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Em novembro de 2020, o PIB do Estado de São Paulo cresceu 0,5%, na 
comparação com outubro, descontada a sazonalidade, superando o 
desempenho do mês anterior (0,3%). A taxa anual passou de -0,4% em 
outubro para -0,1% em novembro, avançando 4,4% na comparação com 
novembro de 2019. 

Evolução do PIB Paulista, em %

Fonte: Fundação Seade. 

Fonte: Fundação Seade. 

Mínima Média Máxima

Brasil 3,8 4,4 5,1

Estado de São Paulo 3,8 5,0 6,0

Projeções para o PIB em 2021, em %

A partir desses números, as projeções da Fundação Seade para o PIB 
paulista apontam uma média de crescimento de 5,0% para 2021, com 
variação entre 3,8% e 6,0%. Para a economia brasileira, as projeções 
para o PIB, em 2021, indicam uma média de crescimento de 4,4%, com 
mínima de 3,8% e máxima de 5,1%.

A discussão sobre os cenários para a economia paulista deve considerar 
os seguintes pontos:

• a aceleração do PIB em novembro resultou em um 
carregamento estatístico (carry-over) de 4,6% para 2021. Em 
relação às projeções, significa que, para alcançar a média de 
5,0%, será necessário um avanço adicional de apenas 0,4 ponto 
percentual, enquanto a taxa mínima de 3,8% requer uma 
desaceleração acentuada do ritmo de crescimento;

• há incerteza em relação à disponibilização de vacinas em 
quantidade suficiente e dentro de um calendário não muito 
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dilatado de imunização de parte significativa da população. 
Atrasos e interrupções nesse processo podem levar ao 
recrudescimento das medidas restritivas, com impactos negativos 
na atividade econômica, gerando novas pressões por auxílios 
fiscais e monetários. Em contrapartida, avanços favoráveis devem 
desencadear a recuperação de atividades muito afetadas pela 
pandemia, como transportes, alimentação, entretenimento, 
serviços pessoais, comércio e turismo, com efeitos positivos para 
a produção e o emprego;

• o elevado desemprego se mantém como um grande desafio 
para 2021. De acordo a PNAD-Contínua do IBGE, ao final do 
terceiro trimestre de 2020, o total de desocupados no Estado 
de São Paulo era de 3,5 milhões de pessoas, com uma taxa de 
15,1%. Não obstante a recuperação da atividade, aumentando 
o número de contratações, a tendência é de que o desemprego 
permaneça em níveis elevados ou possa ser agravado com o 
retorno das pessoas ao mercado de trabalho à procura de renda;

• a inflação, cuja elevação em 2020 (IPCA em 4,52%) ultrapassou o 
centro da meta, acionou um estado de alerta, uma vez que seus 
efeitos foram abrangentes, alterando preços relativos, incluindo 
dólar e juros, e atingindo o consumo das famílias com renda mais 
baixa. Nas condições atuais, mesmo com as projeções do IPCA 
para 2021 em torno de 3,5%, segundo o Relatório Focus do Banco 
Central, torna-se crescente a pressão para a elevação da taxa 
Selic, hoje em 2,0% a.a., reduzindo a amplitude negativa dos juros 
básicos em termos reais;

• uma elevação gradual da taxa Selic para algo entre 3,0% e 4,0% 
a.a., conforme as projeções atuais, pode ocorrer especialmente 
porque a manutenção dos juros básicos em níveis negativos 
praticamente não afetou as condições de crédito e financiamento, 
sobretudo no que tange ao consumo. Porém, isso muda de figura 
caso ocorram novos descolamentos para cima dos índices de 
inflação, exigindo um comportamento mais restritivo da política 
econômica.
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