
Conjuntura da Economia Paulista

SEADE

3o trimestre de 2022

Grupo de Conjuntura Econômica da Fundação Seade

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados

S AE DE



1

3o trim.2022CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

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, também vinculada a esta Secretaria 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, divulgado nos 
sítios eletrônicos da Secretaria da Fazenda e Planejamento e da Fundação Seade. 
O boletim, com periodicidade trimestral, traz informações e dados de forma a 
proporcionar ao leitor a compreensão do panorama da economia paulista em vários 
de seus aspectos, contextualizando-a de acordo com a perspectiva do ambiente 
econômico do Brasil  
e do mundo. 

Apresentação
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Introdução
No terceiro trimestre de 2022, a economia paulista continuou apresentando um bom desempenho, 
com avanço de 0,7% na margem e taxa anual de crescimento do PIB de 2,2%.  Mais uma vez, esse 
resultado favorável foi alcançado basicamente em função do desempenho do setor de serviços, 
apoiado tanto na recuperação dos segmentos mais afetados pela pandemia, como transportes, 
turismo, entretenimento, hospedagem e alimentação, quanto na continuidade da expansão dos 
serviços de informação e comunicação. 

Também continua pesando favoravelmente a recuperação do emprego formal e informal, o que 
provocou a redução da taxa de desocupação no Estado de São Paulo para 8,6%. 

Assim, parece consolidada a trajetória de crescimento do PIB do Estado de São Paulo em 2022 em 
torno de 2,6%, que poderia ser ainda mais robusto, não fossem as dificuldades para a recuperação 
do consumo, num ambiente de taxas de juros elevadas, conforme mostram as pesquisas do IBGE 
relativas às vendas do comércio varejista. 

Com relação às perspectivas para 2023, as tendências atuais são de um ano mais difícil para a 
economia paulista. No cenário internacional, destacam-se a probabilidade de recessão nos EUA e 
na Europa, ainda que de curta duração, e a tendência de taxas de crescimento mais baixas para a 
economia chinesa, quando se considera a média do período pré-pandemia. Esse conjunto de fatores 
pode impactar negativamente os mercados de commodities. 

Internamente, existe a perspectiva de manutenção da taxa Selic em 13,75% até maio de 2023, o que 
necessariamente implica dificuldades para uma recuperação mais efetiva do consumo. Ao mesmo 
tempo, a questão fiscal permanece como fonte de debates e incertezas. 
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No entanto, conforme será abordado, existem alguns fatores externos e internos com capacidade 
para alterar significativamente os cenários, envolvendo o comportamento da inflação em nível 
mundial, novos desdobramentos do conflito militar Rússia-Ucrânia, a recente aceleração dos 
investimentos em transição energética na Europa, o questionamento e a possibilidade de alterações 
na política chinesa de combate à Covid-19 e, no plano nacional, a discussão sobre âncora fiscal e 
novas políticas de gastos sociais e estímulo ao desenvolvimento. 

Introdução
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Economia internacional
Panorama internacional
Ao longo do terceiro trimestre de 2022, o ambiente econômico internacional foi marcado 
por perspectivas de recessão nos EUA e Europa, que se somaram às evidências de 
uma desaceleração mais pronunciada da economia chinesa, num processo em que 
os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia e o avanço da inflação em escala mundial 
foram determinantes, demandando respostas por meio da elevação das taxas de juros 
e da aceleração dos investimentos para a transição energética para matrizes menos 
dependentes de combustíveis fósseis.  

No entanto, alguns fatores percebidos em setembro aumentaram a probabilidade 
de um cenário menos adverso do que se imaginava para o encerramento de 2022 e 
para 2023. Em primeiro lugar, os sinais de crescimento do PIB dos EUA e da Zona do 
Euro reduziram a probabilidade de uma recessão intensa no âmbito das economias 
avançadas, chamando atenção a força do mercado de trabalho, no caso da economia 
norte-americana, e o ritmo de expansão dos investimentos europeus em substituição 
energética, com destaque para Alemanha, França, Itália e Espanha. 

Por sua vez, os índices de inflação abaixo do esperado forneceram alento para que o 
ciclo de alta dos juros pelo FED seja mais curto e menos intenso, influenciando a política 
monetária em escala global. 

Com isso, as revisões para baixo das projeções relativas à economia mundial, por parte 
das principais instituições, têm sido um pouco mais cautelosas. Como exemplo, pode ser 
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Economia internacional
citado o FMI que, em sua atualização de outubro,1 
manteve sua projeção de crescimento do produto 
mundial para 2022 em 3,2% e fez uma redução de 
2,9% para 2,7% em relação a 2023.

Mesmo com a manutenção da projeção de 3,2% para 
o produto mundial em 2022, merecem atenção as 
novas revisões para baixo do PIB dos EUA (de 2,3% 
para 1,6%) e da China (de 3,3% para 3,2%), enquanto 
para a Zona do Euro houve um aumento de 2,6% para 
3,1%. Mais uma vez, as perspectivas se mostram mais 
favoráveis para países exportadores de commodities, 
como no caso do Brasil, cuja projeção para o PIB subiu 
de 1,7% para 2,8%. 

Para 2023, a projeção do PIB mundial foi reduzida 
para 2,7%, contando com pequenas revisões para 
as economias avançadas (de 1,4% para 1,1%), China 
(de 4,6% para 4,4%) e Zona do Euro (de 1,2% e 0,5%), 
enquanto a projeção para os EUA foi mantida  
em 1,0%.

1. World Economic Outlook, outubro de 2022.

Gráfico 1 - Taxas de crescimento da economia mundial estimadas e projetadas pelo FMI
Regiões e países selecionados, 2022-2023, em %

Fonte: Fundo Monetário Internacional; Fundação Seade.
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Economia internacional
O cenário mais geral que dá base para essas projeções é de que uma possível recessão 
tanto nos EUA como na Europa, caso realmente venha a ocorrer, seria mais curta e 
branda do que incialmente se esperava, concentrada no primeiro semestre. De outra 
parte, a continuidade da política chinesa de combate à Covid-19 embute riscos de nova 
desaceleração dessa economia. 

Tais condições têm repercussões para os mercados de commodities. De acordo com o 
Banco Mundial,2 2022 marca a expansão das cotações para os principais grupos, com 
exceção de “minerais e metais” que devem registrar uma pequena queda. Quanto ao 
próximo ano, é esperada uma acomodação em patamares inferiores para quase todos os 
produtos.

O Gráfico 2 mostra os índices observados dos grandes grupos em 2021, bem como suas 
projeções para 2022 e 2023.

Caso essas projeções se confirmem, o confronto com as cotações de 2021 resultará 
em crescimento de 59,0% para energia e de 13,3% para o grupo de agrícolas, enquanto 
minerais e metais devem ter uma retração de 2,2%. Em relação a 2023, a instituição 
projeta quedas anuais de 11,2% (energia), 4,5% (agrícolas) e 15,2% (minerais e metais). 

Vale destacar as projeções para alguns produtos que têm maior peso na pauta de 
exportações do Estado de São Paulo. Também nesse caso é percebido o mesmo padrão, 

2. BANCO MUNDIAL. Commodity Markets Outlook, outubro de 2022. 
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Economia internacional
com aumento anual em 2022 e diminuição em 2023, 
num processo em que o forte aquecimento por 
conta do conflito militar Rússia–Ucrânia vai cedendo 
espaço para uma acomodação desses mercados 
em patamares inferiores. Começando pelo açúcar, 
principal produto das exportações paulistas, as 
projeções são de elevação de 2,6% em 2022, seguida 
de queda de 5,0% em 2023. Com relação ao óleo 
bruto de petróleo, segundo produto da pauta, é 
esperado um crescimento de 42,0% em 2022 e uma 
retração de 8,0% em 2023. 

Também nos casos da soja e da carne bovina, são 
projetados avanços de 14,4% e 9,5% em 2022, com 
quedas em 2023 de 1,8% e 1,7%, respectivamente. 

Assim, pode-se dizer que o cenário internacional 
referente a 2022 para as economias brasileira e 
paulista ainda permanece positivo, embora com 
dificuldades decorrentes do aumento dos juros e da 
desaceleração observada para as maiores economias, 
incluindo EUA e China. Em relação a 2023, espera-se 
um ano mais difícil, no âmbito de um crescimento 

Gráfico 2 - Índices dos principais grupos de commodities
Mundo, 2022-2023

Fonte: Banco Mundial; Fundação Seade.
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Economia internacional
menor do produto mundial e uma tendência declinante para os principais mercados de 
commodities. 

No entanto, são observados atualmente alguns aspectos que podem determinar 
alterações desse cenário. 

Um primeiro ponto já mencionado refere-se à desaceleração recente da inflação nos 
EUA e em outras economias avançadas que, se tiver continuidade, pode encurtar o ciclo 
de elevação dos juros básicos, que provavelmente permaneceriam negativos em termos 
reais, gerando impactos positivos em escala global, não só pelo efeito de crescimento do 
PIB norte-americano, como também para os mercados monetário e creditício, facilitando, 
no caso brasileiro, a redução da taxa Selic.

Também deve ser destacada a aceleração dos investimentos europeus em transição 
energética, gerando efeitos positivos para a atividade e aumentando as chances de a crise 
energética ser mais curta e menos intensa do que se esperava até meados deste ano.

Por último, de acordo com alguns analistas, as sucessivas e inesperadas derrotas das 
forças russas têm colocado grande pressão sobre o governo Putin, aumentando as 
chances de algum tipo de acordo de paz, o que tenderia a produzir efeitos significativos 
nos campos da economia e da geopolítica mundial. 
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Economia brasileira
No terceiro trimestre de 2022, a economia brasileira continuou registrando crescimento, 
com elevação de 0,4% do PIB em relação ao segundo trimestre. Embora seja um ritmo 
inferior ao apresentado nos três trimestres anteriores, foi suficiente para manter as 
projeções em uma taxa entre 2,5% e 3,0% para o total do ano. 

O setor de serviços continua liderando o crescimento da economia brasileira, contando 
com uma demanda reprimida pela pandemia em segmentos como transportes terrestres 
e aéreos, alimentação e hospedagem e com o avanço dos serviços de informação e 
comunicação, observado nos últimos anos.

Também chamou atenção a recuperação da ocupação, resultando em taxas de 
desemprego de um dígito, abaixo dos níveis registrados no período pré-pandemia. 

Pode-se dizer que a desaceleração do crescimento mostra que os efeitos dos juros em 
níveis elevados começam a ser sentidos de forma mais contundente. Ao mesmo tempo, 
alguns fatores entraram em cena ao longo do terceiro trimestre, com poder de ao menos 
atenuar o impacto negativo da política monetária.

O primeiro diz respeito à forte desaceleração da inflação, com deflação pelo IPCA em 
julho, agosto e setembro, fazendo com que as projeções para o índice em 2022 ficassem 
abaixo de 6,0%. Isso representa um alívio para os orçamentos familiares, especialmente 
se considerado o ritmo de alta dos preços que vinha se consolidando.

Outro fator foi a entrada em vigência, no final de setembro, do pacote de auxílios, cujo 
maior destaque ficou por conta do aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400,00 para R$ 600,00. 



10

3o trim.2022CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Economia brasileira
De qualquer forma, como o Banco Central sinaliza que 
a Taxa Selic deve permanecer no patamar de 13,75% 
até o segundo trimestre do próximo ano e, além disso, 
há grandes incertezas envolvendo os auxílios e as 
políticas sociais, bem como o novo arcabouço fiscal, 
as projeções para o PIB brasileiro em 2023 ficam em 
torno de 1,0%, antecipando as dificuldades para um 
ano que se segue a um processo eleitoral acirrado e 
atípico em vários aspectos.  

PIB trimestral
De acordo com o IBGE, no terceiro trimestre de 
2022, o PIB brasileiro cresceu 0,4% em comparação 
ao trimestre anterior e com ajuste sazonal, quinto 
resultado positivo consecutivo, nessa base de 
comparação. 

Ainda na confrontação trimestre contra trimestre 
anterior, houve expansão de 0,8% na indústria e de 1,1% 
nos serviços, enquanto a agropecuária recuou 0,9%. 

Quando considerada a taxa anual, observa-se que o 
PIB cresceu 3,0%, a partir da expansão da indústria 

Gráfico 3 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo setores de atividade 
Brasil, 4o trim.2021-3o trim.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Economia brasileira
Gráfico 4 - Taxas de crescimento do PIB nos últimos quatro trimestres em relação aos 
quatro trimestres imediatamente anteriores, segundo componentes da demanda 
Brasil, 4o trim.2021-3o trim.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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(0,8%) e dos serviços (4,4%), enquanto a agropecuária 
permaneceu com retração (-1,3%), refletindo quebras 
na produção de soja por problemas climáticos. 

Pela ótica da demanda, entre o segundo e o terceiro 
trimestres, foi registrado crescimento em todos os 
componentes, com taxas de 1,0% para o consumo 
das famílias, 1,3% para o consumo da administração 
pública, 2,8% para a formação bruta de capital 
fixo, 3,6% para as exportações e 5,8% para as 
importações. 

Em relação à taxa anual, a elevação de 3,0% do PIB no 
terceiro trimestre também foi acompanhada de taxas 
positivas em todos os componentes da demanda 
(Gráfico 4).

Mais uma vez, chama atenção a forte desaceleração 
da formação bruta de capital fixo, cuja taxa anual, 
após atingir 10,2% no primeiro trimestre, chegou 
agora a 0,8%. Apesar da queda, a taxa de investimento 
ficou em 19,6%, nível que pode ser considerado 
excelente, especialmente se comparado com a média 
entre 2016 e 2020. 
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Economia brasileira
Em relação ao consumo das famílias, foi registrada elevação de 3,7%, indicando que 
continua forte a demanda por serviços, ao mesmo tempo que o consumo de bens tem 
recuperação dificultada por preços e juros elevados, como mostram os indicadores de 
vendas do comércio varejista, abordados adiante.

No que diz respeito ao consumo da administração pública, a taxa anual de 2,5% continua 
refletindo, em menor grau, o retorno ao trabalho presencial em todo o setor público e, 
principalmente, o viés expansionista da política fiscal. 

Com relação aos componentes de comércio exterior, nota-se uma certa retomada das 
exportações, com o crescimento anual passando de 2,5% (segundo trimestre) para 3,5%. 
As importações tiveram desaceleração, com a taxa anual recuando de 7,0% (primeiro 
trimestre) para 0,4%.

Em suma, a expansão do PIB brasileiro no terceiro trimestre continua liderada pelo 
setor de serviços, contando, pelo lado da demanda, com avanços do consumo das 
famílias, do consumo da administração pública, da formação bruta de capital fixo e das 
exportações. 

Indicadores da atividade
Os principais indicadores de atividade confirmam o fato de que, ao final do terceiro 
trimestre, o vigor econômico ficou mais concentrado nos serviços, com desaceleração 
importante no comércio varejista, sendo que a produção industrial mostrou certa 
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Economia brasileira
recuperação na margem, apesar de sua taxa anual ainda ficar no campo negativo.  
O comportamento das variáveis selecionadas é descrito de forma breve a seguir.

• Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br): na passagem de 
agosto para setembro, o IBC-Br dessazonalizado variou 0,1%, sendo que o 
bom desempenho dos serviços evitou uma queda do indicador, nessa base de 
comparação. No acumulado de 12 meses, o indicador teve aumento de 2,3%. 

• Produção Industrial (PIM – PF) – IBGE: a produção física industrial medida pelo 
IBGE registrou, entre agosto e setembro, aumento de 1,5%. No acumulado de 12 
meses, o indicador apresenta retração de 1,6%. 

• Vendas do comércio varejista – IBGE: utilizado como um indicador do consumo, 
o volume de vendas do comércio varejista ampliado caiu 0,6% entre agosto e 
setembro, considerado o ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, observa-se 
queda de 2,0%.

• Volume de serviços – IBGE: o volume de serviços cresceu 0,9% na passagem de 
agosto para setembro, enquanto a taxa anual registrou expansão de 8,9%. 
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Economia brasileira
O Gráfico 5 retrata os diferentes ritmos de atividade 
setorial, com destaque para as quedas anuais na 
produção industrial, apesar de certa recuperação 
nos últimos meses e, de forma mais persistente, nas 
vendas do comércio varejista, enquanto o IBC-BR e, 
principalmente, o volume de serviços registraram um 
bom desempenho.  

Comércio exterior
O comércio exterior brasileiro manteve expansão 
no terceiro trimestre, porém, com desaceleração 
das exportações, na medida em que os principais 
mercados de commodities passaram por uma 
acomodação, após um período de fortes altas 
decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia. As 
importações cresceram em ritmo mais acentuado, 
em função do crescimento da atividade econômica e 
da situação de preços elevados de diversos insumos 
de uso difundido, prejudicando o saldo da balança 
comercial. 

Na comparação do acumulado de janeiro a setembro 
com o de igual período de 2021, as exportações 

Gráfico 5 - Evolução das taxas acumuladas em 12 meses dos indicadores de atividade
Brasil, set.2021-set.2022, em %

Fonte: IBGE; Banco Central; Fundação Seade.
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Economia brasileira
cresceram de US$ 213,3 bilhões para US$ 253,7 
bilhões, o que corresponde a uma taxa de 18,9%, 
enquanto as importações acumuladas tiveram 
aumento de 31,4% no mesmo período, passando 
de US$ 156,8 bilhões para US$ 206,0 bilhões. Dessa 
forma, o saldo da balança comercial caiu de US$ 
56,5 bilhões para US$ 47,7 bilhões, taxa de -15,6%, 
atuando como um fator restritivo para o crescimento 
do PIB. 

Com esses números, as perspectivas para o total 
do ano ficaram menos favoráveis, comportando 
crescimento das exportações, mas com queda 
significativa do saldo. Como exemplo, pode ser citado 
o Relatório Focus do Banco Central de 05/12/2022, 
projetando um saldo da balança comercial de 
US$ 55,0 bilhões para o ano que, se confirmado, 
representaria retração de 9,8% em relação a 2021. 

Gráfico 6 – Valor das exportações, das importações e do saldo da balança comercial
Brasil, jan.-set.2021-jan.-set.2022, em US$ bilhões

 Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Fundação Seade.
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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, 3o trim. 2020-3o trim.2022, em %

Fonte: Fundação Seade.
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anual se desse de forma mais amena do que se previa 
ao final do segundo trimestre. Com isso, as projeções 
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Esse desempenho pode ser visualizado no Gráfico 
7, que mostra a evolução das taxas mensais e 
anualizadas do PIB do Estado de São Paulo, desde 
o terceiro trimestre de 2020. Observa-se que o PIB 
paulista teve elevação de 0,7% na passagem do 
segundo para o terceiro trimestre de 2022, com taxa 
anual de 2,2%.

Alguns fatores têm sido fundamentais para esses 
resultados positivos. Em primeiro lugar, pode-se ainda 
destacar o retorno operacional pleno de segmentos 
dos serviços, como os serviços prestados às famílias 
e os transportes, ao lado dos serviços de informação 
e comunicação, que já apresentam expansão nos 
últimos anos, dando pistas de um movimento de 
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modernização setorial que abrange diversos segmentos, como comércio, atividades 
financeiras, bares e restaurantes. Por sua vez, a ocupação continua apresentando 
forte recuperação, com a taxa de desemprego recuando para 8,4% ao final do terceiro 
trimestre. Por último, o aquecimento dos mercados de commodities ainda segue 
contribuindo decisivamente com as exportações paulistas, que tiveram aumento de 
30,5% na comparação entre o acumulado de janeiro a setembro de 2022 e o de igual 
período do ano passado. 

PIB paulista
O crescimento de 0,7% do PIB paulista,  entre o segundo e o terceiro trimestres, resultou 
da expansão de 0,9% dos serviços e de 1,2% da indústria, enquanto a agropecuária 
recuou 2,4%. 

Ainda nessa forma de comparação, é importante realçar o comportamento de alguns 
segmentos dos serviços e da indústria. Em relação ao setor de serviços, o destaque 
fica para o segmento de transportes, armazenagem e correio, com taxa de 3,8%, 
acompanhado de forma mais distante pelos demais serviços, com crescimento de 0,8%. 

Quanto à indústria, a construção civil foi o único segmento a apresentar variação positiva, 
com 0,2%, ainda na base trimestre contra trimestre anterior. 
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Considerando a taxa anual de crescimento, o PIB 
paulista subiu 2,2% no terceiro trimestre, atenuando 
a desaceleração que se observa desde o final do 
terceiro trimestre de 2021.  
Em termos setoriais, pode-se dizer que o setor 
de serviços, com crescimento de 3,4%, tem 
sido o principal responsável pela expansão do 
PIB, acompanhado de forma mais tímida pela 
agropecuária, com taxa de 1,2%. Simultaneamente, 
a indústria continua registrando queda em termos 
anuais, com taxa de -1,6%. 

Ainda em termos da taxa anual, a expansão do setor 
de serviços refletiu o comportamento favorável 
dos seus segmentos, com taxas de 16,6% para 
transportes, armazenagem e correio, 3,3% para 
comércio e serviços de manutenção e reparação e 
2,4% para demais serviços. 

Com relação à indústria, a redução anual de 1,6% 
se explica pelas quedas de 4,0% da indústria 
de transformação e 2,2% da extrativa mineral, 
contrastando com a forte expansão da construção 
civil (6,7%).  

Gráfico 8 - Taxas de crescimento do VA, por setor de atividade, e do PIB, no trimestre 
em relação ao trimestre anterior (com ajuste sazonal) e acumuladas nos últimos 
quatro trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores
Estado de São Paulo, 3o trim.2022, em %

Fonte: Fundação Seade.

Acumulado em 12 meses Trimestre/trimestre anterior (com ajuste sazonal)

0,7

-0,1
1,0
0,8

3,8
-0,4

0,9
-1,2

0,2
-0,7

-1,7

1,2
-2,4

2,2
1,6

2,3
2,4

16,6
3,3
3,4

0,3
6,7

-4,0

-2,2
-1,6

1,2

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

PIB
Impostos líquidos de subsídios

Valor adicionado
Demais serviços

Transportes, armazenagem e correio
Comércio e serviços de manutenção e reparação

Serviços

Construção civil
Transformação

Extrativa mineral
Indústria

Agropecuária

Produção e distribuição de eletricidade e gás,
 água, esgoto e limpeza urbana



19

3o trim.2022

Economia do Estado de São Paulo

CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTAS AE DE

Pode-se dizer que a permanência da indústria 
no campo negativo se explica basicamente pelo 
comportamento da indústria de transformação, num 
processo que combina custos de produção e juros em 
patamares elevados com demanda enfraquecida em 
diversos segmentos. 

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 setembro, a produção da indústria de 
transformação paulista teve queda anual de 3,4%, 
mostrando certa recuperação, após atingir a taxa 
de -4,3% em julho (Gráfico 9), com números mais 
negativos em comparação aos registrados para o 
valor adicionado do setor. 

Gráfico 9 - Taxas anuais de crescimento da produção da indústria de transformação
Estado de São Paulo, set.2021-set.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Nessa forma de comparação, sobressai o segmento 
de outros equipamentos de transporte, exceto 
veículos automotores, com aumento de 14,0%, 
seguido à distância por coque, produtos derivados 
do petróleo e de biocombustíveis (3,4%) e produtos 
têxteis (3,0%). Por sua vez, as quedas mais acentuadas 
foram registradas para produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (-16,6%), máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (-12,2%) e produtos de borracha e 
de material plástico (-10,4%). 

A desaceleração do crescimento de máquinas e 
equipamentos, com a taxa anual chegando a 2,4%, 
após ficar acima de 19,0% no primeiro trimestre, 
pode indicar uma acomodação dos investimentos, 
principalmente em atualização das plantas em 
operação. Por sua vez, a forte queda anual da 
indústria farmacêutica é, em boa medida, explicada 
pelas dificuldades na oferta de seus principais 
insumos, com custos elevados e momentos de falta 
generalizada, segundo representantes do setor. 

Gráfico 10 - Taxas de crescimento da produção da indústria de transformação 
acumuladas em 12 meses, por atividade
Estado de São Paulo, set.2022, 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.

Em setembro, o comércio varejista ampliado do 
Estado de São Paulo apresentou queda anual de 
3,5%, mantendo desempenho negativo desde abril 
último (Gráfico 11).

Dentre os segmentos abrangidos pela pesquisa do 
IBGE, registrou-se crescimento para tecidos, vestuário 
e calçados (10,7%), combustíveis e lubrificantes 
(9,3%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (2,3%) e hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo (2,0%). As maiores quedas ficaram por conta 
de móveis e eletrodomésticos (-17,2%), outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (-15,1%), veículos, 
motocicletas, partes e peças (-8,6%) e material de 
construção (-7,6%) (Gráfico 12).

Gráfico 11 - Taxas de crescimento do volume de vendas do comércio varejista 
ampliado acumuladas em 12 meses 
Estado de São Paulo, set.2021-set.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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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, set.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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A taxa elevada para o segmento de tecidos, vestuário 
e calçados continua ainda refletindo não só a base 
comparativa bastante reduzida, como também a 
normalização operacional das atividades e o retorno 
do trabalho presencial, não devendo ser esquecida a 
grande relevância das compras presenciais e das lojas 
físicas para esses artigos.  

Ao mesmo tempo, o desempenho negativo para 
veículos e material de construção já sinaliza os efeitos 
das elevadas taxas de juros, dada a dependência 
desses itens em relação ao crédito. 

Passando para o volume de serviços no Estado de 
São Paulo, a pesquisa do IBGE registrou expansão 
anual de 10,7% até setembro, mostrando a boa 
recuperação do indicador desde 2021, conforme 
ilustra o Gráfico 13.

Gráfico 13 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses
Estado de São Paulo, set.2021-set.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Para essa recuperação, têm sido fundamentais o 
retorno operacional pleno de todas as atividades 
e o aquecimento do mercado de trabalho, com a 
recuperação do emprego e da massa de rendimentos 
do trabalho. 

Dentre os segmentos pesquisados, merecem realce 
as elevadas taxas anuais registradas para serviços 
prestados às famílias (34,4%), transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (16,4%) e serviços 
de informação e comunicação (9,5%), sendo que, 
no caso desse último, seu bom desempenho já era 
registrado no período que antecede à pandemia.  
O segmento relativo aos demais serviços permanece 
como o único dessa pesquisa que apresenta queda 
em termos anuais, com taxa de -2,9%.

Mais uma vez, confirma-se o que foi captado 
pelos números relativos ao PIB, com o forte ritmo 
apresentado pelo setor de serviços garantindo taxas 
anuais positivas para a atividade econômica paulista 
como um todo.  

Gráfico 14 - Taxas de crescimento do volume dos serviços acumuladas em 12 meses, 
por atividade
Estado de São Paulo, set.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Comércio exterior 

No acumulado entre janeiro e setembro, as 
exportações do Estado de São Paulo totalizaram 
US$ 51,8 bilhões, com crescimento de 30,5% em 
comparação com o do mesmo período de 2021.  
Os principais produtos exportados foram óleo bruto 
de petróleo, açúcar, soja, óleo combustível e carne 
bovina.

As importações acumularam US$ 61,7 bilhões até 
setembro, resultando em aumento de 23,0% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Dentre 
os principais produtos de importação no ano, 
destacam-se óleo diesel, óleo bruto de petróleo, 
partes de aparelho de telefonia, glifosato e seu sal de 
monoisopropilamina e cloreto de potássio. 

Com as exportações subindo em ritmo mais forte do 
que as importações, foi possível uma redução de 5,7% 
no déficit da balança comercial paulista no período, de 
10,4 bilhões para 9,8 bilhões (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Valor das exportações e importações acumuladas
Estado de São Paulo, jan.-set.2021-jan.-set.2022, em US$ bilhões

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

Jan.-set.21 Jan.-set.22

39,7

50,2

-10,4

51,8

61,7

-9,8
-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Exportações Importações Saldo



26

3o trim.2022CONJUNTURA DA ECONOMIA PAULISTA

Economia do Estado de São Paulo

S AE DE

Ao mesmo tempo, deve-se notar que a forte elevação das cotações das commodities, 
provocada pela guerra Rússia–Ucrânia, já dá sinais de enfraquecimento, reduzindo o 
ritmo de queda do déficit comercial do Estado de São Paulo. 

No entanto, os altos custos e os problemas de oferta de componentes e outros insumos 
de uso difundido continuam afetando negativamente a indústria paulista, que se vê em 
meio a condições operacionais desafiadoras, ainda mais com as taxas de juros em níveis 
muito altos. 

Ambiente Econômico do Estado de São Paulo: mercado de trabalho, consumo e 
investimentos anunciados

Para a análise dos resultados da economia paulista registrados até o final do terceiro 
trimestre de 2022, serão adicionados aspectos importantes para caracterizar o atual 
ambiente econômico do Estado, com ênfase no mercado de trabalho, no consumo e nos 
investimentos.

Desde o início de 2022, o mercado de trabalho de São Paulo vem consolidando uma 
trajetória de recuperação da ocupação, apesar do forte aperto da política monetária 
como instrumento de controle da inflação. Além disso, pode-se dizer que a normalização 
da atividade econômica após o controle da pandemia e os estímulos fiscais adotados no 
bojo do calendário eleitoral repercutiram positivamente para a criação de novos postos 
de trabalho, ainda que com uma certa perda de ritmo no terceiro trimestre.
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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, 2022

Posição na ocupação Variação do número de pesssoas 
(em mil)

Variação 
(%)

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

Força de trabalho 1.473 1.169 514 6,0 4,7 2,0
Total da ocupação (1) 2.257 2.401 1.685 10,8 11,2 7,6

Com carteira 1.004 1.253 703 10,3 12,8 6,8
Sem carteira 285 504 260 14,2 24,2 11,3
Trabalhador doméstico 280 274 131 26,7 24,7 10,3
Setor público -133 -112 111 -6,3 -5,4 5,9
Empregador 258 128 135 29,6 12,6 13,6
Conta própria 605 357 374 12,5 6,9 7,2

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

De acordo com a PNAD Contínua, do IBGE, a ocupação no Estado de São Paulo, que 
vinha mantendo uma expansão acima de 10% nos primeiros dois trimestres, cresceu 
7,6% na comparação entre o terceiro trimestre de 2022 e igual período do ano anterior. 
Isso correspondeu a um incremento de 1,6 milhão de postos de trabalho nos meses de 
julho a setembro, número 30% inferior ao registrado no segundo trimestre (Tabela 1).
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O crescimento da ocupação se deu em todos os segmentos, mas as ocupações mais 
precárias, sem carteira assinada, emprego doméstico e por conta própria registraram 
variações superiores às do emprego formal, mantendo a tendência de relativa 
precarização do mercado de trabalho. 

Considerando o terceiro trimestre, as ocupações informais, sem carteira assinada, 
emprego doméstico e conta própria responderam por 765 mil novos postos de trabalho, 
com crescimento de, respectivamente, 11,3%, 10,3% e 7,2%, na comparação com o 
mesmo período de 2021.

Com relação ao emprego com carteira assinada, ocorreu elevação de 6,8% na 
comparação entre o terceiro trimestre de 2022 e igual período do ano anterior, o que 
representa um acréscimo de 703 mil ocupações formais. Também cabe mencionar que, 
no setor público, o emprego voltou a crescer no período mais próximo da eleição, após 
dois trimestres de queda. 

Dessa forma, observou-se nova diminuição no desemprego, cuja taxa recuou para 8,6% 
no terceiro trimestre, excluída a sazonalidade. Contudo, deve ser feita a ressalva de que 
essa queda é parcialmente explicada pelo menor crescimento da força de trabalho, ou 
seja, parte da população apta a trabalhar ainda não voltou a procurar emprego, o que 
acaba contribuindo para uma taxa de desocupação mais baixa  (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Taxas de desocupação – série ajustada sazonalmente
Estado de São Paulo, set.2018-set.2022, em %

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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O fato novo no mercado de trabalho no terceiro 
trimestre foi a recuperação do rendimento dos 
trabalhadores. O realinhamento da inflação numa 
trajetória descendente nos meses de julho a 
setembro resultou na alta de 0,2% do rendimento 
médio real efetivo, na comparação com o terceiro 
trimestre de 2021, alcançando o valor de R$ 3.267. 
O crescimento do rendimento médio e da ocupação 
impulsionou a massa de rendimento real, que atingiu 
R$ 80 bilhões no terceiro trimestre, resultando em 
aumento de 9,5%, no confronto com o mesmo 
período de 2021. Outro fator de elevação da renda 
disponível para o consumo foi o recebimento do 
Auxílio Brasil por parte da população paulista. Ao 
longo do terceiro trimestre, o benefício médio passou 
de R$ 408,00 para R$ 607,00, enquanto o número de 
beneficiários no Estado de São Paulo subiu para 2,6 
milhões de famílias, gerando um acréscimo de R$ 4 
bilhões na massa de rendimento real do Estado de 
São Paulo (Gráfico 17). 

Gráfico 17 – Massa de rendimento efetivo real e Auxílio Brasil
Estado de São Paulo, 1o trim.2020-3o trim.2022, em R$ bilhões

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Gráfico 18 – Índices mensais do comércio varejista restrito e ampliado,  
com ajuste sazonal
Estado de São Paulo, fev.2020-set.2022

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
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Apesar dessa recuperação da massa de rendimento 
real no terceiro trimestre, o comércio varejista paulista 
não reagiu de forma mais contundente até setembro, 
permanecendo ainda um pouco abaixo dos níveis pré-
pandemia, tanto no caso do comércio restrito, como 
no ampliado (Gráfico 18). 

Alguns fatores têm impedido uma recuperação mais 
vigorosa do consumo. Começando pela inflação, 
apesar da desaceleração, com deflações mensais 
entre julho e setembro, os preços continuam bastante 
elevados em produtos como alimentos e bebidas, 
corroendo a capacidade de compra, especialmente 
para a população de menor poder aquisitivo. 

Outro fator importante consiste nas elevadas 
taxas de juros a partir da taxa Selic em 13,75%, 
não só dificultando o crédito para consumo, como 
também aumentando os níveis de endividamento e 
inadimplência das famílias. 

Um panorama acerca da situação financeira das 
famílias pode ser observado em indicadores 
da Fecomércio-SP. Em outubro, o patamar de 
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endividamento bateu recorde e atingiu 77% 
das famílias paulistas, das quais três milhões se 
encontram endividadas. Pela primeira vez, desde o 
início da série histórica (agosto de 2010), o número de 
famílias com contas em atraso chegou a 1,03 milhão. 
Nesse quadro, a taxa de lares inadimplentes subiu 
para 24,8% em outubro, enquanto no mesmo período 
de 2021 estava em 19,7%. 

Em relação aos investimentos, a Pesquisa de 
Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 
(Piesp), realizada pela Fundação Seade, mostra que, 
no terceiro trimestre de 2022, o total anunciado 
chegou a R$ 22,6 bilhões.  

Considerando o acumulado em quatro trimestres, 
os investimentos anunciados totalizaram R$ 80,4 
bilhões, sendo 51,3% para infraestrutura, 26,9% para 
a indústria, 18,9% para serviços, 2,4% para o comércio 
e 0,5% para a agropecuária. 

É importante mencionar que, após dois anos muito 
difíceis, os investimentos anunciados no Estado 
de São Paulo vão se aproximando dos níveis pré-

Gráfico 19 – Investimentos anunciados acumulados em quatro trimestres
Estado de São Paulo, 1o trim.2020-3o trim.2022, em R$ bilhões

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – Piesp.
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pandemia. Para se ter uma ideia, o acumulado em quatro trimestres ainda é 8,6% inferior 
ao registrado para o primeiro trimestre de 2020, que pode ser considerado o último 
ano não significativamente afetado pelas medidas sanitárias. De qualquer forma, como 
os investimentos anunciados se concentram nos novos empreendimentos e, dessa 
forma, dependem de perspectivas favoráveis mais consolidadas para ganhar impulso, a 
continuidade desse movimento de recuperação ainda é uma incógnita, dado o grau de 
incerteza em relação a 2023 e anos subsequentes. 
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O desempenho da economia paulista no terceiro trimestre de 2022 foi positivo, com 
crescimento anual do PIB em 2,2%, resultado importante diante de taxas de juros 
bastante elevadas, com a taxa Selic em 13,75%, ultrapassando o nível de 6,0% em 
termos reais. 

É importante ainda relembrar que a expansão do PIB se deu por conta dos avanços de 
3,4% dos serviços e de 1,2% da agropecuária, enquanto a indústria registrou queda  
de 1,6%.  

A partir desses resultados, as projeções da Fundação Seade para o PIB paulista em 2022 
tiveram uma pequena melhora, com mínima de 2,3%, média de 2,6% e máxima de 3,0%. 

Dessa forma, parece confirmada a trajetória do PIB paulista para 2022, em que a 
sustentação do crescimento vem sendo proporcionada pelo setor de serviços, cujo 
desempenho foi reforçado pela recuperação de segmentos que sofreram fortes 
restrições na pandemia, com destaque para alojamento e alimentação e transportes. 

Conforme visto, isso foi confirmado pelos dados do IBGE referentes ao volume de 
serviços no Estado de São Paulo que, em setembro, atingiram taxa anual de 10,7%, acima 
da média nacional (8,9%). 

Também é importante ressaltar a recuperação do mercado de trabalho no Estado de São 
Paulo, registrando ao final do terceiro trimestre recuo da taxa de desemprego para 8,6% 
e também crescimento de 9,5% da massa de rendimento real.  
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Ao mesmo tempo, as informações relativas ao comércio varejista indicam dificuldades 
para a recuperação do consumo em um ambiente de elevadas taxas de juros, apesar 
da forte expansão dos programas de auxílios com a proximidade dos pleitos eleitorais, 
lembrando que, em setembro, o comércio varejista ampliado paulista apresentou 
crescimento de 2,1% na margem, mas ainda exibindo retração anual de 3,5%. 

Em relação a 2023, as projeções da Fundação Seade para o PIB do Estado de São Paulo 
indicam uma acomodação do crescimento em patamares inferiores, com mínima de 
0,9%, média de 1,7% e máxima de 2,3%. 

A evolução recente da conjuntura parece indicar um ano com dificuldades e oscilações, 
reforçando as hipóteses de um crescimento mais modesto. Porém, há fatores que podem 
alterar essa trajetória, elevando o grau de incerteza com relação aos cenários para o 
próximo ano.  

No que se refere às tendências de enfraquecimento das taxas de crescimento do PIB do 
Estado de São Paulo, alguns pontos referentes aos cenários externo e interno merecem 
ser destacados.

Começando pelo panorama internacional, a ameaça de recessão nos EUA e na Europa 
e a tendência de desaceleração da economia chinesa devem enfraquecer os mercados 
de commodities, atingindo as exportações paulistas, que continuam crescendo em ritmo 
acentuado, com expansão de 32,6%, no confronto entre o acumulado de janeiro a 
outubro e de igual período de 2021. Além disso, o ciclo de alta dos juros anunciado pelo 
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FED vai sinalizando novos “pisos” ainda elevados para uma eventual redução das taxas 
básicas domésticas, o que seria muito importante para uma recuperação mais sólida do 
consumo.

No plano interno, o Banco Central já emitiu sinais de que, apesar da forte desaceleração 
do IPCA, a taxa Selic deve permanecer no patamar atual (13,75%) até pelo menos maio do 
próximo ano. Assim, os níveis reais dos juros básicos podem se aproximar de 8,0% nesse 
período, conforme a evolução esperada para as taxas de inflação.

Conforme mencionado, os efeitos dessa política têm sido negativos para as condições 
operacionais, sobretudo na indústria. De acordo com o Banco Central, a média das taxas 
para capital de giro, entre 43 instituições pesquisadas, chegou a 36,2% a.a. em novembro 
último.4 

Além disso, há um agravamento dos índices de endividamento e inadimplência das 
famílias paulistas, com impactos negativos no que diz respeito ao consumo. 

Nesse sentido, cabe mencionar que, em outubro, o número de famílias com contas 
em atraso (inadimplentes) na cidade de São Paulo atingiu 1,03 milhão. Esse grau de 
inadimplência nunca tinha sido alcançado na cidade, segundo a Fecomércio-SP. O 
endividamento também cresceu e 77,0% das famílias paulistanas registraram alguma 

4. Banco Central do Brasil. Pessoa jurídica - Capital de giro com prazo superior a 365 dias. Brasília, 22 nov. 2022 a 28 nov. 2022. 
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conta em atraso, maior patamar da série histórica iniciada em 2010. Essas condições 
também afetam os investimentos e a evolução do emprego. 

A expansão dos serviços represados pela pandemia tende a perder força, afetando a 
dinâmica do setor, que vem sendo o responsável direto pela sustentação do crescimento 
da economia paulista.

Entretanto, também há aspectos favoráveis que devem ser levados em conta, em função 
do potencial para alterar o cenário hoje considerado como mais provável. 

Um primeiro é que a inflação nos EUA tem dado sinais de desaceleração, os quais 
também são observados de forma um pouco mais tímida na Europa, na medida em 
que os mercados de commodities se acomodam em patamares inferiores. Dessa forma, 
existem chances concretas de encurtamento do ciclo de alta dos juros, amenizando as 
tendências recessivas nos EUA. 

No caso da Europa, há um forte impacto da crise energética que se espera para o inverno 
que deverá tomar os primeiros meses de 2023. Contudo, inflação e juros menores, 
somados aos pesados investimentos em transição energética, podem suavizar esse 
movimento recessivo, o que seria bastante positivo para a economia internacional como 
um todo e, certamente, para a paulista. 

De acordo com algumas análises, a guerra entre Rússia e Ucrânia entra num período de 
indeterminação, a partir dos inesperados reveses e desgaste das forças militares russas, 
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criando dificuldades para a gestão Putin. Nesse contexto, estão abertas as possibilidades 
de uma guerra de longa duração, provocando desgastes sucessivos de parte a parte, 
bem como de um sério agravamento, com a utilização de armas nucleares, ainda que 
de impacto reduzido. Isso pode influenciar a dinâmica dos mercados e dos fluxos de 
comércio, gerando impactos não desprezíveis para as economias brasileira e paulista.

Internamente, a intensa negociação da PEC relativa a um grande pacote de gastos 
embutiu uma discussão mais ampla sobre âncora fiscal e uma nova política de gastos 
sociais. Os avanços desse processo devem gerar impactos consideráveis para a atividade 
econômica. Para se ter uma ideia do potencial de alcance das medidas atualmente em 
discussão, tem-se que, no caso do Estado de São Paulo, cerca de 2,6 milhões de famílias 
são abrangidas pelo Auxílio Brasil, segundo informações do governo federal.
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