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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui-se no Relatório Final do estudo “Avaliação do Impacto 

Econômico do Programa de Metas da Cidade de São Paulo – Agenda 2012”, 

desenvolvido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, para a Secretaria 

Municipal de Planejamento – SEMPLA. 

Disponibilizam-se informações objetivas, sob a ótica econômica, dos impactos dos 

investimentos e custeio associados a 187 das ações que constituem o Programa Agenda 

2012. Os serviços objeto deste relatório abrangem a análise dos impactos locais sobre a 

Cidade de São Paulo, seu entorno1, o restante do Estado e o restante do País. 

O estudo proposto atinge os seguintes objetivos: 

• Análise dos impactos socioeconômicos da Agenda 2012, a partir do enfoque de que 

se trata de uma atividade econômica adicional, estruturante do espaço municipal e 

seu entorno;  

• Neste contexto, apresenta as estimativas dos impactos econômicos, diretos, indiretos 

e induzidos, produzidos nos níveis da atividade econômica do município e de seu 

entorno (EMSP), do restante do Estado e do País, propiciados pelo conjunto de 

todas as atividades associadas às fases de implantação e operação das diversas ações 

contempladas entre 2009 e 2012, em termos dos aumentos de geração de valor 

adicionado, valor bruto da produção e emprego, que não seriam observados, se o 

Programa não ocorresse. 

O relatório compreende os produtos associados às estimativas dos impactos 

socioeconômicos (PIB e emprego) espacializados. 

                                                 

1 O entorno do município de São Paulo (EMSP) corresponde aos municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão 
Pires, Santana do Parnaíba, Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo do Campo.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA AGENDA 2012 

A análise dos impactos socioeconômicos das ações contempladas no Programa Agenda 

2012 é fundamental para que se possa identificar o conjunto de benefícios que os 

investimentos a serem realizados poderão trazer para a economia do Município de São 

Paulo, assim como para a própria economia brasileira. Essa análise se justifica porque os 

gastos programados, pela sua escala e por sua composição, deverão ter uma natureza 

estruturante e não apenas uma natureza incremental. 

Os projetos de investimento podem ter impactos diferenciados caso sejam incrementais ou 

estruturantes. Quando o Poder Público intervém na economia diretamente (investimentos 

em infraestrutura pública) ou indiretamente (estímulos à promoção de investimentos 

privados) em termos espaciais, manipula instrumentos de ação que, ora atuam consolidando 

as estruturas econômicas já organizadas nas regiões reforçando os pontos fracos dessas 

estruturas, ora expandem novas atividades sociais e econômicas conquistando novos setores 

e novas áreas das regiões. 

Na busca da consolidação da economia regional, são escolhidas as alternativas que 

favorecem as ações e medidas mais imediatas, onde as restrições e limitações físicas e 

técnicas do potencial de recursos determinam a direção e as possibilidades das ações e 

medidas a serem tomadas, tornando realidade, a curto e médio prazo, os programas e 

projetos que buscam superar os obstáculos e riscos à continuação do desenvolvimento 

observado no passado recente. De certa forma, também, a consolidação da economia 

regional visa a criar bases sólidas para o desenvolvimento futuro, mas há menos 

preocupação com programas e projetos integrados, pois as carências específicas observadas 

são os sinais efetivos e atuais que alertam quais as atividades que têm de ser promovidas de 

imediato, pois indicam os desequilíbrios do presente, resultantes do próprio 

desenvolvimento econômico do passado. Crê-se que, se os obstáculos forem vencidos, a 

economia terá um desenvolvimento mais harmônico e mais acelerado. 
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Sempre que um hiato é percebido pelos formuladores de políticas entre uma realidade 

observada e uma situação ideal, em seguida, medidas (programas, projetos, 

regulamentações etc.) são tomadas para preencher esse hiato. Ao se fechar um hiato, 

contudo, sempre se abrem outros; ao se resolver um problema, criam-se outros, e, então, 

estes passam, num momento seguinte, a serem percebidos como problemas, e tentativas são 

feitas com o objetivo de se fecharem os hiatos entre as situações ideais e a realidade nesses 

outros casos. Esse processo pode-se ramificar quase indefinidamente e há muitas situações 

em que ele se torna razoavelmente bem-sucedido como padrão de resolver problemas e 

aproveitar potenciais no desenvolvimento de uma região. Em casos específicos de regiões 

cujo desenvolvimento atingiu um estágio mais avançado de complexidade, surgem variados 

problemas de grande porte que, por não poderem ser percebidos e muito menos resolvidos 

por nenhuma pessoa ou instituição isoladamente, passam a ser solucionados de fato por 

muitas pessoas e instituições através de pequenas ações incrementais (procurando corrigir 

distorções criadas pelo próprio desenvolvimento ou problemas que são obstáculos ao 

desenvolvimento). 

Contudo, esse enfoque para a identificação de programas e projetos que devem compor a 

base para o planejamento do desenvolvimento regional pode ser limitado, se as assimetrias 

sociais são profundas e as potencialidades maiores de desenvolvimento da região 

continuam inexploradas e, portanto, não podem ser equacionadas numa visão 

incrementalista dos formuladores de políticas. Nessa situação, é preciso acoplar ao primeiro 

enfoque o segundo, que se relaciona ao enfoque de perspectivas no qual o desenvolvimento 

da região é percebido através de programas e projetos estruturantes das tendências e dos 

padrões atuais de crescimento (de baixo valor agregado, ambientalmente predatório, não-

sustentado, socialmente desigual etc.). Vale dizer, basear a ação do planejamento em 

termos de mudanças marginais ou incrementais dos hiatos observados pode significar uma 

conduta tímida para “os limites do possível” que se abrem ao processo de desenvolvimento 

sustentável, quando há grandes projetos de investimento que têm a capacidade de acelerar o 

crescimento econômico regional ou de reestruturar a base econômica da região. 
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Ora, no âmbito da Agenda 2012, os investimentos públicos, assim como as despesas 

operacionais, estruturam-se de tal forma que, potencialmente, não se limitarão a 

incrementalmente consolidar o processo de crescimento atual do Município de São Paulo, 

mas deverão acelerar esse crescimento, expandir novas oportunidades para a população 

residente, assim como promover a reestruturação da base produtiva municipal. 

Da mesma forma, as autoridades municipais não têm a intenção de que essas ações tenham 

sobre a Cidade de São Paulo os impactos que gerem apenas uma bolha de crescimento 

econômico fortuito e durante alguns anos. É fundamental que os gastos previstos, 

articulados em seis eixos interdependentes (Cidade de Direitos, Cidade Sustentável, Cidade 

Criativa, Cidade de Oportunidades, Cidade Eficiente e Cidade Inclusiva) possam contribuir 

para a organização de um sistema produtivo no município que seja competitivo 

dinamicamente e capaz de promover um ciclo de crescimento sustentado. 

Uma questão que se coloca, pois, para as lideranças locais, responsáveis pela organização 

de um projeto de transformações produtivas em São Paulo, é a de criar condições para a 

formação de um ciclo de crescimento sustentado que não repita as experiências vulneráveis 

e mal sucedidas dos ciclos de curto prazo. A implantação de grandes projetos de 

investimento poderia facilitar enormemente a estruturação do ciclo de crescimento 

sustentado por causa de seu tamanho, de sua complexidade e das chances de alavancar 

significativos efeitos de arrasto sobre a economia regional. Entretanto, a expansão 

sustentada da economia regional pode ocorrer, também, com base em um conjunto de 

micro, pequenos e médios empreendimentos (MPMEs), desde que estes empreendimentos 

apresentem elevado grau de competitividade dinâmica e sistêmica. Na verdade, a 

experiência histórica de diversos municípios brasileiros mostra que é possível ocorrer um 

processo de crescimento sustentado com base em funções de lugar central (prestação de 

serviços terciários e quaternários) e não apenas e necessariamente com base em pólos de 

desenvolvimento industrial. É difícil imaginar a sobrevivência de atividades econômicas de 

qualquer natureza e em qualquer escala produtiva em uma região que não disponha de 

competitividade dinâmica, em termos de preço e de qualidade, para enfrentar bens e 
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serviços equivalentes que chegam aos seus municípios e localidades com custos de 

transportes e impostos alfandegários cada vez mais declinantes. 

Neste sentido, é preciso, inicialmente, que se distingam as vantagens econômicas espúrias 

das vantagens competitivas dinâmicas específicas de cada região. As vantagens 

competitivas espúrias são aquelas que não se sustentam no longo prazo, por estarem 

fundamentadas apenas em incentivos fiscais e financeiros recorrentes (que podem 

desaparecer a partir das exigências de um programa de estabilização econômica), no uso 

predatório dos recursos naturais do ecossistema (que podem se restringir ou por limitações 

físicas ou por legislação ambiental), na sobreexploração da força de trabalho (que pode 

encontrar resistências políticas ou legais com o avanço da redemocratização) ou na 

informalidade e na clandestinidade de suas operações (que podem chocar-se com a 

modernização e eficácia dos sistemas tributários e previdenciários). As vantagens 

competitivas dinâmicas de uma região são aquelas que resistem aos processos de 

globalização e de integração da economia nacional. 

É preciso observar que não há, em princípio, uma contradição dentro do processo de 

promoção dos grandes projetos de investimentos com a promoção simultânea dos micro, 

pequenos e médios empreendimentos na Região, uma vez que os grandes projetos geram 

efeitos de encadeamento capazes de estimular a implantação desses empreendimentos para 

supri-los de insumos, beneficiar os seus produtos, abastecer o mercado consumidor 

emergente, etc. Tais empreendimentos podem se constituir em atividades autônomas na 

relação direta com o mercado consumidor ou se estabelecer numa multiplicidade de 

arranjos com as grandes empresas, que vão desde a subcontratação, passando pelos 

licenciamentos e concessões, articulados com sistemas de produção flexível. 

Não basta, contudo, que se identifiquem oportunidades de investimentos competitivos na 

Região e as formas de mobilizá-las, uma vez que a implantação e a operação desses 

investimentos podem resultar num processo socialmente excludente para a população local 

e gerar apenas um ciclo restrito, mas indispensável, de crescimento econômico. 
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Em princípio, não se pode afirmar que os critérios de eficiência econômica e de equidade 

social (ou de distribuição de renda e de riqueza) que orientam a seleção e a prioridade de 

investimentos sejam mutuamente exclusivos. O que interessa ressaltar é a ênfase dada 

ao programa ou projeto. Os programas ou projetos de natureza distributiva, por exemplo, 

devem ser, na maioria das vezes, eficientes sob o aspecto econômico. Contudo, o objetivo 

distributivista colocará todo o empenho, intencionalmente, nas ações e medidas que tenham 

maior probabilidade (ou que nos dão certeza) de beneficiar os grupos sociais de baixa renda 

na Região. 

As diferentes ações poderão afetar a distribuição da renda e da riqueza em suas áreas de 

atuação, através de benefícios derivados dos salários e dos rendimentos privados gerados 

pelos setores produtivos e, também, dos benefícios dos projetos sociais não diretamente 

produtivos (por exemplo, educação e saúde). Na análise dos efeitos distributivos desses 

projetos não diretamente produtivos, é importante introduzir a dimensão temporal. À 

medida que a ênfase está na solução de problemas sociais pela alocação de fundos em 

programas diretamente ligados a esse setor, a estratégia é de curto prazo (políticas sociais 

de natureza compensatória). Quando se introduz a dimensão de longo prazo, a estratégia de 

desenvolvimento tem de considerar que o uso alternativo de fundos em projetos com efeitos 

distributivos positivos (a mobilização de clusters potenciais em áreas de alto risco social) 

pode melhorar consideravelmente as carências existentes e vir a se constituir em solução 

mais adequada e com maior sustentabilidade. No longo prazo, eficiência e distribuição 

poderão estar bastante interligadas, quase sempre. 

O crescimento econômico é uma condição necessária mas não suficiente para o 

desenvolvimento sustentável, o qual pressupõe um processo de inclusão social, com 

uma vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas. Além de empregos de 

melhor qualidade e de rendas mais elevadas, é preciso que os brasileiros, todos os 

brasileiros, desfrutem de uma vida longa e saudável, adquiram conhecimentos 

técnicos e culturais, tenham acesso aos recursos necessários a um padrão de vida 

decente. Não pode haver desenvolvimento enquanto houver iniquidades sociais 
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crônicas no nosso País. Assim, é indispensável que haja uma visão holística no 

processo de organização do portfólio relativo ao desenvolvimento social, local e 

regional, na concepção dos projetos de investimentos a serem programados para a 

Região, em função da Agenda 2012. 

Os impactos de médio e de longo prazo da Agenda 2012 ocorrem, principalmente, sobre a 

expansão e a melhoria da infraestrutura econômica e social da cidade de São Paulo que tem 

de se adaptar e se reestruturar para a prestação de serviços públicos cada vez de maior 

qualidade. Esses impactos irão repercutir na ampliação do produto potencial da Região, ou 

seja, na sua capacidade de produzir mais bens e serviços ao longo do tempo. 

Os impactos de curto prazo, mensurados neste trabalho, se expressam através da injeção 

inicial de gastos adicionais do Governo Municipal e gastos subsequentes de agentes 

privados para dar suporte operacional à implementação das ações da Agenda 2012. Esses 

impactos ocorrem em termos de maiores níveis de produção (pela utilização da capacidade 

ociosa disponível no sistema produtivo), valor adicionado, massa salarial, emprego e 

arrecadação de impostos.  

Os impactos dos gastos adicionais, públicos e privados, que intensificam o uso da 

capacidade produtiva e o uso dos fatores de produção disponíveis, geram os efeitos 

multiplicadores da Agenda 2012 sobre as economias municipal e seu entorno, estadual e 

nacional. Os efeitos multiplicadores desses gastos se dão através de efeitos de 

encadeamento para trás (a demanda de insumos), dos efeitos de encadeamento para frente 

(o beneficiamento de insumos produzidos), dos efeitos induzidos pela demanda final de 

bens e serviços, e dos efeitos fiscais pelo crescimento das receitas tributárias, taxas, 

contribuições para-fiscais. Nesse processo de ativação das cadeias produtivas em diferentes 

níveis do espaço econômico nacional, vão se criando novas oportunidades de emprego para 

diversos tipos de mão-de-obra com maior ou menor nível de especialização e se ampliando 

a massa salarial. 

Os impactos na economia podem ser, pois, classificados em: 
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a) diretos: incluem aquelas categorias econômicas diretamente afetadas pelas atividades 

econômicas mobilizadas pelo aumento de gastos públicos; 

b) indiretos: impactos resultantes dos efeitos de encadeamento para frente e para trás das 

compras e vendas intersetoriais, necessárias para atender a demanda final dos gastos 

adicionais dos setores público e privado; 

c) induzidos: exprimem-se através das compras realizadas pelos consumidores, 

empregados diretamente e indiretamente através das atividades econômicas beneficiadas 

pela expansão dos gastos públicos e privados, decorrentes da Agenda 2012. 

A distribuição espacial desses efeitos multiplicadores, ou seja, a sua distribuição entre 

as economias da Cidade e seu entorno, do Estado e do País, irá depender de vários 

fatores estruturais, locacionais e culturais. 

De modo geral, olhando o município de São Paulo e seu contexto espacial, pode-se afirmar 

que, de fato, é grande a probabilidade de que os efeitos multiplicadores sejam intensos na 

sua economia (local e estadual), uma vez que se trata de um município de economia mais 

desenvolvida, com estrutura produtiva fortemente especializada em serviços terciários e 

quaternários (ao nível metropolitano), e com elevado grau de empreendedorismo local.  

É preciso destacar que, dada a importância dos investimentos em infraestrutura, o 

desenvolvimento não se limita à expansão da capacidade produtiva (mais investimentos em 

projetos de infraestrutura econômica), mas também a ganhos potenciais de produtividade 

dos fatores de produção regionais. Celso Furtado afirma que “o verdadeiro 

desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e canalização de forças 

sociais, de melhoria da capacidade associativa, de exercício da iniciativa e da criatividade. 

Portanto, trata-se de um processo social e cultural, e apenas secundariamente econômico. O 

desenvolvimento ocorre quando, na sociedade, se manifesta uma energia capaz de 

canalizar, de forma convergente, forças que estavam latentes ou dispersas. Uma verdadeira 
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política de desenvolvimento terá que ser a expressão das preocupações e das aspirações dos 

grupos sociais que tomam consciência de seus problemas e se empenham em resolvê-los2”. 

Os impactos dos gastos públicos e privados, decorrentes da realização das ações previstas 

na Agenda 2012, foram analisados segundo uma vertente institucional (por nível de 

governo e por categoria de bens) e uma vertente espacial (por nível hierárquico 

administrativo e funcional urbano). Os impactos incorporam os efeitos multiplicadores 

desses gastos sobre a geração de valor adicionado total e setorial (55 setores), e o emprego 

(equivalente-homem-ano. Os Diagramas 1 e 2 ilustram, de forma estilizada, os roteiros 

adotados para os cálculos dos efeitos multiplicadores da Agenda 2012. 

                                                 

2 Furtado, C. A Nova Dependência. Paz e Terra, 1982. Ver também suas reflexões sobre o tema do 
desenvolvimento no livro da coleção “Os Economistas”, publicado pela Abril Cultural: Teoria e Política de 
Desenvolvimento Econômico. Sobre o pensamento dos principais autores que analisaram a questão do capital 
social no processo de desenvolvimento, ver Augusto Franco – Capital Social, Instituto de Política, 
Millennium, Brasília, 2004, que destaca as idéias de Tocqueville, Jacobs, Putnam, Fukuyama, Maturana, 
Castells e Levy. Para análise dos efeitos multiplicadores, ver Haddad, P. R. (org.) Economia Regional – 
Teorias e Métodos de Análise, BNB, 1989. Isard, W. (org.) Methods of Interregional and Regional Analysis, 
Ashgate, 1998. 
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Em geral, pode-se observar que: 

• Os efeitos multiplicadores locais, regionais e nacionais, derivados da sequência 

interdependente de impactos, mostraram que a expansão da produção e do mercado 

de trabalho, provocada pelos gastos públicos e privados adicionais resultantes da 

Agenda 2012, dependeu das estruturas de demanda final e da produção das 

economias nacional, regional e local.  

• Quanto maior o grau de interdependência produtiva e quanto menor o grau de 

vazamentos nos fluxos de produção e de renda de um nível espacial para outras 

regiões, maiores serão os valores dos efeitos multiplicadores; assim, por exemplo, 

se um nível espacial depende intensamente da importação de matérias-primas, da 

importação de bens de consumo, dos pagamentos extrarregionais, de serviços de 

assistência técnica, de custos financeiros, etc., isto leva a que os impactos 

econômicos sejam menores a esse nível.  

• De modo geral, os impactos dos gastos do governo municipal espraiaram benefícios 

de emprego e renda para todas as categorias espaciais dimensionadas; em todas as 

situações, contudo, os maiores impactos ocorreram para a cidade de São Paulo, que, 

contudo, internalizaria pouco mais de 50% dos efeitos totais, neste caso devido ao 

intenso grau de especialização produtiva que ocorre na economia municipal e sua 

consequente dependência da importação de bens e serviços em grande escala 

(vazamentos nos fluxos de produção e renda). 

• Os novos investimentos de infraestrutura econômica e social decorrentes das ações 

previstas na Agenda 2012 irão, certamente, ampliar a competitividade sistêmica das 

atividades produtivas no município e em seu entorno, por meio da redução dos 

custos gerais de urbanização e pela ampliação das economias de aglomeração; como 

consequência, expande-se o produto potencial da Região, com ganhos de 

produtividade perceptíveis (não mensurados no estudo). 
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• Sem uma adequada articulação entre esses projetos de investimentos e as diferentes 

atividades produtivas locais, é grande a chance que os seus benefícios fiquem 

enclavados setorialmente; um fator determinante desse processo de articulação é o 

grau de empreendedorismo local para aproveitar as novas oportunidades de 

negócios que emergem com a implantação dos investimentos. 

A conclusão geral do relatório é a de que os gastos públicos adicionais, decorrentes da 

iniciativa da Agenda 2012, irão provocar efeitos multiplicadores tão amplos e 

diversificados nos vários níveis espaciais de regionalização adotados, em termos de 

expansão da produção e do emprego, que deve ser de interesse da sociedade 

paulistana dar apoio à concepção e à implementação dessa iniciativa. 

 

 11



Diagrama 1. Efeitos Multiplicadores dos Gastos Públicos Decorrentes da Agenda 2012 
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Diagrama 2. Efeitos Induzidos pelos Gastos Públicos Decorrentes da Agenda 2012 
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3 ESTIMATIVAS DOS IMPACTOS ECONÔMICOS DA AGENDA 2012 

Nesta seção do relatório apresenta-se a análise dos impactos econômicos do Programa Agenda 

2012, a partir do enfoque de que se trata de uma atividade econômica adicional que ocorrerá 

no Município de São Paulo de 2009 a 2012, ou seja, que o conjunto de todas as atividades 

associadas à implantação das ações previstas na Agenda 2012 geram, direta e indiretamente, 

impactos nos níveis da atividade econômica do município e do país, com aumentos de 

produção, de valor adicionado ou renda e de emprego que não seriam observados se o mesmo 

não ocorresse. 

Para isso, apresenta-se inicialmente uma breve descrição da estrutura metodológica utilizada no 

estudo, bem como do método de análise de Insumo-Produto utilizado.  Em seguida apresentam-

se as principais fontes de informações utilizadas e descreve-se brevemente os procedimentos 

utilizados no tratamento das mesmas. Finalmente apresentam-se os resultados obtidos. 

3.1 BASE METODOLÓGICA 

Em linhas gerais, a modelagem dos impactos econômicos da Agenda 2012 foi desenvolvida em 

três estágios: 

• Estágio 1: estimativa dos impactos diretos da Agenda 2012; 

• Estágio 2: tradução das estimativas de impactos diretos em choques econômicos; 

• Estágio 3: condução de simulações com modelos integrados de insumo-produto 

No caso dos impactos diretos desse evento, pode-se classificá-los em duas categorias: a) gastos 

associados investimentos; e b) gastos associados custeio. 

Os principais mecanismos de transmissão dos gastos ao setor produtivo, de acordo com a 

estrutura do modelo utilizado, podem ser classificados em três grandes grupos, a saber: 

 Efeitos diretos; 

 Efeitos indiretos; 

 14



 Efeitos induzidos. 

Os efeitos diretos, indiretos e induzidos de choques de demanda final referem-se ao processo de 

produção e consumo de bens e serviços diretamente associados às estruturas de despesas da 

PMSP. Dentro do processo produtivo, a produção destes bens e serviços consome insumos 

intermediários (compras de outros bens e serviços) e remunera os fatores de produção. Assim, 

gastos relacionados diretamente à produção destes bens e serviços desencadeiam uma série de 

efeitos multiplicadores com impactos diferenciados entre setores e regiões (cidade, estado de 

São Paulo e outros estados). O resultado final dependerá da estrutura de produção das várias 

regiões, da distribuição espacial dos gastos, do efeito-renda relacionado à remuneração dos 

fatores de produção e ao padrão de consumo das famílias, e, finalmente, da interdependência 

produtiva e espacial da economia brasileira, enfatizando-se a inserção de São Paulo em um 

sistema inter-regional integrado. 

Assim sendo, os diferentes impactos diretos, depois de identificados, alimentaram um modelo 

inter-regional de insumo-produto de três regiões (EMSP, Estado de São Paulo e restante do 

Brasil), integrado a um modelo regional de insumo-produto para a cidade de São Paulo. A 

integração do modelo municipal ao modelo inter-regional fez-se necessária para a obtenção de 

resultados desagregados espacialmente (desagregação top-down). Assim, foi possível gerar 

resultados não apenas para o município da capital, mas também para o EMSP, o estado de São 

Paulo e outros estados brasileiros. 

Considerando-se que esses modelos utilizados correspondem a versões regionalizadas e 

adaptadas de uma metodologia comum conhecida como Modelo de Insumo-Produto, apresenta-

se a seguir uma breve descrição da estrutura geral do mesmo. 

3.1.1 Modelo de Insumo-Produto de Leontief 

Uma economia funciona, em grande parte, para equacionar a demanda e a oferta dentro de uma 

vasta rede de atividades. O que Leontief conseguiu realizar foi a construção de uma “fotografia 

econômica” da própria economia; nesta fotografia, ele mostrou como os setores estão 

relacionados entre si, ou seja, quais setores suprem os outros de serviços e produtos e quais 
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setores compram de quem. O resultado foi uma visão de como a economia funciona – como 

cada setor se torna mais ou menos dependente dos outros. 

Esse sistema de interdependência é formalmente demonstrado em uma tabela conhecida como 

matriz de insumo-produto e tais representações demandam grandes investimentos, já que elas 

requerem uma coleção de informações sobre cada firma, a respeito dos seus fluxos de vendas e 

das suas fontes de suprimento. 

Enquanto setores compram e vendem uns para os outros, um setor individual interage, 

tipicamente e diretamente, com um número relativamente pequeno de setores. Entretanto, 

devido à natureza desta dependência, pode-se mostrar que todos os setores estão interligados, 

direta ou indiretamente.   

Como pode ser observado de uma forma esquemática na Figura 1, as relações fundamentais de 

insumo-produto mostram que as vendas dos setores podem ser utilizadas dentro do processo 

produtivo pelos diversos setores compradores da economia ou podem ser consumidas pelos 

diversos componentes da demanda final (famílias, governo, investimento, exportações). Por 

outro lado, para se produzir são necessários insumos, impostos são pagos, importam-se 

produtos e gera-se valor adicionado (pagamento de salários, remuneração do capital, e da terra 

agrícola), além, é claro, de se gerar emprego. 
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Figura 1. Relações fundamentais de insumo-produto 

 Setores compradores   

Set. 
Vend Insumos Intermediários Dem. 

final 
Prod 
total 

 Impostos Indiretos Líquidos (IIL) IIL  

 Importações (M) M  

 Valor adicionado   

 Produção Total   
  

A partir das Figuras 2 a 4, é possível se fazer um maior detalhamento de como o modelo 

apresentado na Figura 1 funciona. 

A Figura 2 mostra como é feita a utilização dos bens domésticos e importados, ou seja, como 

estes são utilizados na produção corrente de outros bens, na formação de capital, no consumo 

das famílias, pelo governo e outras demandas. 

O modelo de insumo-produto pressupõe que somente os produtos domésticos são exportados, o 

que implica que os produtos importados devem necessariamente passar por um processo de 

produção interna antes de serem exportados. 

Do lado da produção, como mostra a Figura 3, os produtos domésticos utilizam uma 

combinação de insumos domésticos, insumos importados, trabalho, capital e terra (no caso dos 

produtos agrícolas) para serem produzidos. 

Os fluxogramas mostrados nas Figuras 2 e 3 podem, então, ser combinados em um único, de 

modo a dar uma idéia de como o modelo funciona de uma maneira integrada (Figura 4). 
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Figura 2. Uso dos bens no modelo de insumo-produto 
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Figura 3. Insumos utilizados no processo produtivo 

Produtos
Domésticos

Insumos
domésticos

Insumos
importados Trabalho Capital Terra

 

 

Figura 4. Fluxograma do modelo de insumo-produto 

Produtos domésticos

Insumos
domésticos

Insumos
importados

Insumos primários
(trabalho, capita, renda) Produtos

importados

Demandas por produtos finais
(exportações, consumo das famílias, gastos 

do governo, investimentos, etc.)

Renda
Renda

 

A partir da Figura 4, observa-se que são utilizados insumos domésticos (que foram obtidos 

através da produção doméstica), insumos importados e insumos primários (trabalho, capital, e 
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terra) para a produção de produtos domésticos. Por sua vez, os produtos domésticos são 

utilizados pelas indústrias como insumos intermediários no processo produtivo ou são 

consumidos como produtos finais (exportações, consumo das famílias, gastos do governo, 

investimentos, etc.). As importações podem ser de insumos intermediários que se destinam ao 

processo produtivo, ou de bens finais que são diretamente consumidos pelos consumidores 

finais. 

A renda da economia é gerada através da remuneração do trabalho, capital e terra agrícola, a 

qual é utilizada no consumo dos bens finais (sejam eles destinados ao consumo ou ao 

investimento). A receita do governo é obtida através do pagamento de impostos pelas empresas 

e pelos indivíduos. O modelo assume que existe equilíbrio em todos os mercados da economia. 

Considere o seguinte exemplo como forma ilustrativa do funcionamento do modelo de insumo-

produto. O setor agrícola compra pouco do setor siderúrgico diretamente; as compras se 

realizam mais no tocante às máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, etc.); entretanto, o 

setor de máquinas agrícolas compra da indústria siderúrgica, quando da construção dos 

equipamentos. Então, indiretamente, a agricultura está ligada à siderurgia, apesar da natureza 

da ligação ser indireta. Igualmente, a indústria siderúrgica compra pouco da agricultura, 

diretamente.  Entretanto, as vendas da agricultura para o setor de processamento de alimentos 

geram todos os tipos de demandas indiretas sobre a indústria siderúrgica – pela matéria-prima 

necessária para se construir os caminhões que transportam os produtos agrícolas para o 

beneficiamento, pela matéria-prima fundamental para as máquinas que processam os produtos 

agrícolas, e daí por diante. Outra vez, a indústria siderúrgica está indiretamente relacionada 

com a agricultura. 

A intensidade dessas relações será, agora, o ponto principal de análise. Imagine que a demanda 

por um produto específico aumenta – por exemplo, a demanda por soja produzida no Brasil. 

Tal crescimento é sinalizado para os produtores de soja, que aumentam a sua produção. Ao 

mesmo tempo, as companhias de fertilizantes e implementos agrícolas irão intensificar sua 

produção, acontecendo o mesmo para os seus fornecedores. Tal processo é conhecido como 

multiplicador. É importante salientar que alguns setores da economia estão mais envolvidos nas 
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compras – direta e indiretamente – de outros setores do que outros, daí, os efeitos 

multiplicadores gerados pelos aumentos na demanda por determinados produtos ocasionarem 

impactos diferenciados na economia. Na essência, cada setor possuiria um multiplicador 

diferente. 

Mas este efeito multiplicativo (multiplicadores do tipo I) não se restringe apenas à demanda por 

insumos intermediários. Do lado da demanda por insumos primários o processo também se 

repete, só que de uma forma um pouco diferente, isto é, um aumento na demanda por mão-de-

obra fará com que haja um aumento no poder aquisitivo das famílias, gerando, desta forma, 

uma elevação na demanda por produtos finais. Isto fará com que haja um incremento, 

novamente, do nível de atividade dos setores produtores, que, por sua vez, vão aumentar a 

demanda pelos diversos tipos de insumos, inclusive mão-de-obra, que causará um novo 

aumento no poder aquisitivo, causando um aumento na demanda final das famílias, e assim 

sucessivamente até que o sistema chegue ao equilíbrio. Este aumento do emprego causado 

devido ao aumento na demanda do consumo das famílias é chamado de efeito induzido 

(multiplicadores do tipo II). 

As informações sobre efeitos diretos, estimados em etapas anteriores, alimentarão as 

estimativas dos impactos econômicos. O foco de análise será sobre as seguintes variáveis: 

Valor Adicionado e Emprego 
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3.2 FONTE DE DADOS E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

No que se refere aos gastos previstos da PMSP com a implantação das ações previstas na 

Agenda 2012, trabalhou-se com os dados fornecidos pela SEMPLA, resumidos na Tabela 1 

apresentada abaixo.  Em relação aos mesmos, três tipos de ajustes foram necessários. O 

primeiro que se referiu à reclassificação daqueles gastos da PMSP em termos dos bens e 

serviços produzidos pelos 110 produtos de atividade considerados nos modelos de insumo-

produto utilizados na presente análise. O segundo tipo de ajuste referiu-se à necessidade de 

eliminar todos os impostos indiretos que incidem sobre os valores daqueles gastos, a fim de 

avaliá-los a preços a nível do produtor, ou seja, em termos do que se chama em análises de 

insumo-produto, de Preço Básico. Finalmente, o terceiro ajuste refere-se à distribuição dos 

gastos ao longo do tempo. Por falta de informações mais precisas, optou-se pela distribuição 

proporcional dos gastos ao longo dos quatro anos de análise, 2009-2012 (25% para cada ano). 

Tabela 1. Despesas Previstas na Agenda 2012, em R$ R$ Mil 

 

Fonte: SEMPLA (não foram repassadas as informações de gastos para o Eixo Cidade Inclusiva). 

A partir da construção de vetores de demandas ou “choques” iniciais dos gastos da PMSP, 

simularam-se os impactos totais dos mesmos, resultante da cadeia de inter-relações setoriais e 

regionais da estrutura produtiva requerida para produzir aquelas demandas de bens e serviços.  

Para isso, utilizou-se dos dois já mencionados modelos de insumo-produto, sendo o primeiro de 

3 .498.446 5 .002.119 8  .500.565Cidade de Direitos R$ R$ R$ 
8 .835.300 9 36.000 9  .771.300Cidade Sustentável R$ R$ R$ 

3 85.858 2 9.120 4  14.978Cidade Criativa R$ R$ R$ 
6 15.761 - 6  15.761Cidade de Oportunidades R$ R$ R$ 
5 2.384 - 5  2.384Cidade Eficiente R$ R$ R$ 

1 5 1  3.387.750 .967.239 9.354.988Total R$ R$ R$ 

Total CusteioInvestimentosEixos 
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âmbito nacional, regionalizado para três grandes regiões (EMSP, Estado de São Paulo e Resto 

do País) e o outro de natureza regional para o Município de São Paulo. 

Para contextualização das estimativas, utilizamos um Cenário Tendencial desenvolvido pela 

FIPE a partir da integração de um modelo Dinâmico de Equilíbrio Geral (para geração do 

cenário macroeconômico) com um modelo de Equilíbrio Geral Computável setorial. A Figura 4 

apresenta a trajetória das taxas de crescimento dos componentes do PIB nacional pela ótica das 

despesas. 

Figura 4 
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3.3 RESULTADOS 

Nota-se seu papel contra-cíclico em 2009, ano para o qual se projeta uma queda na taxa de  

crescimento nacional e municipal. As despesas relacionadas às ações previstas no Programa 

fazem com que a taxa de crescimento da economia municipal passe de um nível inferior à 

média nacional para um patamar que sugere crescimento maior que o País como um todo. 

Figura 5 
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Os principais resultados obtidos na análise dos impactos econômicos da Agenda 2012 estão 

sintetizados nas Tabelas 2 e 3 apresentadas abaixo.3 Naquelas tabelas aparecem os resultados 

relativos aos impactos sobre PIB (valor adicionado), produção e emprego, respectivamente, 
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impactos esses mensurados segundo a área geográfica de incidência dos mesmos, a saber: 

efeitos totais sobre o Brasil (Tabela 2) e efeitos internalizados pelo município de São Paulo. 

Antes de analisar especificamente os resultados dos impactos econômicos de geração de valor 

adicionado, produção e emprego, é pertinente destacar que as duas tabelas que contêm esses 

resultados foram estruturadas da mesma forma. Em primeiro lugar, aparecem, para cada eixo, o 

custo total anualizado e os valores para o período 2009-2012, o efeito total sobre a geração de 

valor adicionado (PIB) e valor bruto da produção em todo o período, o multiplicador de 

produção (definido a seguir) e, finalmente, nas duas últimas colunas, informações sobre o 

emprego total anual e o custo unitário correspondente para sua geração.  

• Multiplicador de produção: valor total da produção em todos os setores da economia 

necessário para satisfazer uma unidade monetária adicional de gastos típicos de um 

determinado grupo (por eixo e total). 

Considerando-se que todos os impactos são decorrentes da despesa total de R$ 19,355 milhões 

estimada para todo o período analisado  

Isto posto, pode-se destacar inicialmente na tabela 2, que o montante de R$ 19,355 milhões de 

despesas associadas à Agenda 2012 e injetados na economia da cidade de São Paulo, consegue 

gerar, direta, indiretamente e de forma induzida, um aumento de renda de R$ 38,140 milhões 

no país como um todo, sendo que cerca de 46% desse aumento ocorre na própria cidade de São 

Paulo.   

Em relação a esses resultados vale a pena chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro, que 

diz respeito ao fato da cidade de São Paulo conseguir “capturar” ou internalizar cerca de 

metade do impacto total. Como se verá mais adiante, isso decorre não só da natureza 

especializada da estrutura produtiva desta cidade que, portanto, consegue suprir apenas 

parcialmente os bens e serviços demandados, principalmente demandas dirigidas aos setores da 

construção civil e de serviços como alojamento, alimentação, serviços empresariais diversos, 

que são tipicamente produzidos na mesma região em que são consumidos.  O segundo aspecto 
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diz respeito ao fato de que, embora o choque inicial dos gastos totais da Agenda 2012 tenha um 

poder multiplicador de aumento de renda total na economia (multiplicador de 0,91) comparável  

de muitos outros projetos e políticas que a PMSP poderia implementar4, a natureza integrada 

das ações previstas apresenta maior potencial para ampliar a competitividade sistêmica das 

atividades produtivas no município e no seu entorno, por meio da redução dos custos gerais de 

urbanização e pela ampliação das economias de aglomeração; como consequência, expande-se 

o produto potencial da Região, com ganhos de produtividade perceptíveis no longo prazo (não 

mensurados no estudo). 

No que se refere ao poder de geração de empregos, contata-se na Tabela 2 que Agenda 2012 

poderá ser responsável pela “criação/manutenção” de 171.262 empregos/ano no país, sendo que 

49% destes na cidade de São Paulo.  Em relação a esses resultados, é necessário chamar a 

atenção que o conceito de emprego utilizado refere-se a “equivalente homem-ano” (EHA), ou 

seja, o conteúdo de trabalhadores-ano necessário para satisfazer a demanda adicional na 

economia gerada pela Agenda 2012. Sendo assim, dadas as características do mercado de 

trabalho, os valores apresentados para impacto sobre emprego em termos de EHA, não 

significa que aquele total de 171.262 novos empregos serão necessariamente criados.  

Finalmente, ainda em relação à geração de empregos, vale a pena destacar que o custo médio 

total de “criação” de um emprego associado à Agenda 2012 equivale ao desembolso de R$ 

28.254. Se se considerar apenas os empregados na cidade, esse custo é mais elevado, atingindo 

R$ 57.948 para os empregos na Capital. Apesar do custo relativamente alto, quando comparado 

ao custo médio nacional, a natureza permanente destes postos de trabalho sugere um perfil 

qualitativo melhor que a média. 

 

                                                 
3 Esse tipo de multiplicador sempre apresenta um valor menor do que um, dado que parte do valor do choque 
inicial corresponde a impostos indiretos embutidos nos preços de mercado e que, portanto, não tem poder de 
geração de renda nos setores produtivos da economia, e outra parcela se transforma em vazamentos de renda do 
país, pela utilização de insumos importados para produzir os bens demandados. Além disso, denconsidera-se a 
parte da produção relacionada ao consumo intermediário para evitar a dupla contagem. 
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Tabela 2. Impactos Totais da Agenda 2012, R$ 2009 

Eixos Custo/ano 

(R$ mil)

Custo total 

(R$ mil)

PIB          (R$ 

mil)

Produção 

(R$ mil)

Multiplicador Empregos  

ano

Custo do 

emprego (R$)
Cidade de Direitos

2.125.141    8.500.565 9.285.783 18.718.698 2.202 87.966 24.159
Cidade Sustentável

2.442.825    9.771.300 7.627.385 17.359.552 1.795 75.343 32.423
Cidade Criativa

103.744       414.978 317.200 736.105 1.774 3.143 33.010
Cidade de 

Oportunidades 153.940       615.761 443.328 1.056.561 1.716 4.432 34.733
Cidade Eficiente

13.096         52.384 37.715 89.884 1.716 377 34.733
TOTAL

4.838.747    19.354.988  17.711.411  38.140.800  1.971 171.262     28.254  

 

Tabela 3. Impactos Municipais da Agenda 2012, R$ 2009 

Eixos Custo/ano 

(R$ mil)

Custo total 

(R$ mil)

PIB        

(R$ mil)

Produção 

(R$ mil)

Multiplicador Empregos  

ano

Custo do 

emprego (R$)
Cidade de Direitos

2.125.141    8.500.565 5.740.099 10.151.255 1.194 49.051 43.325
Cidade Sustentável

2.442.825    9.771.300 3.317.897 6.825.678 0.699 31.362 77.891
Cidade Criativa

103.744       414.978 133.664 279.185 0.673 1.277 81.263
Cidade de 

Oportunidades 153.940       615.761 168.892 370.794 0.602 1.670 92.193
Cidade Eficiente

13.096         52.384 14.368 31.544 0.602 142 92.193
TOTAL

4.838.747    19.354.988  9.374.920   17.658.455  0.912 83.502       57.948  

Isso pode ser constatado através das tabelas 4, onde apresentam-se os resultados dos impactos 

no emprego, classificados por setor de atividade e por região de incidência. Com já mencionado 

anteriormente, os setores que recebem os maiores benefícios do aumento de demanda associado 

à Agenda 2012 são os setores de serviços e a construção civil, que estão entre os setores que a 

cidade de São Paulo consegue suprir a demanda sem a necessidade de importações de outras 

regiões do País e que apresentam os maiores coeficientes de absorção de mão-de-obra. Os 

principais eixos que impulsionariam a geração de emprego seriam Cidade de Direitos 

(concentrados em serviços) e Cidade Sustentável (concentrados na construção civil). 
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Tabela 4. Efeito sobre o emprego, segundo as classes e atividades - ano típico (equivalente-

homem-ano), Município de São Paulo 

SETOR

Cidade de 

Direitos

Cidade 

Sustentável

Cidade 

Criativa

Cidade de 

Oportunidades

Cidade 

Eficiente

Total

1 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 21 10 0 0 0 32
2 Pecuária e pesca 51 20 1 1 0 72
3 Petróleo e gás natural 0 0 0 0 0 0
4 Minério de ferro 0 0 0 0 0 0
5 Outros da indústria extrativa 9 15 1 1 0 26
6 Alimentos e Bebidas 197 83 3 3 0 287
7 Produtos do fumo 2 1 0 0 0 2
8 Têxteis 82 44 2 2 0 130
9 Artigos do vestuário e acessórios 590 249 10 10 1 860
10 Artefatos de couro e calçados 8 7 0 0 0 16
11 Produtos de madeira-exclusive móveis 16 34 1 2 0 54
12 Celulose e produtos de papel 20 11 0 1 0 32
13 Jornais, revistas, discos 238 93 4 4 0 339
14 Refino de petróleo e coque 0 0 0 0 0 0
15 Álcool 0 0 0 0 0 0
16 Produtos químicos 3 2 0 0 0 5
17 Fabricação de resina e elastômeros 1 1 0 0 0 2
18 Produtos farmacêuticos 91 26 1 1 0 119
19 Defensivos agrícolas 2 1 0 0 0 3
20 Perfumaria, higiene e limpeza 28 12 0 1 0 41
21 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 4 6 0 0 0 11
22 Produtos e preparados químicos diversos 14 11 0 1 0 27
23 Artigos de borracha e plástico 67 97 4 6 1 175
24 Cimento 2 5 0 0 0 8
25 Outros produtos de minerais não-metálicos 75 157 7 11 1 251
26 Fabricação de aço e derivados 6 14 1 1 0 21
27 Metalurgia de metais não-ferrosos 2 3 0 0 0 5
28 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos 381 842 37 58 5 1.323
29 Máquinas e equipamentos , inclusive manutenção e reparos 352 870 38 61 5 1.326
30 Eletrodomésticos 23 15 1 1 0 40
31 Máquinas para escritório e equipamentos de informática 8 19 1 1 0 29
32 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 49 95 4 6 1 155
33 Material eletrônico e equipamentos de comunicações 58 129 6 9 1 203
34 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 87 184 8 13 1 293
35 Automóveis, camionetas e utilitários 17 41 2 3 0 63
36 Caminhões e ônibus 25 62 3 4 0 94
37 Peças e acessórios para veículos automotores 22 45 2 3 0 72
38 Outros equipamentos de transporte 1 2 0 0 0 4
39 Móveis e produtos das indústrias diversas 346 488 21 32 3 890
40 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 82 38 1 2 0 123
41 Construção 7.774 18.072 788 1.251 106 27.992
42 Comércio 236 124 5 6 1 372
43 Transporte, armazenagem e correio 644 332 13 16 1 1.006
44 Serviços de informação 883 332 13 13 1 1.241
45 Intermediação financeira e seguros 648 244 9 9 1 911
46 Serviços imobiliários e aluguel 335 169 7 8 1 520
47 Serviços de manutenção e reparação 568 230 9 9 1 817
48 Serviços de alojamento e alimentação 1.061 405 15 16 1 1.498
49 Serviços prestados às empresas 2.388 1.042 41 45 4 3.520
50 Educação mercantil 298 135 5 6 1 444
51 Saúde mercantil 1.502 429 15 11 1 1.959
52 Outros serviços 7.504 1.925 67 39 3 9.538
53 Educação pública 9.827 1.842 57 0 0 11.726
54 Saúde pública 2.789 525 16 0 0 3.331
55 Administração pública e seguridade social 9.611 1.822 57 2 0 11.493

TOTAL 49.051     31.362 1.277 1.670 142 83.502  
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4 CONCLUSÃO 

 

A análise dos resultados decorrentes do Programa de Metas – Agenda 2012 – mostra que o 

mesmo representa um estímulo ao crescimento do emprego e da renda no município de São 

Paulo e no Estado como um todo. Esse programa foi definido como decorrência dos 

compromissos do governo municipal para com aquela cidade. São 223 metas, distribuídas em 

cinco eixos – cidade de direitos, cidade sustentável, cidade criativa, cidade eficiente, cidade de 

oportunidades e um eixo transversal, denominado cidade inclusiva – que tem como objetivo 

transformar o município ao longo dos próximos quatro anos. 

A Agenda 2012 representa uma ação coordenada de política econômica que busca reduzir as 

desigualdades espaciais e econômicas, ampliação e melhoria da oferta de serviços públicos e 

preservação do meio ambiente. Serão investidos cerca de R$ 19,3 bilhões, no período.  

A implementação desse programa no cenário econômico assumiu uma importância crucial dado 

seu caráter contra-cíclico. Em outras palavras, quando o programa foi elaborado tinha como 

objetivo diminuir as desigualdades territoriais, Socioambientais e ampliar a oferta de serviços 

públicos no município. Com o acirramento da crise econômica, em escala mundial, a partir do 

último trimestre de 2008 –, a economia brasileira, e, particularmente, a paulista, que vinham 

numa trajetória de forte crescimento, revertem bruscamente essa tendência. Verifica-se forte 

queda no emprego industrial, no investimento e no PIB. Segundo, o estudo “Performance da 

Indústria Paulista 1998-2008” elaborado pela Federação das Industrias do Estado de São Paulo 

– Fiesp, foram eliminados cerca de 400 mil empregos entre o último trimestre de 2008 e o 

primeiro semestre de 2009, e forte contração do investimento, que de acordo com o estudo seria 

de cerca de 21% com relação aos valores investidos em 2008. 

A execução do Programa de Metas, ao longo dos próximos quatro anos, segundo estimativas a 

partir de um modelo interregional de insumo-produto, possibilitará um 

crescimento/manutenção de cerca de 171.3 mil empregos por ano no país, sendo que 49% 

destes na cidade de São Paulo. Sob a ótica da renda, o programa propiciaria um incremento da 
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renda de 38,1 bilhões por ano no PIB brasileiro, sendo que o município de São Paulo 

concentraria cerca de 46% desse valor.  
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