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A economia paulista iniciou 2021 mantendo trajetória de crescimento. 
Em fevereiro, o PIB de São Paulo avançou pelo segundo mês consecutivo, 
0,9% em relação a janeiro, excluída a sazonalidade. Na comparação com 
fevereiro de 2020, a expansão foi de 4,6% e, em termos anuais, a taxa 
correspondeu a 0,9%, superior à de janeiro (0,5%).

Evolução do PIB Paulista, em %

Fonte: Fundação Seade. 

Fonte: Fundação Seade. 

Mínima Média Máxima

Brasil 3,6 3,8 3,9

Estado de São Paulo 3,6 5,2 5,9

Projeções para o PIB em 2021, em %

Entre janeiro e fevereiro, descontada a sazonalidade, o crescimento  
dos serviços foi de 0,9%, influenciado pelo bom desempenho do 
comércio e dos transportes. Na comparação com o mesmo período de 
2020, o setor de serviços registrou aumento de 4,8%, enquanto a taxa 
anual ficou em 2,3%.

Na indústria, a queda de 0,8% entre janeiro e fevereiro, excluídos os 
efeitos sazonais, refletiu certo arrefecimento na recomposição dos 
estoques. Em relação a fevereiro de 2020, a expansão foi de 7,4%, 
variação inferior ao resultado de janeiro (8,4%), e a taxa anual ficou  
em -1,0%.

Com base nesse cenário e em informações disponíveis até fevereiro, 
as projeções da Fundação Seade para o PIB paulista de 2021 sofreram 
pequenas alterações. O limite inferior permaneceu o mesmo do mês 
anterior (3,6%), a média recuou 0,2 ponto percentual, estabelecendo-
se em 5,2%, e o limite superior passou de 6,7% para 5,9%. Em relação 
à economia brasileira, a projeção para o PIB em 2021 se manteve com 
mínima de 3,6%, média de 3,8% e máxima de 3,9%.  
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Os principais fatores que podem influenciar o crescimento da economia 
paulista em 2021 são: 

• em relação à evolução da pandemia, fator crucial para definir a 
trajetória do PIB em 2021, permanece a questão sobre o ritmo e a 
abrangência da vacinação. A flexibilização das medidas restritivas 
no Estado de São Paulo poderá significar o início da retomada 
das atividades não essenciais, configurando uma situação mais 
favorável para essas atividades no segundo semestre;

• os riscos de um quadro inflacionário acima do esperado 
cresceram diante das pressões advindas da combinação de alta 
dos preços das commodities com uma potencial desvalorização do 
real, fatores que poderão resultar num ciclo de elevação da Selic 
mais forte e longo do que o previsto pelo mercado;

• o atraso na liberação do auxílio emergencial em 2021 e a 
deterioração do mercado de trabalho, que, segundo a PNAD 
Contínua, terminou o ano passado em São Paulo com elevado 
nível de desemprego (14,6%) e queda de 12,5% na massa de 
renda real efetiva, prejudicam a percepção dos consumidores 
sobre a sua capacidade de gasto e podem impor restrições ao 
desempenho do consumo no Estado; 

• mesmo com o crescimento da atividade e o aumento dos 
investimentos anunciados no 1º trimestre de 2021, ainda há 
dúvidas sobre a trajetória da indústria. As incertezas decorrem,  
de um lado, do possível esgotamento do processo de 
recomposição dos estoques no contexto de menor atividade 
econômica e, de outro, das dificuldades de aquisição de  
matérias-primas por conta da falta no mercado mundial e alta  
nos preços sobre os insumos; 

• a liderança do crescimento mundial, ainda que desigual, está 
prevista para ser dos EUA, impulsionados pelos estímulos fiscais 
e pela flexibilização das medidas restritivas no contexto de rápida 
vacinação. O cenário internacional de meados de abril mostrou 
um ambiente mais favorável na economia mundial, o que ajuda, 
por meio das exportações, alguns segmentos domésticos, 
especialmente o agronegócio e as commodities industriais, sendo 
um fator que pode mitigar parte dos efeitos do recrudescimento 
da pandemia. A economia paulista deve sentir os efeitos positivos 
do comércio internacional, particularmente na sua cadeia 
produtiva do açúcar. 


