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Apresentação
O principal imposto estadual, o ICMS, tem sua arrecadação diretamente relacionada
ao nível de atividade econômica. Por este motivo, para compreender o desempenho da
arrecadação tributária estadual, a Coordenadoria da Administração Tributária
da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo firmou uma parceria
com a Fundação 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.
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Introdução
As informações relativas ao quarto trimestre mostram que, apesar da queda no PIB
do Estado de São Paulo na comparação com o trimestre anterior, a economia paulista
conseguiu encerrar 2021 com crescimento de 5,7%.
Mais uma vez, o setor de serviços liderou o crescimento do PIB do Estado de São
Paulo. Porém, diferentemente do que ocorreu em 2019 e 2020, em 2021 houve uma
contribuição positiva da indústria, enquanto a agropecuária teve uma forte retração,
castigada pela combinação de longa estiagem e geadas.
Em relação às perspectivas para 2022, os números relativos ao fechamento do ano
ainda embasam projeções de crescimento moderado da economia paulista, num
processo em que, além da base comparativa mais elevada, contam as fortes incertezas
envolvendo os cenários futuros, sobretudo a partir do conflito militar entre Rússia e
Ucrânia, cujos desdobramentos ainda são difíceis de mensurar, mas que já colocam em
curso mudanças nas estruturas do comércio e finanças globais.
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Panorama
A economia mundial encerrou 2021 apresentando forte recuperação em relação ao
choque da pandemia em 2020 e fornecendo base para projeções otimistas para 2022,
apesar de questões referentes à elevação da inflação e dos custos de produção, bem
como aos problemas nas cadeias de suprimento de componentes eletrônicos.
Além da recuperação econômica, a evolução da pandemia, com o domínio da variante
Ômicron somado ao avanço do processo de vacinação, abriu a possibilidade para que a
Covid-19 se torne progressivamente uma endemia, o que traria, finalmente, os benefícios
de uma volta à normalidade de todas as atividades.
Foi nesse contexto que, entre dezembro último e o início desse ano, as principais
instituições publicaram suas projeções para a economia mundial em 2022 e nos
próximos anos. Um exemplo é o FMI que, em sua atualização de janeiro,1 estimou
elevação de 5,9% do produto mundial em 2021 e projetou para 2022 crescimento de
4,4% (Gráfico 1).

1. World Economic Outlook, janeiro de 2022.
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Para 2021, as estimativas do FMI mostraram que,
com exceção do Japão, o forte crescimento do PIB
acima de 4,0% ocorreu nas economias avançadas e
nos países emergentes, justamente os locais onde o
processo de vacinação avançou mais.

Gráfico 1 - Taxas de crescimento da economia mundial estimadas e projetadas pelo FMI
Regiões e países selecionados, 2021-2022, em %

Em relação a 2022, está prevista uma desaceleração
na maior parte das economias mais avançadas, com
destaque para os EUA, de 5,6% para 4,0%, e China,
de 8,1% para 4,8%. Também devem ser destacadas
as projeções de taxas mais modestas para o grupo
formado por Brasil (0,3%), México (2,8%), Argentina
(3,0%) e Rússia (2,8%), em que, de acordo com o
FMI, as fragilidades no plano fiscal e as dificuldades
financeiras, diante da progressiva elevação dos juros
internacionais, serão preponderantes.
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No entanto, é necessário observar que essas
projeções antecederam a eclosão do conflito militar
entre Rússia e Ucrânia, cujos desdobramentos
envolvem a economia e a geopolítica mundial,
tornando o cenário incerto e mais desfavorável em
relação às avaliações anteriores, em que estão em
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jogo uma nova ordem mundial e, de certa forma, uma nova matriz energética, pelo menos
no caso da Europa.
Nessas condições, é provável uma nova escalada inflacionária a partir da forte elevação
dos principais insumos, com apostas que chegam a colocar o preço do barril de petróleo
acima de US$ 200.
Como um aspecto importante para as economias brasileira e paulista é o comportamento
dos mercados de commodities, vale mostrar como estavam as projeções para 2022 em
relação aos principais grupos e alguns produtos como referência para os impactos que o
conflito pode gerar nesses mercados.
De acordo com o Banco Mundial,2 os dados já definitivos para 2021 mostraram
expressivo crescimento dos principais grupos de produtos, com 82,1% para energia,
24,7% para agrícolas e 47,2% para minerais e metais. Para 2022, a instituição previa uma
certa acomodação dos mercados, com crescimento apenas para energia (2,6%) e queda
para agrícolas (-3,4%) e minerais e metais (-3,8%). O Gráfico 2 mostra os índices dos
grandes grupos de commodities em 2020 e 2021, bem como as projeções para 2022.

2. Banco Mundial. Commodity Markets Outlook (outubro de 2021) e Commodities Price Data (março de 2022).
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Os mercados de commodities são os mais afetados no
momento e, na verdade, já sofriam grandes impactos
nos dois meses que antecederam o conflito. Para o
caso da economia brasileira e, mais especificamente,
para a economia paulista, devem ser avaliados os
possíveis efeitos sobre as exportações e importações.
Começando pelas exportações paulistas, o principal
produto da pauta é o açúcar. A sua cotação em 2021
ficou em US$ 0,39/kg, com crescimento de 38,3%
em comparação à média de 2020. A última projeção
do Banco Mundial para 2022 indicava cotação de
US$ 0,37/kg, queda de 5,1% em relação a 2021.
Entretanto, já em fevereiro último, com a iminência do
conflito, a cotação já rondava a casa de US$ 0,40/kg,
com tendência de elevação nos próximos meses.
Ainda no grupo de agrícolas, a cotação da soja
processada, quarto principal produto da pauta,
avançou 15,0% em fevereiro na comparação com a
média de 2021.

Gráfico 2 - Índices de preços dos principais grupos de commodities
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Com relação ao óleo bruto de petróleo, segundo principal produto de exportação, o preço
do barril atingiu US$ 93,5, alta de 35,1% em comparação a 2021, com as apostas indicando
maiores elevações nos próximos meses.
De qualquer forma, é preciso ter em mente que, mesmo com o provável favorecimento para
parte importante das exportações paulistas, a probabilidade de aumento de custos e escassez
de alguns insumos torna-se ainda mais preocupante, uma vez que a economia paulista tem
um volume expressivo de importações, sobretudo no que diz respeito à sua indústria.
A título de ilustração, podemos examinar o comportamento de duas commodities que
constam entre os 20 principais produtos de importação pelo Estado de São Paulo e que têm
capacidade de gerar impactos em diversos produtos. O primeiro é o alumínio, cuja cotação
em fevereiro já tinha aumento de 31,2% em relação a 2021. Outro exemplo é o caso dos
fertilizantes que, nessa mesma comparação, tiveram elevação de 48,9%.
Ainda que seja cedo para se ter um quadro mais claro, tudo indica que o cenário internacional
para 2022, que era claramente positivo no final do ano passado, vem piorando sucessivamente
a partir da crise geopolítica mundial, gerada pelo conflito militar entre Rússia e Ucrânia.
Em relação às economias brasileira e paulista, considerando o horizonte até o final de
2022, há o risco de que os eventuais ganhos com as exportações sejam ultrapassados pela
deterioração mais pronunciada das condições de produção, a partir da elevação de custos e
da escassez de alguns insumos importantes.
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No quarto trimestre de 2021, a economia brasileira conseguiu apresentar um
crescimento na margem que, de certa forma, surpreendeu boa parte dos analistas, cujas
expectativas ficavam entre retração e crescimento nulo, em função da escalada mundial
da variante Ômicron, dificultando maior relaxamento das medidas restritivas.
Com isso, foi registrado um crescimento anual do PIB brasileiro um pouco acima de 4,5%,
importante para ao menos contrabalançar a forte recessão vivida em 2020.
Pode-se dizer que o avanço da vacinação a partir do segundo semestre, permitindo maior
relaxamento das medidas restritivas, poderia até ter viabilizado um crescimento maior,
porém alguns fatores se mostraram restritivos.
Em primeiro lugar, cabe destacar a escalada inflacionária, com o IPCA encerrando o ano
em 10,1%. Além da elevação dos custos de produção, o comportamento da inflação
determinou forte compressão dos rendimentos do trabalho e dos orçamentos das
famílias, principalmente para as faixas de renda mais baixa. E isso foi ainda agravado pela
redução do valor (para R$ 250) e da abrangência do auxílio emergencial.
Considerando ainda o elevado desemprego, com taxa de 11,1% no quarto trimestre,
apesar da recuperação observada na ocupação ao longo do ano, tem-se um quadro
complicado para uma recuperação mais efetiva do consumo.
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Outro ponto desfavorável residiu na crise hídrica proporcionada pela longa estiagem,
levando parte considerável dos reservatórios a um nível crítico. Além da forte elevação
nos preços de energia, os riscos de apagões e de medidas de racionamento foram
bastante negativos para o ambiente econômico, afetando os indicadores de confiança de
investidores e consumidores.
Por último, deve ser mencionada a mudança da política monetária de forma mais nítida
no segundo semestre, com aumentos sucessivos de 1,5 ponto percentual da taxa Selic,
que encerrou o ano em 9,25%, ainda negativa em termos reais, mas indicando patamares
fortemente positivos para 2022.
Com relação ao cenário para 2022, alguns fatores pesam para um crescimento bem
moderado do PIB, com maior parte das apostas em uma taxa de aproximadamente 0,5%.
Em primeiro lugar, deve ser considerada a base comparativa mais elevada, em função do
aumento de 4,6% em 2021.
Além do cenário internacional já mencionado anteriormente, no plano interno, a inflação
permanece no centro das preocupações, com as projeções para o IPCA em torno de 6,5%,
contemplando uma queda gradual do atual patamar de 10,5%. Com isso, é projetado que
a Selic sofra mais alguns aumentos e permaneça em níveis elevados, encerrando o ano
em 12,8% a.a., o que implicaria, caso as projeções se confirmem, em juros básicos reais na
casa de 5,5% no encerramento do ano, tomando-se o IPCA como deflator.
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O mercado de trabalho deve permanecer como forte entrave à expansão do consumo,
com desemprego elevado e corrosão dos rendimentos do trabalho. Não obstante a
evolução favorável do emprego no período recente, analistas apontam que, além do
provável ritmo fraco da atividade, um contingente elevado de pessoas deve procurar
trabalho, mantendo a taxa de desemprego acima de 10,0% em 2022. Pelo lado dos
rendimentos do trabalho, mesmo que a queda prevista para a inflação se concretize,
a corrosão do seu poder de compra deverá ser significativa, uma vez que o poder de
barganha para reajustes é muito baixo para a maior parte das categorias.
De qualquer forma, é oportuno mencionar que, apesar das maiores tensões nos cenários,
as projeções do Relatório Focus do Banco Central para o crescimento do PIB em 2022,
após atingirem 0,3%, vêm sofrendo seguidas revisões para cima, chegando a uma taxa de
0,5% na edição de 14/03/2022.
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PIB trimestral
De acordo com o IBGE, no quarto trimestre de 2021, o
PIB brasileiro cresceu 0,5% em comparação ao terceiro
trimestre e com ajuste sazonal, quebrando a sequência
negativa que vinha desde o segundo trimestre.
Ainda nessa forma de comparação e com ajuste
sazonal, a agropecuária e os serviços tiveram,
respectivamente, crescimento de 5,8% e 0,5%,
enquanto a indústria apresentou queda de 1,2%.
Quando considerada a taxa anual, observa-se que o
PIB cresceu 4,6%, com expansão da indústria (4,5%)
e dos serviços (4,7%), ao mesmo tempo em que a
agropecuária teve retração de 0,2%, em função da
combinação de longa estiagem em grande parte
do território nacional com geadas nas regiões sul e
sudeste.
Pela ótica da demanda, a passagem entre o terceiro
e o quarto trimestres (com ajuste sazonal) marcou
uma elevação dos componentes, com exceção das

Gráfico 3 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade
Brasil, 2021, em %
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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exportações (-2,4%), com as seguintes taxas: 0,4%
para a formação bruta de capital fixo, 0,7% para
o consumo das famílias, 0,8% para o consumo da
administração pública e 0,5% para as importações.
Em relação à taxa anual, a elevação de 4,6% do PIB
foi acompanhada de taxas positivas em todos os
componentes da demanda (Gráfico 4).
De qualquer forma, cumpre destacar o
comportamento da formação bruta de capital
fixo e das importações, com expansão anual de,
respectivamente, 17,2% e 12,4%, resultando em um
aumento da taxa de investimento de 16,4% para
19,2%. Quanto aos demais componentes, as taxas
anuais registradas foram de 3,6% para o consumo
das famílias, 2,0% para o consumo da administração
pública e 5,8% para as exportações.
O movimento do PIB em 2021 mostrou a recuperação
da economia brasileira em relação ao choque
ocasionado pela pandemia. Um destaque foi o
avanço dos investimentos, revelado pela expansão da
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Gráfico 4 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda
Brasil, 2021, em %
Consumo das famílias
Consumo da administração pública
Exportações
Importações
PIB

FBCF

25,0
20,0

17,2

15,0

12,4

10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0

3,6

2,2
-1,0
-5,7 -5,3

5,8
2,0

-3,5

-9,2
1o trim.

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

2o trim.

3o trim.

4o trim.

4,6

SEADE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

4o trim.2021

Economia brasileira
formação bruta de capital fixo (17,2%) e, também, pelo aumento de 24,1% na produção
de máquinas e equipamentos.
Por outro lado, o crescimento menos acentuado do consumo das famílias (3,6%) indica
as dificuldades de retomada desse componente, nas condições de inflação em ascensão,
desemprego em níveis elevados e corrosão dos rendimentos do trabalho.
Por último, cabe destacar a perda de fôlego da indústria, com uma sequência de taxas negativas
na comparação trimestre contra trimestre anterior, num processo em que a escassez de alguns
insumos e a alta generalizada dos custos de produção tiveram papel fundamental.

Indicadores da atividade
Os principais indicadores de atividade confirmaram a recuperação em 2021, embora com
ritmos distintos, seja ao longo do ano, seja no encerramento em dezembro.
O comportamento das variáveis selecionadas é descrito de forma breve a seguir:
• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de novembro
para dezembro, o IBC-Br dessazonalizado apresentou crescimento de 0,3%. No
acumulado de 12 meses, o indicador teve aumento de 4,5%, bem próximo ao
observado para o PIB no período (4,6%).
• Produção Industrial – PIM-PF, IBGE: a produção física industrial medida pelo IBGE
registrou, na comparação entre novembro e dezembro, expansão de 2,9%. No
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acumulado de 12 meses, o indicador teve
crescimento de 3,9%.
• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado
como um indicador do consumo, as vendas
do comércio varejista ampliado subiram 0,3%,
entre novembro e dezembro, considerado o
ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses,
observa-se uma elevação de 4,5%.
• Volume de serviços – IBGE: o volume de
serviços teve elevação de 1,4% na passagem
de novembro para dezembro, enquanto a taxa
anual registrou uma queda de 10,9%.
O Gráfico 5, contendo as taxas acumuladas de 12
meses desde janeiro, retrata os diferentes ritmos de
recuperação, com expansão acelerada, seguida de
perda de fôlego na produção industrial e no comércio
varejista. Ao mesmo tempo, o volume de serviços
apresentou firme recuperação a partir de abril e teve
grande impulso no terceiro trimestre, refletindo os
benefícios do avanço da vacinação e do controle da
pandemia, o que permitiu maior flexibilização das
medidas restritivas.
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Gráfico 5 - Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, 2021, em %
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Comércio exterior
O comércio exterior brasileiro também mostrou
recuperação em 2021, com crescimento anual
expressivo das exportações, das importações e do
saldo da balança comercial.
Na comparação do acumulado entre janeiro e
dezembro com o de igual período anterior, as
exportações cresceram de US$ 209,2 bilhões para
US$ 280,6 bilhões, o que corresponde a uma taxa
de 34,1%, enquanto as importações acumuladas
registraram aumento de 38,0%, passando de
US$ 159,0 bilhões para US$ 219,4 bilhões. Dessa
forma, o saldo da balança comercial aumentou de
US$ 50,2 bilhões para US$ 61,2 bilhões no período,
crescimento de 21,9%, fator bastante positivo para
o PIB.

Gráfico 6 - Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial
Brasil, acumulado jan.-dez.2020-acumulado jan.-dez.2021, em US$ bilhões
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Os números de 2021 deram base para projeções otimistas em relação ao resultado do
comércio exterior em 2022. Como exemplo, pode ser citado o Relatório Focus do Banco
Central de 14/03/2022, com projeção de um saldo da balança comercial de US$ 63,5
bilhões que, caso confirmado, representaria uma expansão de 3,8% em relação a 2021,
fornecendo novamente contribuição positiva do PIB.
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Panorama
As informações relativas ao quarto trimestre
mostraram que, apesar de uma desaceleração do
ritmo de atividade, a economia paulista apresentou
um crescimento significativo em 2021, com o
PIB fechando o ano com taxa anual de 5,7%,
confirmando o ciclo de crescimento desde 2018 e
que não foi revertido com o choque da pandemia,
em 2020.
Pode-se dizer que a economia paulista viveu
dois momentos distintos em 2021. Em boa parte
do primeiro semestre, foi registrado um forte
crescimento do PIB, aproveitando o impulso do
final de 2020, com destaque para a recuperação da
indústria paulista. Porém, ainda no segundo trimestre,
houve uma quebra de ritmo, resultando em uma
sequência de taxas negativas na margem e redução
da taxa anual, no último trimestre (Gráfico 7).
Além da base comparativa mais alta, relativa ao
segundo semestre de 2020, quando a economia
paulista se recuperou de forma acelerada do

Gráfico 7 - 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
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Fonte: Fundação Seade.
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choque da pandemia, alguns fatores se mostraram decisivos para a perda de
dinamismo.
Em primeiro lugar, a escalada inflacionária representou uma elevação dos custos de
produção e também a corrosão dos rendimentos de trabalho, que, em condições de
desemprego elevado e de redução do auxílio emergencial para R$ 250, revelou-se nociva
para o consumo.
A combinação de custos elevados com demanda enfraquecida atingiu principalmente a
indústria, que se viu obrigada a manter os estoques em níveis mínimos, mesmo que às
custas de cortes na produção.
Com isso, foram parcialmente reduzidos os efeitos do avanço rápido da vacinação, no
segundo semestre, que permitiu maior flexibilização das medidas restritivas, fundamental
para o dinamismo de vários segmentos do setor de serviços.

PIB paulista
O PIB paulista teve queda de 0,5% na passagem entre o terceiro e o quarto trimestres,
já considerado o ajuste sazonal, sendo o terceiro resultado negativo consecutivo nessa
forma de comparação. Em relação aos grandes setores, a agropecuária (4,2%) e os
serviços (0,3%) apresentaram crescimento na margem, enquanto a indústria registrou
retração de 1,5%, contribuindo para o resultado negativo do PIB.
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Seguindo ainda com a comparação trimestre contra
trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal,
tem-se que, dentre os segmentos que compõem a
indústria, foram observadas quedas na construção
civil (-1,6%) e na extrativa mineral (-11,0%), ao mesmo
tempo em que a indústria de transformação registrou
crescimento nulo. No que diz respeito ao setor de
serviços, sobressai o comportamento dos segmentos
de transportes, armazenagem e correio, com
crescimento de 3,4%, seguido pelo crescimento mais
modesto dos demais serviços, com taxa de 0,3%. Já o
segmento de comércio e serviços de manutenção e
reparação caiu 3,8% (Gráfico 8).
Considerando a taxa anual de crescimento, nota-se
um desempenho mais favorável, com o PIB paulista
encerrando 2021 com expansão de 5,7%, com
crescimento na indústria (5,6%) e nos serviços (6,2%),
enquanto a agropecuária caiu 5,2%, resultado de um
ano atipicamente ruim para o setor, que combinou
longa estiagem com geadas.
Nessa forma de comparação, a expansão do setor
de serviços refletiu um comportamento favorável dos

Gráfico 8 - 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, 4o trim.2021, em %
Acumulado em 12 meses

Trimestre/trimestre anterior (com ajuste sazonal)
-5,2

Agropecuária
Indústria
Extrativa Mineral
Transformação
Construção Civil
Produção e Distribuição de
Eletricidade e Gás,…
Serviços
Comércio e Serviços de Manutenção e…
Transportes, Armazenagem e Correio
Demais Serviços (1)

-1,5
-11,0

4,8

0,0
-1,6

4,5

-1,8
0,3

-3,8

10,1

6,2
8,8
12,5

3,4

Valor Adicionado
Impostos Líquidos de Subsídios
PIB

1,3

4,2
5,6

0,3

-0,2
-2,0
-15,0

-10,0

-5,0

-0,5

5,2
5,9
4,9
5,7

0,0

5,0

10,0

15,0

Fonte: Fundação Seade.
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seus segmentos, com taxas de 5,2% para demais serviços, 8,8% para comércio e serviços
de manutenção e reparação e 12,5% para transportes, armazenagem e correio. Assim,
diferentemente do que se observou em 2020, quando o grande destaque residiu na
expansão do item demais serviços, houve, em 2021, crescimento anual mais acentuado
do comércio e serviços de manutenção e reparação, com forte recuperação de
transportes, armazenagem e correio, cuja taxa de 12,5% refletiu o efeito da progressiva
flexibilização das medidas restritivas e relativa normalização operacional de grande parte
das atividades econômicas.
Também deve ser destacado o crescimento anual de 5,6% da indústria, apoiado pela
expansão de todos os seus segmentos, com 4,8% para a indústria de transformação,
10,1% para a construção civil e 1,3% para a extrativa mineral.
Um aspecto que deve ser mencionado sobre a indústria reside no fato de que, apesar
do expressivo crescimento de 5,6%, recuperando-se do tombo em 2020 (-3,5%), seu
comportamento teve uma irregularidade importante, com um auge no terceiro trimestre,
quando a taxa anual chegou a 8,2%, reduzindo o seu ritmo no último trimestre. Esse
comportamento refletiu basicamente a perda de fôlego da indústria de transformação
que, depois do pico de 8,4% no terceiro trimestre, encerrou o ano com taxa de 4,8%.
Além de ter sofrido com custos de produção elevados, houve um agravamento da
situação no segundo semestre, com elevação dos preços de energia, mudança da política
monetária e enfraquecimento da demanda em diversos segmentos. Nesse sentido, o
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cenário para o setor em 2022 é preocupante, dada
a tendência de continuidade de elevados custos de
insumos e de crédito, como também das dificuldades
para uma recuperação mais acentuada da demanda
de consumo.

Indicadores setoriais de atividade

Gráfico 9 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação
Estado de São Paulo, dez.2020-dez.2021, em %
12,0
10,0
8,0

6,5
5,2

6,0

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.

4,0

Indústria de transformação

-2,0

A produção da indústria de transformação paulista
teve crescimento anual de 5,2% em 2021. Embora
seja uma taxa robusta, cabe observar a forte
desaceleração, após o auge em agosto, com taxa de
10,0% (Gráfico 9).
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Nessa forma de comparação, os destaques positivos
foram os segmentos de veículos automotores,
reboques e carrocerias (27,2%), máquinas e
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equipamentos (22,4%) e produtos de minerais não
metálicos (20,5%). Por sua vez, as maiores quedas
foram registradas nos segmentos de produtos
farmoquímicos e farmacêuticos (-24,2%), produtos
alimentícios (-16,6%) e outros equipamentos de
transporte, exceto veículos automotores (-12,9%)
(Gráfico 10).
Pode-se dizer que, apesar do relativo alívio pela forte
recuperação em segmentos importantes, como a
automotiva e máquinas e equipamentos, preocupa o
movimento irregular da produção industrial paulista,
mostrando significativa desaceleração de setembro
em diante, bem como forte retração em segmentos
também importantes, como as indústrias farmacêutica
e de alimentos.

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.

Gráfico 10 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses da produção da indústria
de transformação, por atividade
Estado de São Paulo, dez.2021, em %
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Máquinas e equipamentos
Produtos de minerais não metálicos
Metalurgia
Equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos
Artigos do vestuário e acessórios
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
Produtos têxteis
Coque, de produtos derivados do petróleo
e de biocombustíveis
Outros produtos químicos
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Produtos de borracha e de material plástico
Celulose, papel e produtos de papel
-0,5
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos
-1,1
Bebidas
-2,9
Sabões, detergentes, cosméticos,
-4,3
produtos de limpeza, perfumaria e higiene
Outros equipamentos de transporte,
-12,9
exceto veículos automotores
-16,6
Produtos alimentícios
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos -24,2
-30,0 -20,0 -10,0
0,0
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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O comércio varejista ampliado do Estado de São
Paulo encerrou 2021 com elevação anual de 1,7%,
apresentando significativa desaceleração do volume
de vendas, após atingir o seu auge em julho, quando a
taxa anual chegou a 6,3% (Gráfico 11).
Dentre os segmentos abrangidos pela pesquisa
do IBGE, seis tiveram crescimento acumulado em
12 meses, enquanto os outros quatro registraram
queda. Os destaques positivos foram tecidos,
vestuário e calçados (12,9%), outros artigos de
uso pessoal e doméstico (12,3%) e material de
construção (5,4%), enquanto as taxas negativas
de crescimento ficaram por conta de livros,
jornais, revistas e papelaria (-29,3%), móveis
e eletrodomésticos (-11,3%), equipamentos e
materiais para escritório, informática e comunicação
(-5,8%) e veículos, motocicletas, partes e peças
(-2,5%) (Gráfico 12).
Um ponto que chamou atenção foi a recuperação
dos segmentos de vestuário e de artigos pessoais,
em que a flexibilização das medidas restritivas teve
papel relevante, levando-se em consideração a
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Gráfico 11 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista
ampliado acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo, dez.2020-dez.2021, em %
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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, dez.2021, em %
Tecidos, vestuário e calçados

12,9

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

12,3

Material de construção

5,4

COMÉRCIO VAREJISTA
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO
Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo
Combustíveis e lubriﬁcantes

2,3
2,3
1,7
1,4
1,4

Veículos, motocicletas, partes e peças
Equipamentos e materiais para escritório,
informática e comunicação
Móveis e eletrodomésticos
Livros, jornais, revistas e papelaria
Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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grande importância das compras presenciais e lojas
físicas para esses artigos.
Também cabe destacar a retração no volume de
vendas de veículos, motocicletas, partes e peças
(-2,5%), num movimento em que foi registrada forte
recuperação no primeiro semestre, seguida de
forte queda no segundo. De acordo com algumas
análises do setor, a alta de preços, incluindo veículos e
combustíveis, o elevado desemprego, combinado com
a corrosão do poder de compra dos rendimentos do
trabalho e a elevação dos juros foram os principais
determinantes desse comportamento.
Passando para o volume de serviços no Estado de São
Paulo, a pesquisa do IBGE mostrou uma expansão
anual de 11,5% em 2021, se recuperando da forte
queda em 2020 (Gráfico 13).
É interessante notar que, diferentemente da produção
industrial, que apresentou forte desaceleração no
segundo semestre, o volume de serviços no Estado de
São Paulo, depois de um primeiro trimestre negativo,
iniciou um movimento ascendente em abril e seguiu

Gráfico 13 - Taxas de crescimento acumuladas em 12 meses do volume dos serviços
Estado de São Paulo, dez.2020-dez.2021, em %
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assim até o encerramento do ano, aproveitando o
maior controle da pandemia, especialmente com o
avanço da vacinação e o progressivo relaxamento das
medidas restritivas.
Quanto aos segmentos pesquisados, quase todos
registraram taxas anuais acima de 11,0%: serviços de
informação e comunicação (16,0%); serviços prestados
às famílias (14,8%); transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio (12,9%) e serviços profissionais,
administrativos e complementares (4,0%) (Gráfico 14).
Provavelmente, em função da abrangência bem
menor em termos de segmentos pesquisados pela
PMS-IBGE, em comparação ao valor adicionado, esse
indicador levou mais tempo para apresentar sinais
de recuperação, após o choque representado pela
pandemia em 2020.

Gráfico 14 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses,
por atividade
Estado de São Paulo, dez.2021, em %
Serviços de informação
e comunicação

16,0

Transportes, serviços auxiliares
aos transportes e correio

12,9

11,5

SERVIÇOS

Serviços proﬁssionais, administrativos
e complementares

4,0

Serviços prestados às famílias

14,8

Comércio exterior
Em 2021, as exportações do Estado atingiram
US$ 54,1 bilhões, crescimento anual de 27,1%. Os
principais produtos exportados em 2021 foram
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açúcares de cana, óleos brutos de petróleo, óleo
combustível e soja, mesmo triturada.
Por sua vez, as importações paulistas totalizaram
US$ 67,2 bilhões em 2021, resultando em aumento
de 24,1% em relação a 2020. Dentre os principais
produtos de importação no ano, cabe destacar partes
para aparelhos de telefonia, óleo diesel, inseticidas e
caixas de marcha.
Com isso, o saldo da balança comercial paulista foi
negativo em US$ 13,2 bilhões, o que corresponde a
uma elevação de 13,2% do déficit, na comparação
com o resultado de 2020 (Gráfico 15).
De forma semelhante ao observado para o conjunto
da economia nacional, a recuperação da atividade
proporcionou crescimento considerável tanto das
exportações, como das importações. No entanto,
como o comércio exterior paulista tem se mostrado
estruturalmente deficitário em razão do elevado
volume de importações da sua indústria, o maior vigor
econômico acabou implicando em aumento do déficit
da balança comercial.

Gráfico 15 - Valor das exportações e importações

Estado de São Paulo, acumulado dez.2020-acumulado dez.2021, em US$ bilhões
2020

2021

80,0
67,2
60,0

40,0

54,1

54,1

42,5

20,0

0,0
-11,6

-20,0
Exportações

Importações

-13,2

Saldo

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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Ambiente econômico: mercado de trabalho, consumo e investimentos anunciados
A avaliação do comportamento da economia paulista no quarto trimestre pode ser
complementada pela análise de alguns fatores relevantes para o ambiente econômico
como um todo, com destaque para mercado de trabalho, consumo e investimentos.
Começando pelo mercado de trabalho, a maior mobilidade das pessoas impulsionou a
demanda por serviços, a retomada da produção e das vendas no varejo, favorecendo o
emprego.
A PNAD Contínua do IBGE mostrou que, no quarto trimestre, o número de pessoas
ocupadas subiu para 23,1 milhões, acréscimo em termos absolutos de 2,5 milhões de
pessoas e crescimento de 12,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (Tabela 1).
O crescimento da ocupação foi generalizado, abrangendo o emprego formal e o informal.
Todavia, se compararmos o mercado de trabalho de 2021 com o de 2019, percebe-se
que ainda não foi retomado o patamar anterior à pandemia. A média da ocupação por
trimestres, em 2021, foi de 21,8 milhões de empregados, cerca de 848 mil ocupações a
menos, em relação à média observada em 2019 (22,7 milhões de ocupados).
Mais especificamente em relação à ocupação com carteira assinada, no quarto
trimestre de 2021, percebe-se que as empresas registraram 390 mil pessoas a mais,
na comparação com o trimestre anterior, e 1,1 milhão de trabalhadores, em relação ao
quarto trimestre de 2020, o que caracteriza uma melhora substantiva no mercado formal.

28

4o trim.2021

SEADE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

4o trim.2021

Economia do Estado de São Paulo
Tabela 1 - Variação da força de trabalho e do número de ocupados
Estado de São Paulo, 2021
Posição na ocupação

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

Variação em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior (%)

1o trim.

2o trim.

3o trim.

4o trim.

1o trim.

2o trim.

3o trim.

4o trim.

Força de trabalho

173

614

581

425

-4,8

7,4

9,4

7,4

Desocupados

-10

57

-210

-528

13,6

12,0

-5,2

-19,3

Total da ocupação

183

557

791

954

-7,4

6,6

12,1

12,0

Com carteira

249

16

590

320

-7,7

3,8

12,3

12,3

Sem carteira

-183

73

221

127

-18,1

9,6

15,5

10,8

6

60

156

114

-20,2

4,5

32,2

32,2

Setor público

38

-26

-180

131

8,3

1,9

-7,4

-1,8

Empregador

-109

147

-29

-32

-27,3

-5,5

-7,7

-2,3

Conta própria

168

315

36

295

-0,4

17,1

20,1

17,4

Trabalhador doméstico

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Também conforme consta na Tabela 1, em 2021,
ao lado da recuperação do emprego com carteira
assinada, aprofundou-se o processo de precarização
dos postos de trabalho. A soma das ocupações “sem
carteira assinada”, “emprego doméstico” e “conta
própria” atingiu 9,3 milhões de pessoas no quarto
trimestre, acréscimo de 1,4 milhão de pessoas frente
ao mesmo trimestre de 2020, com crescimento de
17,5%, acima do observado para o emprego formal.

Gráfico 16 - Taxa de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, dez.2018-dez.2021, em % da PEA

O aumento do emprego proporcionou a diminuição
da taxa de desocupação entre o terceiro e o
quarto trimestres, de 13,3% para 11,5%, excluída a
sazonalidade, o que correspondeu a uma redução no
número de desocupados em 691 mil pessoas. Nesse
período, a variação da força de trabalho foi inferior ao
aumento da ocupação, ajudando na redução da taxa
de desemprego que, apesar da melhora, permanece
em níveis elevados (Gráfico 16).
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Com relação aos rendimentos do trabalho, a
comparação entre o quarto trimestre de 2021 e igual
período de 2020 mostrou queda do rendimento
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com mais ênfase para a faixa de R$ 3.000, que teve
uma queda de 10,6% em relação ao mesmo período
de 2020.
Por sua vez, a massa de rendimento efetivo real
atingiu o volume médio de R$ 71 bilhões em 2021,
com uma variação negativa de 7,8% no confronto
com o registrado em 2020, que foi de R$ 77 bilhões
(Gráfico 17).
As condições do mercado de trabalho, com
desemprego elevado e queda dos rendimentos
reais, repercutiram no consumo no Estado de São
Paulo. Desde julho de 2021, o volume de vendas
do comércio varejista, tanto no restrito, como no
ampliado, vem sofrendo quedas sistemáticas em
relação a 2020. No quarto trimestre de 2021, a
retração foi de -3,6 %, no comércio restrito, e de -7,9%
no comércio ampliado, na comparação com o mesmo
período de 2020.
A piora do varejo paulista no segundo semestre de
2021 também pode ser observada nos resultados
livres das influências sazonais. No quarto trimestre, o

Gráfico 17 – Massa de rendimento efetivo real do trabalho, segundo posição na
ocupação
Estado de São Paulo, 2019-2021, em R$ bilhões
Empregado com carteira assinada (privado)
Empregado sem carteira assinada e conta própria
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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volume de vendas do comércio ampliado e restrito caiu,
respectivamente, 2,1% e 1,7%, em relação ao trimestre
imediatamente anterior, exibindo a perda de dinamismo
nesses indicadores no Estado de São Paulo.

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

Na comparação com o período pré-pandemia, a
queda verificada a partir de julho fez com que os
índices do restrito e ampliado encerrassem 2021 em
níveis 1,3% e 6,1% abaixo dos índices de fevereiro de
2020 (Gráfico 18).
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Em relação aos investimentos, a Pesquisa de
Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo
(Piesp), realizada pela Fundação Seade, mostrou que,
no quarto trimestre de 2021, os anúncios totalizaram
R$ 10,1 bilhões, com elevação de 17,9% em relação ao
trimestre anterior.
Mesmo com esse aumento, os investimentos
anunciados estão longe de mostrar sinais mais
claros de recuperação. A comparação entre o quarto
trimestre de 2021 e o mesmo trimestre de 2020
resultou em queda de 48,2%.
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Considerando o total acumulado no ano, os
investimentos anunciados somaram R$ 41,1 bilhões
em 2021, o que corresponde a uma queda de 20,0%
em relação a 2020. No confronto com 2019, antes do
choque da pandemia, o total de 2021 é 59,0% menor.
Em termos da distribuição por setores, em 2021,
R$ 13,4 bilhões (32,5%) foram para infraestrutura,
R$ 8,7 bilhões para a indústria (21,2%), R$ 11,9 bilhões
para serviços (29,0%), R$ 5,8 bilhões para o comércio
(14,1%) e R$ 1,3 bilhão para agropecuária (3,1%).
Como já alertado em edições anteriores, essa variável
tende a se concentrar nos novos empreendimentos,
sensíveis aos níveis de confiança, que foram bastante
abalados com a pandemia e, em 2021, afetados
por fatores como a escalada inflacionária, os riscos
energéticos e a instabilidade do ambiente político.
Entretanto, há indicações de avanço substantivo dos
investimentos pontuais, voltados para a capacitação e
modernização das unidades existentes. Em especial,
pode-se destacar o crescimento de 22,4% da produção
paulista de máquinas e equipamentos em 2021.

Gráfico 19 – Valor dos investimentos anunciados – acumulados em quatro trimestres
Estado de São Paulo, 4o trim.2019-2021, em R$ bilhões
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Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.
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Conforme visto, a trajetória da economia paulista em 2021 foi marcada por uma
expansão vigorosa, mas que sofreu uma desaceleração no segundo semestre, em razão
de três resultados trimestrais negativos seguidos na margem, demarcando um recuo da
taxa anual do PIB, de 7,1% para 5,7%. Com isso, o carregamento estatístico para 2022,
calculado pela Fundação Seade, ficou em -0,8%.
Um aspecto importante para a cena atual é a elevada base de comparação relativa
à trajetória da economia paulista em 2021 e, com base em todos esses fatores, as
projeções da Fundação Seade para o PIB paulista em 2022 têm mínima de 0,8%, média
de 1,0% e máxima de 1,3%.

Tabela 2 - Projeções do PIB paulista, 2022, em %
Estado de São Paulo

Mínima
0,8

Média
1,0

Máxima
1,3

Fonte: Fundação Seade.

No ambiente internacional, o cenário é de incerteza e depende dos desdobramentos
do conflito entre Rússia e Ucrânia. No momento, há uma tendência para um aumento
expressivo dos preços de vários insumos, agravando a situação de escassez de alguns
deles, como os componentes eletrônicos e fertilizantes, cujos efeitos nos custos de
produção e na inflação acabam anulando eventuais ganhos com as exportações e com a
maior entrada de capital estrangeiro.
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No plano interno, a inflação permanece no centro das preocupações, com o IPCA
anualizado ainda acima de 10,0%, tanto para o conjunto nacional, como para a RMSP. A
maior parte dos analistas, incluindo o Banco Central, ainda vê um forte espraiamento do
movimento de alta dos preços, além do componente mundial desse processo, prevendo
uma queda bastante gradual dos índices ao longo do ano. De acordo com o Relatório
Focus de 14/03/22, o IPCA deve fechar o ano em 6,5%.
É importante notar que, mesmo que a queda esperada da inflação se concretize, a
pressão sobre os rendimentos do trabalho e os orçamentos das famílias ainda será
considerável, prejudicando o consumo.
Nesse contexto de resistência do processo inflacionário, a elevação dos juros é um dos
poucos instrumentos disponíveis como política de combate à inflação. Assim, a Selic, hoje
em 11,8%, deve encerrar o ano em 12,8%, segundo as avaliações correntes.
Vale lembrar que a alta da Selic impacta as demais taxas de juros, englobando o crédito
ao consumo, ao capital de giro das empresas, além dos financiamentos de longo prazo,
enfraquecendo a demanda e atuando como foco de aumento dos custos de produção.
Preocupa também a queda do ritmo de atividade da indústria paulista. Conforme
exposto, a comparação entre o quarto e o terceiro trimestre de 2021, com ajuste sazonal,
revelou queda de 1,5% do valor adicionado do setor, sendo a terceira consecutiva nessa
forma de comparação. Ao mesmo tempo, embora a sua taxa anual tenha fechado em
5,6%, houve uma redução considerável em relação ao pico de 8,2%, alcançado no terceiro
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trimestre. Dentre os fatores responsáveis por essa perda de fôlego, ganham ênfase
os elevados custos de produção e a demanda enfraquecida, que são acentuados pelo
movimento de alta dos juros em curso.
Por último, é importante destacar alguns fatores que podem surpreender positivamente
em 2022. Em primeiro lugar, a combinação do crescimento da ocupação com a vigência
do Auxílio Brasil de R$ 400 pode ter efeito significativo no consumo, especialmente no
que diz respeito às famílias de renda mais baixa, cujos orçamentos foram duramente
comprimidos, em 2021, pela conjunção de desemprego elevado, inflação acima de 10% e
auxílio emergencial reduzido para o limite mensal de R$ 250.
As chuvas desse início de ano, acima do normal, praticamente eliminaram os riscos
energéticos para 2022, segundo as análises do setor de energia, tirando de cena uma
grande tensão, dado o potencial de impacto na inflação e nos principais índices de
confiança.
Outro ponto a ser mencionado é que, com a mudança no teto de gastos e com as
finanças em melhores condições, União e estados terão maior capacidade para investir.
No caso do Estado de São Paulo, os investimentos previstos na LOA 2022 totalizam
R$ 31,9 bilhões, correspondendo a um aumento de 65,1% em relação à LOA 2021.
Por último, cabe mencionar que, de acordo com alguns especialistas e com a OMS, com
o avanço da vacinação e a menor letalidade da Ômicron, aumentam as chances para que
a Covid-19 se torne uma doença endêmica em 2022, consolidando um completo retorno
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à normalidade, com efeitos bastante positivos para a atividade. No caso da economia
paulista, é importante considerar que, mesmo com o dinamismo apresentado pelo setor
de serviços, liderando a recuperação em relação ao choque provocado pela pandemia,
alguns dos seus segmentos foram fortemente afetados e dependem do controle da
Covid-19 para sua plena recuperação, sobretudo nos casos de turismo e entretenimento.
Um exemplo pode ser dado pelo índice de volume de atividades turísticas, produzido
pelo IBGE. Para o Estado de São Paulo, esse indicador teve elevação de 11,9% em 2021,
uma taxa expressiva, porém ainda longe de propiciar uma recuperação em relação à
queda de 40,0% registrada em 2020, período em que as restrições de mobilidade foram
mais agudas.
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