocíclicos.
 
Dessa forma, o saldo da balança comercial paulista 
foi negativo em US$ 2,2 bilhões, no segundo 
trimestre, significando uma redução de 14,4% do 
déficit, na comparação com o segundo trimestre de 
2020 (Gráfico 17).

Computando o acumulado do primeiro semestre, 
as exportações paulistas totalizaram US$ 27,6 
bilhões, expansão de 25,5% em comparação ao 
acumulado do mesmo período de 2020. Em relação 
às importações, o acumulado do primeiro semestre 
atingiu US$ 32,3 bilhões, com crescimento de 21,9% 
em relação ao primeiro semestre do ano passado. 
Assim, o saldo da balança comercial no semestre 
acumulou déficit de US$ 4,7 bilhões, 4,4% maior do 
que o do mesmo período de 2020. 

Gráfico 17 - Valor das exportações e importações  
Estado de São Paulo, 2o trim.2020-2o trim.2021, em US$ bilhões

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Mais uma vez, fica evidente o caráter estrutural do déficit comercial do Estado de 
São Paulo, mesmo em condições mais favoráveis do comércio mundial, sendo que a 
explicação mais plausível reside no elevado coeficiente de importações por parte da 
indústria paulista.

O comportamento do conjunto formado pelo mercado de trabalho, consumo e 
investimentos é fundamental para um quadro mais completo do ambiente econômico 
do Estado de São Paulo. 

De acordo com a PNAD Contínua do IBGE, houve acréscimo de 460 mil postos de 
trabalho no segundo trimestre de 2021 em relação ao primeiro. Esse resultado é ainda 
mais expressivo no confronto com o segundo trimestre de 2020, com crescimento de 
5,0% da ocupação, correspondendo a 989 mil empregos a mais.

No entanto, uma mudança importante foi o predomínio das contratações sem 
carteira assinada (aumento de 7,3%) e por conta própria sem CNPJ (20,4%), tirando o 
protagonismo do emprego formal na recuperação observada até o primeiro trimestre, o 
que também caracteriza queda da demanda por trabalho mais qualificado (Tabela 1).

 

Ambiente econômico: mercado de trabalho, consumo e investimentos anunciados
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Tabela 1 - Variação da força de trabalho e do número de ocupados  
Estado de São Paulo, 4o trim.2020-2o trim.2021

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

Variação em relação ao 
trimestre anterior (em mil)

Variação em relação ao
trimestre anterior (%)

2020 2021 2021 2021

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

Força de trabalho -1.901 -1.424 1.400 105 515 -5,6 6,1
Total da ocupação -2.425 -1.815 989 94 460 -8,2 5,0
Trabalhador com carteira -1.363 -1.048 90 138 9 -10,2 1,0
Trabalhador sem carteira -412 -454 134 -189 52 -19,1 7,3
Trabalhador doméstico -434 -278 26 3 50 -20,1 2,3
Servidor público 122 184 36 27 -31 9,2 1,7
Empregador -175 -318 -60 -107 140 -26,0 -5,4
    Com CNPJ -115 -278 -71 -140 114 -25,2 -7,0
    Sem CNPJ -60 -40 10 33 26 -33,3 10,4
Conta própria -160 34 766 192 291 0,7 17,3
    Com CNPJ 154 187 183 149 -81 11,3 11,6
    Sem CNPJ -314 -152 584 43 372 -4,7 20,4
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 18 - Taxa de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, mar.2019-jun.2021, em % da PEA

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Com a expansão da atividade econômica e a maior 
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procura por emprego, fazendo com que a força 
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segundo trimestre, acima da variação registrada 
na ocupação no mesmo período. Como resultado, 
a taxa de desocupação no Estado de São Paulo 
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Gráfico 19 - Variação trimestral da massa de rendimento real efetiva e do rendimento médio real efetivo  
Estado de São Paulo, 2o trim.2020.-2o trim.2021, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

Em relação aos rendimentos do trabalho, a 
combinação de inflação ascendente, ultrapassando 
os 9,0%, com a criação de postos de trabalhos mais 
concentrada nos segmentos menos qualificados foi 
em grande parte responsável pela queda em termos 
reais do rendimento médio (-11,8%) e da massa de 
rendimentos (-9,6%), entre o primeiro e o segundo 
trimestres de 2021 (Gráfico 19). 

É importante mencionar que a massa de rendimento 
real atingiu R$ 61,7 bilhões ao final do segundo 
trimestre e, apesar da queda de 9,68% em relação 
ao primeiro trimestre, houve um crescimento de 
4,1% na comparação com mesmo período de 2020, 
justamente devido à elevação observada na ocupação.

Quanto ao consumo, tomando-se como referência 
o volume de vendas do comércio varejista, nota-se 
oscilação na recuperação na margem e taxas bem mais 
elevadas de crescimento na comparação com 2020.
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Gráfico 20 - Índices mensais do comércio varejista restrito e ampliado, com ajuste sazonal
Estado de São Paulo, fev.2020-jun.2021

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

tanto no comércio varejista restrito (-0,9%) como no 
ampliado (-0,5%), mostrando quebra no ritmo da 
recuperação em curso (Gráfico 20). 

Conforme mencionado, há uma expansão quando a 
base de comparação passa a incorporar 2020, dado 
o efeito negativo do choque causado pela pandemia, 
especialmente entre abril e junho. Dessa forma, 
os resultados do segundo trimestre de 2021 são 
bastante expressivos, com alta de 16,1%, no varejo 
restrito, e de 24,6%, no ampliado.

Todavia, nota-se no segundo trimestre um 
movimento de desaceleração, à medida que o efeito 
da base comparativa perde importância, o que fica 
nítido na comparação mês contra mesmo mês de 
2020: de maio para junho, as taxas de crescimento 
caíram de 19,3% para 7,3%, no comércio varejista 
restrito, e de 29,8% para 10,1%, no ampliado.
Pode-se dizer que a junção de taxas de desemprego 
elevadas e inflação ascendente, corroendo os 
rendimentos reais do trabalho, acabaram impedindo 
uma recuperação mais acelerada do consumo. 
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Gráfico 21 - Valor dos investimentos anunciados acumulados 
Estado de São Paulo, 2020-2021, em R$ bilhões

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.

Adicionalmente, outro fator de restrição para essa 
expansão mais forte do consumo é representado 
pelos níveis de endividamento dos consumidores. De 
acordo com a Federação do Comércio, o percentual 
de famílias paulistas endividadas atingiu 64,2% em 
junho, patamar mais elevado desde a eclosão da 
pandemia, com a estimativa de que 8,7% delas não 
terão condições de saldar suas dívidas.

Em relação aos investimentos, a Pesquisa de 
Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 
(Piesp), realizada pela Fundação Seade, mostra 
que, no acumulado do segundo trimestre de 2021, 
os investimentos anunciados totalizaram R$ 11,1 
bilhões, representando uma elevação de 39,3% em 
relação ao acumulado do mesmo período de 2020. 

Apesar de ser uma taxa expressiva, é importante 
observar que o segundo trimestre de 2020 capta os 
efeitos das medidas restritivas e a forte incerteza gerada, 
o que constituiu uma baixa base de comparação.
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Vale a pena mencionar que, no segundo trimestre 
de 2021, os investimentos anunciados tiveram a 
seguinte distribuição: 78,9% para a infraestrutura, 
2,6% para a indústria, 5,3% para os serviços, 10,1% 
para o comércio e 3,1% para a agropecuária.

Considerando o acumulado do primeiro semestre, os 
investimentos anunciados totalizam R$ 21,1 bilhões, 
queda de 7,6% no confronto com o acumulado 
do primeiro semestre de 2020. Nesse período, a 
distribuição dos investimentos anunciados foi de 
46,9% para a infraestrutura, 5,8% para a indústria, 
22,4% para os serviços, 22,8% para o comércio e 
2,2% para a agropecuária.

Outro aspecto importante reside na evolução 
recente da distribuição setorial dos investimentos 
anunciados, considerando o período imediatamente 
anterior à pandemia, pois ela pode fornecer pistas 
sobre eventuais mudanças estruturais na economia 
paulista. O Gráfico 22 mostra essa distribuição, 
considerando o primeiro semestre de 2019 (pré-
pandemia), 2020 e 2021.

Gráfico 22 - Distribuição dos investimentos anunciados, por setor 
Estado de São Paulo, 1o sem.2019-1o sem.2021, em %

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.
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Um primeiro efeito da pandemia na distribuição dos investimentos anunciados foi a 
forte elevação da participação da infraestrutura, de 44,9% para 85,6%, na comparação 
do primeiro semestre de 2019 com o de 2020, refletindo diminuição da participação 
dos investimentos privados, assim como a importância do investimento público em 
situações de choque. Porém, no primeiro semestre de 2021, essa participação retorna a 
níveis semelhantes ao período pré-pandemia (46,9%).

Destacam-se também as quedas de participação nos investimentos anunciados para a 
indústria e a agropecuária e os fortes aumentos para os serviços e o comércio. No caso 
da indústria, o nível de 32,7% no primeiro semestre de 2019 caiu para 5,8% no primeiro 
semestre de 2021 e, de certa forma, está de acordo com a trajetória recente do setor, 
que já mostrava dificuldades para recuperação e foi duramente afetado pela pandemia, 
só passando a mostrar sinais de recuperação no final de 2020. Quanto à agropecuária, 
após a pequena participação no primeiro semestre de 2020 (0,6%), houve uma 
recuperação em 2021, com 2,2%, porém, muito distante do nível do primeiro semestre 
de 2019 (8,2%), provavelmente por influência da estiagem, que vem prejudicando a 
safra de vários produtos, incluindo a cana.
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Considerando a comparação entre o primeiro semestre de 2019 e o de 2021, 
chama atenção o aumento da participação dos serviços, de 13,4% para 22,4%, e do 
comércio, de 1,1% para 22,8%. Esse movimento também acompanha a trajetória 
recente da economia paulista, liderada pelo setor de serviços, com ênfase nos 
segmentos fortemente baseados em tecnologia de informação e também no comércio, 
destacando-se o segmento atacadista, que passou por intensa modernização para 
atuar como grandes centros logísticos de distribuição, com capacidade para, em alguns 
casos, atuar também no varejo, por meio dos chamados “atacarejos”.

Não há certeza se essas alterações serão duradouras e se espelham mudanças 
estruturais, contudo, seja pelos indicadores mais usuais de atividade, seja pelos 
investimentos anunciados, há uma forte indicação de reforço da predominância do 
setor de serviços na caracterização atual da economia paulista.
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Ao final de 2020, a economia paulista mostrava dinamismo acima do esperado, 
garantindo um carregamento estatístico de 4,9% para 2021. Além disso, no primeiro 
trimestre de 2021, foi registrada uma aceleração da atividade, com o PIB crescendo 1,9% 
em relação ao último trimestre de 2020, descontada a sazonalidade. 

Já o segundo trimestre marca uma desaceleração na margem, com a taxa de crescimento 
caindo para 0,5%, também com ajuste sazonal. Contudo, as comparações com o mesmo 
período de 2020 revelaram taxas muito expressivas, fornecendo base para projeções 
bastante otimistas para 2021. 

Em julho, os números do PIB paulista confirmaram o movimento marcado por 
desaceleração na margem e elevadas taxas quando a base de comparação é 2020.

Assim, na passagem de junho para julho, ocorreu uma contração de 0,5% do PIB paulista, 
considerado o ajuste sazonal, com quedas na agropecuária (-2,4%), na indústria (-1,5%) e 
nos serviços (-0,4%), confirmando a perda de vigor a partir de março. 

Já na comparação entre julho e o mesmo mês do ano passado, observa-se expansão de 
4,7% do PIB paulista, com avanço de 1,0% da indústria e de 6,5% dos serviços, ao mesmo 
tempo que a agropecuária registra queda de 10,2%, boa parte creditada aos efeitos da 
longa estiagem.  
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Em relação à taxa anual até julho, a economia paulista cresceu 7,1%, com taxas robustas 
para a indústria (9,0%) e os serviços (7,0%), enquanto a agropecuária destoou, com 
retração de 4,8%. 

Os resultados de julho forneceram base para que as projeções do Seade para o PIB 
paulista em 2021 resultassem em mínima de 6,3%, média de 7,1% e máxima de 7,5%, 
permanecendo acima do carregamento estatístico de 2020 para 2021, calculado em 
4,9%. 

Mínima Média Máxima

Estado de São Paulo 6,3 7,1 7,5

Fonte: Fundação Seade.

Tabela 2 - Taxas de crescimento projetadas para o PIB paulista, 2021, em %

Em relação às perspectivas até o final de 2021, há fatores favoráveis e desfavoráveis para 
a confirmação da média projetada.

Começando pelos aspectos favoráveis, o processo de vacinação avançou bastante, 
facilitando a flexibilização das medidas restritivas e o gradativo retorno às atividades, em 
especial dos segmentos de bares e restaurantes, entretenimento e hotelaria, que tinham 
sido afetados pelas medidas de distanciamento social.
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Reforça essa tendência o fato de que alguns segmentos dos serviços, incluindo os 
associados à tecnologia de informação, como a intermediação financeira e os serviços de 
comunicação e informação, vêm apresentando crescimento na margem desde julho do 
ano passado, garantindo boa sustentação, justamente para o setor com maior peso no 
PIB paulista. 

As exportações paulistas continuam avançando e totalizam US$ 36,8 bilhões no 
acumulado entre janeiro e agosto, o que representa um aumento de 23,9% em relação 
ao acumulado do mesmo período de 2020, com destaque para produtos importantes, 
como açúcar, automóveis e aviões. 

Quanto aos pontos de preocupação, os problemas enfrentados pela indústria vêm 
ganhando relevância nos últimos meses e merecem especial atenção, pois envolvem 
tanto a demanda, como a oferta do setor.

Recentemente, foi observada queda da produção física na indústria paulista, na 
comparação mês contra mês, acentuando as dificuldades de recuperação do setor.  
De acordo com o IBGE, a produção industrial paulista recuou 3,8% entre o primeiro e o 
segundo trimestres, excluída a sazonalidade. Tal movimento se manteve em julho, com 
queda de 2,9%, na comparação com junho. 

A indústria de bens não duráveis de São Paulo vem sofrendo impactos relevantes.  
O enfraquecimento da demanda e as questões climáticas têm afetado a produção de 
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alimentos, que recuou 16,4% em julho, na variação interanual. Além disso, há segmentos 
na indústria que sofrem com a falta de determinados insumos, como componentes e 
semicondutores, principalmente no caso da automotiva. 

Assim como a indústria, a evolução do mercado de trabalho também preocupa. 
Conforme visto, a recuperação do emprego tem sido importante, mas insuficiente para 
uma redução mais efetiva da taxa de desemprego, lembrando que o crescimento da 
atividade e a flexibilização das restrições à mobilidade social estimularam a procura por 
emprego, provocando um aumento na força de trabalho. Também cabe mencionar a 
relativa precarização dos empregos, considerando o segundo trimestre, com a ocupação 
formal perdendo protagonismo para os empregos sem carteira assinada e conta própria 
sem CNPJ.

Por sua vez, a inflação permanece em alta, com o IPCA anualizado chegando a 9,68% 
em agosto, fazendo com que a projeção para 2021 do Relatório Focus (de 20-09-2021) 
subisse para 8,35%. Além do impacto corrosivo sobre os rendimentos efetivos do 
trabalho, é preocupante também a pressão sobre os custos de produção, especialmente 
na indústria. Nesse sentido, apesar de o IPA-DI ter registrado deflação de 0,43% em 
agosto, o índice anualizado atingiu 35,85% no período. 

Diante dessas condições, o Banco Central segue reafirmando sua disposição de elevar 
os juros aos níveis que forem necessários para quebrar essa espiral inflacionária, tendo 
recentemente aumentado a taxa de juros Selic, de 5,25% para 6,25% a.a.
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Por fim, a crise hídrica, cuja duração e desdobramentos ainda são incertos, já proporciona 
elevação no custo de energia para consumidores e produtores, com aumento médio da 
tarifa de energia elétrica podendo chegar a 15% no segundo semestre, de acordo com 
algumas análises do setor. Isso agrava as dificuldades para impulsionar o consumo e os 
investimentos e melhorar as condições de produção da indústria paulista.

Com relação a 2022, as projeções do Seade para o PIB paulista têm mínima de 1,2%, 
média de 1,9% e máxima de 2,2%. 

Tabela 3 - Taxas de crescimento projetadas para o PIB paulista, 2022, em %

Mínima Média Máxima

Estado de São Paulo 1,2 1,9 2,2

Fonte: Fundação Seade.

As taxas de crescimento do PIB menores indicam tendência de acomodação, após a 
rápida recuperação em relação ao choque provocado pela pandemia, tendo a economia 
paulista encerrado 2020 com crescimento de 0,3%, produzindo um carregamento 
estatístico de 4,9% para 2021 e mantendo crescimento na margem nos primeiros meses 
do ano. Para retomar o ritmo acelerado, seria necessária uma expansão mais expressiva 
do consumo e dos investimentos, o que não aparece no horizonte, em função das 
condições atuais. 
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Atualmente, alguns aspectos parecem ser mais decisivos para a confirmação das 
projeções para o PIB em 2022. Um primeiro refere-se ao desemprego que, de acordo 
com a maior parte das análises, deve permanecer elevado em 2022. De qualquer forma, 
o desemprego ainda alto e o pouco espaço fiscal para um substituto mais encorpado 
do auxílio emergencial não encorajam previsões mais otimistas para o desempenho do 
consumo no próximo ano.

Outro fator é o preocupante comportamento da inflação. Caso o IPCA não caia no ritmo 
desejado, certamente os juros básicos subirão de forma mais pronunciada, com efeitos 
negativos para a produção, consumo e investimentos. 

O reduzido espaço fiscal é um grande entrave frente às demandas por dispêndios 
públicos, sob pena de suscitar o descumprimento do teto de gastos.

Cada vez mais a questão hídrica e os riscos na área de energia trazem uma preocupação 
adicional para o ambiente econômico. O prolongamento da crise atual ou seu 
agravamento podem ser determinantes para um desempenho mais fraco da economia 
paulista em 2022, principalmente levando-se em conta os atuais impactos nos custos 
industriais.
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