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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
No segundo trimestre, a economia paulista apresentou crescimento de 1,2% na margem, fundamental
para atenuar a desaceleração da taxa anual de crescimento do PIB, que atingiu 1,9% no período.
Para esse resultado, foi decisiva a normalização das operações de todas as atividades, favorecendo,
em especial, o setor de serviços, principalmente os segmentos mais afetados pela pandemia, como
transportes, turismo, entretenimento, hospedagem e alimentação. Outro fator importante foi a
continuidade do movimento de recuperação do emprego formal e informal, provocando reduções na
taxa de desocupação no Estado de São Paulo.
Porém, a deterioração do poder de compra dos rendimentos do trabalho e o aumento do
endividamento das famílias, num ambiente de juros elevados, impuseram fortes restrições para o
aumento do consumo.
Com relação às perspectivas para 2022, os dados relativos ao segundo trimestre permitem projeções
um pouco mais elevadas de crescimento da economia paulista. É ainda um cenário de avanço
moderado que, no entanto, possui aspectos positivos, considerada a política fiscal expansionista em
todas as esferas de governo, com elevação dos investimentos públicos e um pacote de benefícios
sociais, com destaque para o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600.
Contudo, alguns problemas devem ser considerados. O cenário internacional é incerto, com inflação
elevada, juros em alta e ameaça de recessão nas economias avançadas. No plano interno, o processo
inflacionário impôs uma política monetária fortemente restritiva, com juros básicos acima de 3,0%
em termos reais, afetando o consumo, bem como as condições operacionais, sobretudo no que diz
respeito à indústria.
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Panorama
O ambiente internacional no segundo trimestre foi marcado pelo entendimento de que o
conflito militar entre Rússia e Ucrânia não seria de curta duração, assim como as sanções
aplicadas em relação ao ato da invasão russa, que mexem com o comércio mundial e a
geopolítica como um todo.
As consequências econômicas mais imediatas desse processo foram a subida da
inflação em escala mundial, o avanço das cotações de commodities e a redução do
crescimento, com possibilidade de recessão em boa parte das economias avançadas. Ao
mesmo tempo, a política de tolerância zero em relação à Covid-19 na China levou a uma
desaceleração considerável da segunda maior economia do planeta.
Frente a esses aspectos, as principais instituições reduziram suas projeções para o
PIB mundial em 2022 e 2023, enfatizando um cenário carregado de incertezas. Como
exemplo, pode ser citado o FMI que, em sua atualização de julho,1 alterou suas projeções
de crescimento do produto mundial de 3,6% para 3,2%, em 2022, e de 3,6% para 2,9%,
em 2023, como mostra o Gráfico 1.
Com relação a 2022, ganham destaque as revisões para o PIB dos EUA (de 3,7% para
2,3%), da China (de 4,4% para 3,3%) e da Zona do Euro (de 3,9% para 2,8%). Por outro lado,
1. World Economic Outlook – julho de 2022.
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foram confirmadas perspectivas mais favoráveis para
os países exportadores de commodities, como o Brasil,
cuja projeção para o PIB subiu de 0,8% para 1,7%.
Um ponto que chamou atenção foi a revisão um
pouco mais favorável para a economia russa em 2022,
de -8,5, na projeção anterior, para -6,0, decorrente
tanto do avanço dos preços dos combustíveis, como
de novos acordos comerciais com parceiros de peso,
como China e Índia, reduzindo, de certa forma, o
impacto das sanções.
Para 2023, a projeção para o PIB mundial foi reduzida
para 2,9%, com base na revisão das taxas de
crescimento das economias avançadas (1,4%), com
taxas de 1,0% para EUA e 1,2% para Zona do Euro. No
que se refere ao grupo das economias emergentes,
a liderança do crescimento permanece com China
(4,6%) e Índia (6,1%), porém com taxas mais modestas
em relação ao histórico recente. Ao mesmo tempo,
está prevista uma redução do ritmo de atividade para
as exportadoras de commodities, como Brasil (1,1%),
México (1,2%) e Argentina (3,0%).
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Gráfico 1 - Taxas de crescimento da economia mundial estimadas e projetadas pelo FMI
Regiões e países selecionados, 2022-2023, em %
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A visão quase consensual desse processo é a de que a elevação generalizada dos juros
em curso para combater a inflação já começa a afetar negativamente a economia mundial
no segundo trimestre, arrastando também os mercados de commodities.
Considerando esses aspectos, vale a pena explorar a possível trajetória desses mercados
em 2022, dada sua importância para o atual cenário das economias brasileira e paulista.
De acordo com o Banco Mundial,2 o choque de oferta provocado pelo conflito militar
entre Rússia e Ucrânia reforçou a ideia de um novo ciclo de alta dos mercados de
commodities, iniciado em 2020 com a pandemia.
O Gráfico 2 mostra os índices de preços observados dos grandes grupos em 2020 e
2021, bem como suas projeções para 2022.
Caso essas projeções se confirmem, o confronto com as cotações de 2021 resultará nas
seguintes taxas de crescimento: 50,5% para energia, 17,7% para o grupo de agrícolas e
15,8% para minerais e metais. Porém, a hipótese de um novo ciclo expansivo ganha força
quando as projeções para 2022 são comparadas com as cotações de 2020, resultando
em taxas de 172,5% (energia), 46,2% (agrícolas) e 70,4% (minerais e metais).

2. Banco Mundial. Commodity Markets Outlook (abril de 2022).
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No caso mais específico da economia do Estado de
São Paulo, vale a pena examinar as projeções e as
cotações observadas em junho para as principais
commodities da sua pauta.

Gráfico 2 - Índices de preços dos principais grupos de commodities
Mundo, 2020-2022

Começando pelo óleo bruto de petróleo, atualmente
o principal item de exportação, enquanto a projeção
para o final do ano para o preço do barril é de
US$ 100,0, aumento de 42,1% na comparação com
2021, sua cotação em junho de 2022 atingiu
US$ 120,1/barril, 20,1% acima do previsto para o ano.

160

Ao mesmo tempo, o açúcar, segundo principal
produto exportado pelo Estado de São Paulo, cuja
projeção é de cotação de US$ 0,39/kg ao final de
2022, crescimento nulo em relação a 2021, chegou
em junho com um preço de 0,42/kg, 7,7% acima do
projetado.
Uma exceção pode ser a soja processada, terceiro
principal produto da pauta paulista. Embora a
projeção seja de um preço de US$ 590,0/t, elevação
de 22,7% no confronto com 2021, seu preço em junho
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foi de US$ 528,0/t, 10,5% abaixo do projetado para o ano, porém 9,8% acima do patamar
do ano passado.
O movimento dos preços desses produtos é compatível com as projeções do Banco
Mundial para o ano, uma vez que a própria instituição alertou para uma provável alta
exacerbada de alguns produtos nos meses posteriores ao início do conflito militar,
seguida de uma acomodação ao longo do segundo semestre.
Pode-se dizer que o cenário internacional de 2022 para as economias brasileira e
paulista permanece positivo, embora com menor espaço para ampliar as exportações,
especialmente das quantidades, dados os efeitos negativos decorrentes do aumento
da inflação em escala mundial, dos juros em ascensão, da desaceleração da economia
chinesa e do risco de recessão nos EUA e parte da Europa.
Para tanto, são fundamentais a evolução favorável das commodities e a diminuição de
oportunidades de ganhos nas economias avançadas, tornando o país atrativo para
projetos de investimento ou mesmo aplicações financeiras, aproveitando os elevados
juros internos.
Entretanto, também se avolumam as incertezas envolvendo 2023 e os anos seguintes. Em
primeiro lugar, há uma grande preocupação em relação à questão energética, envolvendo
principalmente a Europa, na medida em que o inverno se aproxima e há uma clara
insuficiência de fontes para substituir o gás provido pela Rússia. Assim, uma dúvida é
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sobre qual será o impacto dessa crise de abastecimento sobre boa parte das economias
europeias, com riscos de uma recessão.
Também preocupa a duração necessária do ciclo de alta dos juros para refluir o processo
inflacionário que atinge boa parte das economias avançadas. Além dos efeitos negativos
sobre o crescimento, afetando as exportações brasileiras, a alta dos juros acaba
estabelecendo um piso para uma eventual queda dos juros domésticos.
Por último, há incerteza acerca do realinhamento geopolítico a partir da eclosão da guerra
entre Rússia e Ucrânia, com dois grandes blocos, sendo um composto por EUA e Europa,
outro por China, Rússia e Índia, num movimento que muitos analistas vêm chamando de
“desglobalização”, criando grandes desafios para a política externa brasileira.
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No segundo trimestre, a economia brasileira cresceu em ritmo acima do esperado pelos
analistas, com o PIB apresentando elevação de 1,2% em relação ao primeiro trimestre, o
que levou a uma nova revisão para cima das projeções para o PIB em 2022.
O melhor desempenho econômico foi proporcionado pelo setor de serviços, contando
com o retorno pleno das operações de vários segmentos atingidos pelas medidas
sanitárias na pandemia, como transportes, turismo e entretenimento. Além disso, o bom
desempenho contou também com a contribuição da indústria de transformação, com
resultados positivos nos dois últimos trimestres, e da construção civil, que mostrou bons
resultados mesmo durante a pandemia.
Também chamou atenção a recuperação do emprego, apontando para taxas de
desemprego de um dígito, abaixo dos níveis registrados no período anterior à pandemia.
De qualquer forma, pode-se afirmar que o maior dinamismo decorre primordialmente
do consumo de serviços, auxiliado pelas poupanças formadas pelos extratos de renda
mais elevada a partir da pandemia, ficando em segundo plano os ganhos gerados pelas
exportações de commodities.
No que se refere ao segundo semestre, entram em cena alguns fatores que podem
amenizar ou até mesmo impedir a desaceleração que vinha sendo esperada até a
divulgação dos últimos dados relativos ao PIB, começando pelo Auxílio Brasil, que
aumentou de R$ 400 para R$ 600. Outro ponto importante é a desaceleração recente da
inflação, com quedas substantivas dos preços dos combustíveis.
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Porém, contam negativamente os juros em patamares
bastante elevados, com a Selic em 13,75%, apontando
para um nível real acima de 6,0% ao final do ano, o que
inibe consumo e investimentos, além de impulsionar
os custos operacionais, sobretudo para a indústria.

PIB trimestral
De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de
2022, o PIB brasileiro cresceu 1,2% em comparação
ao trimestre anterior e com ajuste sazonal, o quarto
resultado positivo consecutivo, nessa base de
comparação.
Outro ponto importante, ainda na comparação
trimestre contra trimestre, refere-se ao fato de que
foi registrado crescimento em todos os setores, com
0,5% para a agropecuária, 2,2% para a indústria e
1,3% para os serviços.
Quando considerada a taxa anual, observa-se que o
PIB cresceu 2,6%, com expansão da indústria (0,1%)
e dos serviços (4,3%), ao mesmo tempo em que a

Gráfico 3 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade
Brasil, 3o trim.2021-2o trim.2022, em %
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agropecuária permanece com forte retração (-5,5%),
refletindo em boa medida uma queda atípica na
produção de soja, com taxa de -12,0% no acumulado
do primeiro semestre.
Pela ótica da demanda, na passagem do primeiro
para o segundo trimestre de 2021 com ajuste sazonal,
houve crescimento de 2,6% do consumo das famílias,
4,8% da formação bruta de capital fixo e de 7,6% das
importações. Por sua vez, foram registradas quedas
no consumo da administração pública (-0,9%) e nas
exportações (-2,5%).
Em relação à taxa anual, a elevação de 2,6% do PIB,
no segundo trimestre, foi acompanhada de taxas
positivas em todos os componentes da demanda
(Gráfico 4).
Continua merecendo atenção a forte desaceleração
da formação bruta de capital fixo, cuja taxa anual,
após atingir um pico de 20,2% no terceiro trimestre de
2021, chega agora a 3,5%, com a taxa de investimento
se mantendo em 18,7%.

Gráfico 4 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda
Brasil, 3o trim.2021-2o trim.2022, em %
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Em relação ao consumo das famílias, foi registrada elevação de 3,4%, indicando
que continua forte a demanda por serviços, com o retorno operacional de todos os
segmentos do setor.
No que diz respeito ao consumo da administração pública, a taxa anual de 2,5% reflete
não só o viés expansionista da política fiscal, como o retorno ao trabalho presencial em
todo o setor público.
Com relação aos componentes de comércio exterior, nota-se uma desaceleração
das exportações, com crescimento anual de 2,3% das exportações e de 2,0% das
importações, após a forte alta verificada no primeiro trimestre.
Em suma, a expansão do PIB brasileiro no segundo trimestre foi puxada pelo setor de
serviços, beneficiado pelo retorno pleno das atividades, contando, pelo lado da demanda,
com avanços importantes do consumo das famílias, do consumo da administração
pública e da formação bruta de capital fixo.

Indicadores da atividade
Os principais indicadores de atividade confirmam o fato de que, ao final do segundo
trimestre, o maior vigor econômico ficou mais concentrado nos serviços, com uma
desaceleração importante na indústria e no comércio varejista. O comportamento das
variáveis selecionadas é descrito de forma breve a seguir.
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• Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br): na passagem de maio para
junho, o IBC-Br dessazonalizado cresceu 0,7%,
puxado pelo bom desempenho dos serviços.
No acumulado de 12 meses, o indicador teve
aumento de 2,2%.
• Produção Industrial (PIM-PF) – IBGE: a
produção física industrial medida pelo IBGE
registrou, entre maio e junho, queda de 0,4%.
No acumulado de 12 meses, o indicador
apresenta retração de 2,8%.
• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado
como um indicador do consumo, o volume de
vendas do comércio varejista ampliado caiu
2,3% entre maio e junho, considerado o ajuste
sazonal. No acumulado de 12 meses, observase queda de 0,8%.
• Volume de serviços – IBGE: o volume de
serviços cresceu 0,7% na passagem de maio
para junho, enquanto a taxa anual registrou
expansão de 10,5%.
O Gráfico 5 retrata os diferentes ritmos de atividade
setorial, com destaque para a perda de fôlego na

Gráfico 5 - Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, jun.2021-jun.2022, em %
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produção industrial e, de forma mais suave, nas
vendas do comércio varejista, enquanto o IBC-Br e,
principalmente, o volume de serviços registram um
bom desempenho, apesar da recente desaceleração
em ambos.

Comércio exterior
O comércio exterior brasileiro manteve um bom
ritmo de expansão no segundo trimestre desse ano,
mas com um aspecto importante: ao mesmo tempo
em que o conflito Rússia-Ucrânia beneficiou as
exportações, a elevação dos preços de combustíveis,
produtos alimentícios e insumos de uso difundido,
combinada com o ritmo de atividade mais forte,
acabou provocando um crescimento mais acentuado
das importações, prejudicando o saldo da balança
comercial.
Na comparação do acumulado no primeiro semestre
com o de igual período de 2021, as exportações
cresceram de US$ 136,2 bilhões para US$ 164,2
bilhões, o que corresponde a uma taxa de 20,6%,
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Gráfico 6 - Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial no
acumulado do primeiro semestre em comparação ao acumulado do mesmo período do
ano anterior
Brasil, jan.-jun.2021-jan.-jun.2022, em US$ bilhões
Acum. jan.-jun. 2021
180,0

164,1

160,0
140,0

Acum. jan.-jun. 2022

136,2

129,8

120,0
99,2

100,0
80,0
60,0

37,0

40,0

34,3

20,0
0,0

Exportações

Fonte: Ministério da Economia; Fundação Seade.

Importações

Saldo

SEADE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

2o trim.2022

Economia brasileira
enquanto as importações acumuladas registraram aumento de 30,8% no mesmo
período, passando de US$ 99,2 bilhões para US$ 129,8 bilhões. Dessa forma, o saldo da
balança comercial passou de US$ 37,0 bilhões para US$ 34,4 bilhões, uma redução de
7,0%, atuando como um fator restritivo para o crescimento do PIB.
Apesar desses números, as perspectivas para o ano continuam bastante positivas,
com um cenário favorável para as exportações e uma tendência de acomodação dos
mercados de commodities, após a forte elevação das cotações, principalmente ao longo
do segundo trimestre. Como exemplo, pode ser citado o Relatório Focus do Banco Central
de 05/09/2022, com projeção de um saldo da balança comercial de US$ 68,0 bilhões para
o ano, que, caso confirmado, representaria expansão de 11,5% em relação a 2021.
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No segundo trimestre, a atividade econômica paulista
registrou novamente bom ritmo de crescimento
na margem, com desempenho positivo em todos
os setores, fazendo com que a desaceleração da
taxa anual se desse de forma mais amena do que
o previsto. Com isso, as projeções para 2022 foram
se alterando de forma positiva, ficando acima do
carregamento estatístico calculado no encerramento
de 2021 (-0,8%).
Esse desempenho pode ser visto no Gráfico 7, que
mostra a evolução das taxas mensais e anualizadas
do PIB do Estado de São Paulo, desde o segundo
trimestre de 2020: o PIB paulista teve elevação de
1,2% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022,
com a taxa anual ficando em 1,9%.
Alguns fatores foram fundamentais para esses
resultados positivos. Em primeiro lugar, cabe destacar
o retorno pleno das operações em segmentos dos
serviços, como transportes, turismo e entretenimento,
bastante afetados pelas medidas sanitárias na
pandemia. Ao mesmo tempo, a ocupação continuou
apresentando sinais de forte recuperação, com a
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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
Estado de São Paulo, 2o trim. 2020-2o trim.2022, em %
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taxa de desemprego recuando para 9,0%. Por sua vez, a valorização de boa parte dos
mercados de commodities contribuiu decisivamente para que as exportações paulistas
tivessem um aumento de 27,6%, na comparação entre o acumulado do primeiro
semestre de 2022 com igual período do ano passado.

PIB paulista
O crescimento de 1,2% do PIB paulista, na passagem entre o primeiro e o segundo
trimestre, resultou da expansão de 1,1% dos serviços, de 1,9% da indústria e de 0,2% da
agropecuária.
Ainda nessa forma de comparação, é importante realçar o comportamento de alguns
segmentos dos serviços e da indústria. Em relação ao setor de serviços, destacaram-se os
segmentos de comércio e serviços de manutenção e reparação (1,7%) e demais serviços
(1,0%).
Quanto à indústria, foram observadas elevações na indústria da transformação (2,2%), na
construção civil (2,9%) e na extrativa mineral (0,6%).
Considerando a taxa anual de crescimento, o PIB paulista subiu 1,9% no segundo
trimestre, dando continuidade à desaceleração que vem desde o ano passado, após
atingir o pico de 7,1% no terceiro trimestre.
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Em termos setoriais, pode-se dizer que o setor
de serviços, com crescimento de 3,7%, tem sido o
responsável pela taxa positiva do PIB, uma vez que
a indústria (-2,4%) e a agropecuária (-2,5%) tiveram
retração.
Ainda em termos da taxa anual, a expansão do setor
de serviços refletiu o comportamento favorável
dos seus segmentos, com taxas de 15,2% para
transportes, armazenagem e correio, de 3,9% para
comércio e serviços de manutenção e reparação e de
2,9% para demais serviços.
Com relação à indústria, a queda anual de 2,4% se explica
pela retração de 4,6% da indústria de transformação,
contrastando com a expansão na construção civil
(4,6%), seguida pela extrativa mineral (0,9%).
Assim, continua preocupante o comportamento
negativo da taxa anual de crescimento da indústria
de transformação, num processo que combina
custos de produção elevados, juros ascendentes
e enfraquecimento da demanda em diversos
segmentos.
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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, 2o trim.2022, em %
Acumulado em 12 meses

Trimestre/trimestre anterior (com ajuste sazonal)
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Fonte: Fundação Seade.
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Indicadores setoriais de atividade
Um detalhamento do desempenho dos setores de
atividade pode ser obtido pelas pesquisas mensais do
IBGE, que indicam o comportamento da indústria de
transformação, do comércio varejista e dos serviços.

Indústria de transformação
Em junho, a produção da indústria de transformação
paulista teve queda anual de 3,9%, confirmando o
forte declínio, após o auge alcançado em agosto do
ano passado, com taxa anual de 9,8% (Gráfico 9),
bastante em linha com os números registrados para o
valor adicionado do setor.
Nessa forma de comparação, sobressaem os
segmentos de máquinas e equipamentos (7,4%),
coque, de produtos derivados do petróleo e de
biocombustíveis (6,6%) e outros equipamentos de
transporte, exceto veículos automotores (5,1%).
Por outro lado, as quedas mais acentuadas foram
registradas para produtos farmoquímicos e

Gráfico 9 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação
Estado de São Paulo, jun.2021-jun.2022, em %
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farmacêuticos (-24,6%), produtos alimentícios (-13,4%)
e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-13,3%).
A taxa anual elevada em um segmento importante
como máquinas e equipamentos revela uma certa
continuidade do movimento de atualização das
plantas, ao menos em alguns segmentos, por meio de
investimentos pontuais nas unidades em operação.

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.
Em junho, o comércio varejista ampliado do Estado
de São Paulo apresentou queda anual de 3,5%,
confirmando a trajetória de taxas negativas desde
abril último (Gráfico 11).
Dentre os segmentos compreendidos pela pesquisa
do IBGE, apenas três tiveram crescimento anual
no período: tecidos, vestuário e calçados (16,2%),

20

Gráfico 10 - Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação
acumuladas em 12 meses, por atividade
Estado de São Paulo, jun.2022, em %
Máquinas e equipamentos
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Metalurgia

Celulose, papel e produtos de papel
Artigos do vestuário e acessórios
Produtos de minerais não metálicos
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Produtos têxteis
Sabões, detergentes, cosméticos, produtos de limpeza,
perfumaria e higiene
Veículos automotores, reboques e carrocerias
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
Produtos de borracha e de material plástico
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.

-10,8
-10,8
-13,3
-13,4

-0,5
-0,6
-1,0
-1,4
-3,9
-4,3
-5,0
-5,4
-5,4

-24,6
-30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0

1,6
0,5

7,4
6,6
5,1

5,0 10,0

SEADE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

2o trim.2022

Economia do Estado de São Paulo
combustíveis e lubrificantes (2,9%) e hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e
fumo (1,4%). Por sua vez, as maiores quedas ficaram
por conta de livros, jornais, revistas e papelaria
(-18,5%), móveis e eletrodomésticos (-16,6%) e
equipamentos e materiais para escritório, informática
e comunicação (-10,3%), o que pode ser visualizado
no Gráfico 12.

Gráfico 11 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista
ampliado acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo, jun.2021-jun.2022, em %
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Gráfico 12 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista ampliado
acumuladas em 12 meses, por atividade
Estado de São Paulo, jun.2022, em %
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Passando para o volume de serviços no Estado de São
Paulo, a pesquisa do IBGE registrara expansão anual
de 11,7% até junho, mostrando a boa recuperação do
indicador desde meados de 2021, conforme ilustra o
Gráfico 13.
Merecem realce as elevadas taxas anuais registradas
para serviços prestados às famílias (37,1%),
transportes, serviços auxiliares aos transportes
e correio (15,3%) e serviços de informação e
comunicação (11,8%), sendo que, no caso desse
último, o seu bom desempenho também ocorreu nas
fases mais críticas da pandemia. Outros serviços foi o
único segmento da pesquisa com queda em termos
anuais (-1,3%).
Dessa forma, a pesquisa do IBGE confirma o que
foi constatado pelos números relativos ao PIB, com
o forte ritmo apresentado pelo setor de serviços
garantindo taxas anuais positivas para a atividade
econômica como um todo.

Gráfico 13 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo, jun.2021-jun.2022, em %
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Gráfico 14 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses, por atividade
Estado de São Paulo, jun.2022, em %
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Comércio exterior
No acumulado até o segundo trimestre, as
exportações do Estado de São Paulo totalizaram
US$ 32,5 bilhões, com crescimento de 27,6% em
comparação com o acumulado para o mesmo
período de 2021. Os principais produtos exportados
foram óleo bruto de petróleo, açúcar, soja e óleo
combustível.
As importações acumularam US$ 37,9 bilhões nos
dois primeiros trimestres, resultando em aumento de
17,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Dentre os principais produtos de importação no ano,
cabe destacar óleo diesel, óleo bruto de petróleo,
caixas de marchas e cloretos de potássio.

Gráfico 15 - Valor das exportações e importações acumuladas no primeiro semestre
Estado de São Paulo, jan.-jun.2021-jan.-jun.2022, em US$ bilhões
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Com as exportações subindo em ritmo mais forte
do que as importações, foi possível uma redução de
21,2% do déficit da balança comercial paulista no
período, de 6,9 bilhões para 5,4 bilhões (Gráfico 15).
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dinamismo para as exportações. No entanto, um efeito negativo desse processo foi o
aumento dos preços de insumos de uso difundido, atingindo especialmente a indústria
paulista, que se vê em meio a condições operacionais desafiadoras, ainda mais com o
ciclo de alta dos juros em curso.

Ambiente econômico: mercado de trabalho, consumo e investimentos anunciados
A avaliação do comportamento da economia paulista no primeiro trimestre de 2022 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, o segundo trimestre confirmou o movimento de
recuperação do emprego, numa resposta positiva ao retorno das operações em todos os
setores e à expansão da atividade econômica.
De acordo com a PNAD Contínua, do IBGE, a ocupação no Estado de São Paulo cresceu
11,2%, na comparação entre o segundo trimestre com igual período de 2021, acréscimo
de 2,4 milhões de ocupados, chegando a um total de 23,8 milhões de pessoas (Tabela 1).
O crescimento da ocupação se deu em todos os segmentos, exceto o setor público.
Além disso, o crescimento tem contemplado tanto o emprego formal, como o informal,
mantendo uma relativa precarização do mercado de trabalho.
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Tabela 1 - Variação da força de trabalho no trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
Estado de São Paulo, 4o trim.2021-2o trim.2022
Posição na ocupação

Variação do número de pesssoas
(em mil)

Variação
(%)

4o trim.2021

1o trim.2022

2o trim.2022

4o trim.2021

1o trim.2022

2o trim.2022

1.793

1.472

1.168

7,4

6,0

4,7

-715

-793

-1.175

-19,3

-21,9

-33,9

2.485

2.257

2.400

12,0

10,8

11,2

Com carteira

1.175

1.004

1.253

12,3

10,3

12,8

Sem carteira

238

285

504

10,8

14,2

24,2

Trabalhador doméstico

336

280

274

32,2

26,7

24,7

Setor público

-37

-133

-112

-1,8

-6,3

-5,4

Empregador

-23

258

128

-2,3

29,6

12,6

Conta própria

814

605

357

17,4

12,5

6,9

Força de trabalho
Desocupados
Total da ocupação (1)

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
(1) Inclui outras ocupações.

27

SEADE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

2o trim.2022

Economia do Estado de São Paulo
Segundo o IBGE, a ocupação com carteira assinada
no Estado de São Paulo cresceu 12,8%, no confronto
entre o segundo trimestre e igual período de 2021,
correspondendo a um incremento de 1,4 milhão de
postos de trabalho. Em relação ao emprego informal,
representado pelas ocupações sem carteira assinada,
emprego doméstico e conta própria, foi registrada
alta de 24,2%, na mesma base de comparação, com
acréscimo de 1,2 milhão de ocupações.

Gráfico 16 - Taxa de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, jun.2018-jun.2022, em %

Dessa forma, observou-se nova redução da taxa
de desocupação entre o primeiro e o segundo
trimestres de 2022, de 10,6% para 9,0% excluída a
sazonalidade, com redução de 1,1 milhão no total de
desempregados (Gráfico 16).

10,0

No entanto, continua merecendo atenção a perda
salarial dos trabalhadores no período, com o
rendimento médio efetivamente recebido em
R$ 3.216 no segundo trimestre, refletindo queda de
3,0% em relação ao primeiro trimestre de 2021.
De qualquer modo, o aumento da ocupação vem
permitindo uma certa recuperação da massa de
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rendimento real, que totalizou R$ 78,0 bilhões no
segundo trimestre, com crescimento de 7,0% em
relação ao observado no mesmo período de 2021.
Cabe notar, porém, que a corrosão do poder de
compra dos salários pela inflação manteve-se em
ritmo acentuado, provocando queda dessa mesma
variável, na comparação com o primeiro trimestre do
presente ano (Gráfico 17).

Gráfico 17 – Massa de rendimento efetivo real e Auxílio Brasil
Estado de São Paulo, 1o trim.2020-2o trim.2022, em R$ bilhões

Cabe destacar, que a massa de rendimentos reais
computada no segundo trimestre ainda se situa
abaixo do patamar anterior à pandemia, quando
somou R$ 89,0 bilhões. Por sua vez, o Auxílio Brasil
no Estado de São Paulo atingiu cerca de 2 milhões
de famílias no segundo trimestre, provocando
um acréscimo de R$ 2,1 bilhões na massa de
rendimentos, com um benefício médio de R$ 408, não
captando ainda o aumento para R$ 600.
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ocorrido no primeiro trimestre, a recuperação do
emprego não repercutiu positivamente nas vendas do
comércio varejista paulista. Com efeito, entre março
e junho o volume de vendas se contraiu, com taxas

50

Massa de rendimento real (efetivo)

Auxílio Brasil

95
90
85
1
9

75
70

89

8

4

65
60

68

72

73

2

1

79
73

73

74

80

78

55
1o trim. 2o trim. 3o trim. 4o trim.
2020

1o trim. 2o trim. 3o trim. 4o trim.
2021

1o trim. 2o trim.
2022

Fonte: IBGE; Fundação Seade.

29

SEADE CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

2o trim.2022

Economia do Estado de São Paulo
de -5,4% para o restrito e de -4,0% para o ampliado,
voltando a ficar abaixo do patamar pré-pandemia
(Gráfico 18).
Tudo indica que, além da corrosão do rendimento
real, a elevação do endividamento das famílias e a
significativa piora da sua saúde financeira tiveram
impacto negativo nas vendas do comércio varejista.
De acordo a Fecomércio/SP, o percentual de famílias
endividadas em São Paulo atingiu, em julho, o nível
mais alto da série (75,4%), sendo que 23,2% delas
estão com contas atrasadas e 8,7%, ou 350 mil
famílias, não terão condições financeiras de quitar
suas dívidas no curto prazo, numa situação que se
agrava com os juros em patamares bastante elevados.
Assim, nota-se que o consumo no Estado de São
Paulo passa por uma dicotomia importante, pois
enquanto as vendas do comércio varejista, que
representam fundamentalmente o consumo de bens,
apresentam dificuldades, o consumo de serviços
cresce vigorosamente, conforme mostram o valor

Gráfico 18 – Índices mensais do comércio varejista restrito e ampliado, com ajuste
sazonal
Estado de São Paulo, fev.2020-jun.2022
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Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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adicionado do setor e a pesquisa do IBGE sobre
volume de serviços.

Gráfico 19 – Investimentos anunciados acumulados em quatro trimestres
Estado de São Paulo, 4o trim.2019-2o trim.2022, em R$ bilhões

Em relação aos investimentos, a Pesquisa de
Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo
(Piesp), realizada pela Fundação Seade, mostra que no
segundo trimestre de 2022 foram anunciados
R$ 9,5 bilhões, queda de 25,3%, comparando-se com
o segundo trimestre do ano passado.
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Esse resultado acabou interrompendo, ao menos
temporariamente, a recuperação que vinha ganhando
corpo desde o final do ano passado. Para se ter uma
ideia, a comparação entre o acumulado do primeiro
semestre com o de igual período de 2021 revela um
aumento de 39,4% do total anunciado.
Considerando o acumulado em quatro trimestres, os
investimentos anunciados totalizaram R$ 66,3 bilhões,
expansão de 39,4% em relação ao mesmo período
de 2021, resultado compatível com a recuperação da
variável.
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Ainda em relação ao acumulado em quatro trimestres, 37,5% foram para infraestrutura,
33,7% para a indústria, 24,3% para serviços, 3,1% para o comércio e 1,5% para a
agropecuária.
De qualquer forma, até o momento, não é possível determinar se o ocorrido no segundo
trimestre representa ou não apenas um desvio pontual no movimento de recuperação
observado desde o segundo semestre do ano passado.
Cabe também lembrar que os investimentos anunciados se concentram nos novos
empreendimentos e, dessa forma, dependem de perspectivas favoráveis mais
consolidadas para ganhar impulso. No momento atual, verifica-se uma melhora das
projeções para 2022, com as dificuldades se acumulando para 2023 e anos seguintes,
quando a questão fiscal se tornará crítica, de acordo com grande parte das análises, o
que pode provocar o adiamento de alguns projetos.
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Perspectivas
Conforme visto, os dados relativos ao desempenho da economia paulista no segundo
trimestre mais uma vez surpreenderam positivamente, impedindo uma desaceleração
mais pronunciada da taxa anual de crescimento do PIB paulista, que se anunciava no
início do ano, com base nos fracos resultados dos dois últimos trimestres de 2021. Para
tanto, tem sido fundamental o comportamento do setor de serviços, que apresenta
crescimento significativo, tanto na margem, como no acumulado de quatro trimestres
quando se compara com 2021.
Outro aspecto fundamental para evitar uma desaceleração ainda mais acentuada da
economia paulista tem sido a recuperação da ocupação, com a taxa de desocupação
recuando para 9,0%, o primeiro patamar abaixo de dois dígitos desde junho de 2015.
Com números mais favoráveis, as projeções da Fundação Seade para o PIB paulista em
2022 aumentaram, atingindo mínima de 1,7%, média de 2,1% e máxima de 2,7%.
Em relação ao cenário até o final do ano, alguns fatores positivos para a atividade vêm
ganhando espaço e podem contribuir para a confirmação ou até mesmo uma melhora
dessas projeções.
Começando pelo ambiente internacional, nota-se que os riscos de recessão nos EUA
e União Europeia e desaceleração mais acentuada na China já estão precificados
pelos mercados, provocando redução nas cotações de diversas commodities, inclusive
petróleo. De certa forma, há uma acomodação em relação aos efeitos mais imediatos do
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conflito entre Rússia e Ucrânia e, salvo algum novo agravamento, a discussão sobre seus
desdobramentos envolve cada vez mais os horizontes de médio e longo prazos.
A redução nas cotações de diversas commodities, sobretudo combustíveis, começa
a surtir efeito, com um menor ritmo de escalada das taxas de inflação em diversos
países, incluindo os EUA. Com isso, espera-se um ciclo de alta mais contido dos juros
internacionais e também dos juros básicos internos, conforme já sinalizado pelo Banco
Central.
Outro ponto importante é que vem sendo reforçado o viés expansionista da política fiscal
em todas as esferas de governo, mas com ênfase não só no pacote de benefícios sociais,
que compreende aumentos substantivos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás e vouchers
relativos a combustíveis para caminhoneiros e taxistas, bem como pelos dispêndios
no bojo das chamadas emendas de relator. No caso do Estado de São Paulo, dados da
Secretaria do Tesouro Nacional indicam que, no acumulado do primeiro semestre, os
investimentos cresceram 135,4% em relação ao mesmo período de 2021, com boas
chances de manutenção desse ritmo até o final do ano.
No entanto, alguns fatores atuam decisivamente para impedir uma melhora mais
acentuada da atividade.
Um primeiro reside na política monetária, que se consolida com um caráter altamente
contracionista, a despeito da forte desaceleração recente da inflação, sendo que os
juros básicos se situam atualmente na casa de 3,3% reais, em relação ao IPCA. Caso as
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projeções para o encerramento do ano se confirmem, com IPCA em 6,7% e Taxa Selic em
13,75%, o patamar real dos juros básicos vai para cerca de 6,7%.
Deve-se ter em mente que os juros elevados têm atingido particularmente a indústria
que, nos últimos dois anos, vem sofrendo com a elevação de custos de boa parte dos
seus insumos. Com a elevação do custo de capital de giro, a formação de estoques
se mostra muito desafiadora, prejudicando a produção. Conforme visto, a produção
industrial paulista passa por dificuldades, num processo em que, não obstante uma certa
recuperação na margem nos últimos meses, resulta numa taxa anual de -3,9% em junho,
o que é preocupante.
Tudo indica que os juros elevados representam mais um fator de contenção do consumo,
ao lado da corrosão salarial, em que o rendimento médio do trabalho caiu 3,0%, no
confronto entre o segundo trimestre e igual período do ano passado. Isso explica boa
parte dos fracos resultados registrados para as vendas do comércio varejista ampliado
no Estado de São Paulo que vêm apresentando quedas na margem, com a taxa anual
recuando para -3,5% em junho.
Por último, o ambiente político permanece como uma grande incógnita, porém não pode
ser descartado o risco de elevação da temperatura na medida em que o pleito eleitoral se
aproxima, o que não contribui para a atividade econômica.
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