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APRESENTAÇÃO 

 

O Boletim de Conjuntura do Município de São Luís, elaborado pelo Departamento de 

Informação e Inteligência Econômica (DIIE), é o primeiro volume a ser apresentado 

a comunidade acadêmica, ao poder público municipal e a sociedade civil 

ludovicense, fruto do desenvolvimento de novas pesquisas e projeções da 

conjuntura econômica ludovicense. Intentando uma periodicidade trimestral, este 

Boletim traz informações sobre o mercado de trabalho, os índices de preços locais, 

informações sobre o ambiente empresarial e sobre a atividade bancária municipal. 

Dividido em cinco seções: (i) Conjuntura Nacional e Estadual; (ii) Mercado de 

Trabalho; (iii) Inflação; (iv) Ambiente Empresarial; e (v) Atividade Bancária; o 

Boletim de Conjuntura traz dados coletados através da Pesquisa Nacional de 

Amostras por Domicílio (PNADc), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria 

Especial do Trabalho e Previdência do Ministério da Economia (SETP/ME), da Junta 

Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) e do Banco Central do Brasil (BCB). 
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1. CONJUNTURA NACIONAL E ESTADUAL 

A atual conjuntura econômica brasileira indica uma retração do nível de 

atividade, devido as medidas de enfrentamento ao COVID-19. Em dados divulgados 

pelo IBGE em 29 de maio de 20201, o PIB brasileiro recuou 1,5% no 1° trimestre de 

2020, em comparação com o 4° trimestre de 2019. Em comparação com o 1° 

trimestre de 2019, a retração fora de 0,3%. As maiores baixas estiveram no setor da 

indústria, com queda de 1,4%, e no setor de serviços, com recuo de 1,6%. O setor 

agropecuário obteve crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior.  

Além disso, a Secretaria Especial do Trabalho e Previdência do Ministério da 

Economia (SETP/ME) divulgou, no dia 27 de maio de 20202, as informações sobre 

os saldos de empregos formais do CAGED3, tendo o Brasil perdido, 

aproximadamente, 1,1 milhão de postos de trabalho nos meses de março e abril, 

meses estes inseridos no cenário pandêmico atual. A inflação fechou o mês de abril 

com queda de 0,31% em relação ao mês de março e 0,22% no acumulado do ano. A 

tendência é que nos próximos meses o Brasil entre em uma deflação como 

consequência a retração da atividade econômica causadas pelas medidas de 

enfrentamento ao COVID-19. 

2. MERCADO DE TRABALHO 

Entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020, o mercado de trabalho 

ludovicense registrou evolução de 11,83% da população ocupada, conforme dados 

da PNADc4, divulgados pelo IBGE. Contudo, esse crescimento fora afetada pelas 

primeiras medidas de enfrentamento ao COVID-19, que reduziu o número de 

pessoas ocupadas em 3,79% em relação ao 4° trimestre de 2019, passando de 501 

mil para 482 mil pessoas ocupadas. 

Com base no cruzamento de dados da PNADc com as informações da RAIS5 

do CAGED, da SETP/ME, o mercado de trabalho formal decresceu nos últimos oito 

trimestres, encolhendo 27,43% entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 

                                                             
1 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/27837-pib-cai-1-5-no-1-trimestre-de-2020. 
2 Disponível em: http://trabalho.gov.br/noticias/7409-queda-nas-admissoes-influencia-saldo-de-
empregos-formais-do-caged-ate-abril-de-2020. 
3 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
4 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua. 
5 Relação Anual das Informações Sociais. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27837-pib-cai-1-5-no-1-trimestre-de-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27837-pib-cai-1-5-no-1-trimestre-de-2020
http://trabalho.gov.br/noticias/7409-queda-nas-admissoes-influencia-saldo-de-empregos-formais-do-caged-ate-abril-de-2020
http://trabalho.gov.br/noticias/7409-queda-nas-admissoes-influencia-saldo-de-empregos-formais-do-caged-ate-abril-de-2020
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2020, atingindo no 1° trimestre de 2020 o menor patamar histórico de São Luís, com, 

aproximadamente, 246 mil empregos formais, conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 Evolução do emprego formal, informal e da população ocupada de São Luís entre o 
2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no cruzamento de informações da PNADc, da RAIS e do 
CAGED. 

Em relação ao declínio do emprego formal, o nível do emprego informal 

cresceu substancialmente no mesmo período de análise (+156,52%,), conforme 

Gráfico 1, saltando de 92 mil empregos informais, para 236 mil empregos informais. 

Isto implica que, no 1° trimestre de 2020, aproximadamente 1 a cada 2 

trabalhadores em São Luís estava situado no mercado de trabalho informal. 

Considerando a atual situação pandêmica, com as atividades econômicas sendo 

restritas apenas consideradas essenciais6, é possível analisar que esse contingente 

possa se encontrar em uma situação de vulnerabilidade econômica devido a 

possibilidade de poucas horas trabalhadas neste cenário, sob a ótica de que estes 

trabalhadores estão impossibilitados de trabalhar devido as medidas de 

enfrentamento ao COVID-19.  

Nos dados mais recentes divulgados pelo CAGED, no mês de abril, já diante 

do cenário de aceleração do estado pandêmico, o saldo de emprego formal foi de 

                                                             
6 Atividades determinadas pelo Decreto n° 35.731, de 11 de abril de 2020, do Governo do Estado do 
Maranhão. 
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1.982 postos de trabalho destruídos. Desta maneira, o 2° trimestre de 2020 se inicia 

com um estoque formal, aproximadamente, de 244 mil empregos formais. 

 

Gráfico 2 Evolução do rendimento médio do emprego formal, informal e de todos os 
trabalhos de São Luís entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no cruzamento de dados da PNADc, da RAIS e do CAGED. 

Em relação ao rendimento médio, o mercado de trabalho, entre o 2° trimestre 

de 2018 e o 1° trimestre de 2020, variou 1,42%, com rendimento médio de todos os 

trabalhos, divulgado pela PNADc, estimado em R$ 1.997,00 para o 1° trimestre de 

2020. O rendimento médio do emprego informal segue a tendência do rendimento 

de todos os trabalhos, estimado em R$ 2.532,00 para o 1° trimestre de 2020, 

enquanto o rendimento médio do mercado de trabalho formal fora R$ 1.462,00, 

estimado para o período.  

2. INFLAÇÃO 

2.1 IPCA 

Entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020, conforme Gráfico 3, o 

IPCA7 variou, em média, na ordem de 0,85%, indicando uma estabilidade do nível de 

preços a nível local no período de análise, considerando as variações trimestrais. O 

                                                             
7 O IPCA abrange a população cujas famílias apresentam rendimentos entre 1 a 40 salários mínimos 
e quaisquer que sejam as fontes de renda. 
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ano de 2019 fechou com 4,22% no acumulado do ano, patamar inflacionário 

considerado dentro da meta nacional estipulado pelo Banco Central. Nos 2 

primeiros trimestres de 2020, São Luís já apresenta uma inflação negativa de 0,08% 

no acumulado do ano, tendo no 1° trimestre variado positivamente 0,36% em 

relação ao trimestre anterior e decaído 0,44% no 2° trimestre, comparado ao 1° 

trimestre de 2020. Isto indica que nos primeiros meses de 2020, a retração da 

atividade econômica esteja afetando o nível do consumo e de oferta local, sendo 

evidenciado pela queda dos preços em São Luís. 

 

Gráfico 3 Evolução do IPCA de São Luís entre o 2° trimestre de 2018 e o 2° trimestre de 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados divulgados pelo IBGE. 

No comparativo entre acumulados de 12 meses, o último, do 2° trimestre de 

2020, apresentou variação com menor patamar da série histórica até então, de 

1,38%. Isto demonstra a retração do nível da atividade econômica no cenário de 

restrição das atividades laborais como medida de enfrentamento ao COVID-19.  
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ÍNDICE GERAL E GRUPOS 
MÊS 

Jan./20 Fev./20 Mar./20 Abr./20 

Índice geral -0,19  0,18  0,37  -0,44  

1.Alimentação e bebidas 0,61  0,84  1,45  1,65  

2.Habitação 0,06  0,12  0,34  -1,69  

3.Artigos de residência -1,26  0,21  -0,22  -2,12  

4.Vestuário -0,60  0,40  -0,77  -0,42  

5.Transportes -0,04  -0,29  0,16  -1,76  

6.Saúde e cuidados pessoais -1,81  -0,74  -0,15  -1,08  

7.Despesas pessoais 0,27  -0,20  0,01  0,04  

8.Educação 0,04  2,63  1,38  -0,25  

9.Comunicação -0,09  -0,54  -0,82  0,30  

Tabela 1 Índice Geral e Grupos do IPCA de São Luís de janeiro a abril de 2020. 

Fonte: IBGE 

Em uma análise desagregada e mensal, observando os grupos de preços que 

compõem o IPCA, o grupo de alimentação e bebidas foi o único que não apresentou 

variações negativas ao longo dos quatro primeiros meses do ano, encerrando o mês 

de abril com +1,65%. Os grupos que apresentaram as maiores quedas entre janeiro 

e abril foram: (i) artigos de residência (3,39%); (ii) transportes (1,96%); (iii) 

habitação (1,17%); e (iv) saúde e cuidados pessoais (3,78%). 

É pertinente destacar os grupos de despesas pessoais e comunicação. O de 

despesas pessoais se mostra estável nos meses de março e abril, em patamar 

próximo de zero. O de comunicação, depois de fechar três meses negativo, variou 

+0,30% no mês de abril em relação ao mês anterior. 

2.2 INPC 

O ano de 2019 fechou em 4,40%, puxado pelas altas do primeiro e último 

trimestre, conforme Gráfico 4. Contudo, no acumulado até abril de 2020 apresenta 

crescimento de 0,02% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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Gráfico 4 Evolução do INPC de São Luís entre o 2° trimestre de 2018 e o 2° trimestre de 2020. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados divulgados pelo IBGE. 

Observando o acumulado nos últimos 12 meses, o INPC para o 2° trimestre de 

2020 variou 1,79% em relação ao 12 meses anteriores. Este valor fora o 2° menor 

valor da série histórica, evidenciando que a restrição da atividade econômica 

também influenciou o nível de consumo das famílias entre 1 a 5 salários mínimos.  

Índice Geral e Grupos Mês 

Jan./20 Fev./20 Mar./20 Abr./20 

1.Alimentação e bebidas 0,69  0,99  1,33  1,56  

2.Habitação 0,05  0,14  0,39  -1,72  

3.Artigos de residência -1,39  0,23  -0,25  -2,21  

4.Vestuário -0,61  0,40  -0,74  -0,39  

5.Transportes -0,21  -0,11  0,33  -1,62  

6.Saúde e cuidados pessoais -2,21  -0,18  0,06  -1,06  

7.Despesas pessoais 0,25  -0,24  -0,01  -0,11  

8.Educação 0,07  2,46  1,43  -0,29  

9.Comunicação -0,10  -0,63  -0,93  0,34  
Tabela 2 Índice Geral e Grupos do INPC de São Luís de janeiro a abril de 2020. 

Fonte: IBGE 

Examinando de forma desagregada, os grupos que apresentaram maiores 

quedas no acumulado do ano são: (i) artigos de residência (3,62%); (ii) transportes 

(1,61%); e (iii) saúde e cuidados pessoais (3,39%). Os grupos que apresentaram 

crescimento ao longo de 2020 foram: (i) alimentação e bebidas (4,57%); e (ii) 

educação (3,67%). O grupo de comunicação, apesar de apresentar queda ao longo 
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do ano de 1,32%, foi o único grupo, além do grupo de alimentos e bebidas, que 

apresentou variação positiva no mês de abril, na ordem de 0,34%.  

4. AMBIENTE EMPRESARIAL 

Entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020, foram abertas 24.969 

empresas, em dados divulgados pela Junta Comercial do Estado do Maranhão 

(JUCEMA), com média de 3.121 empresas abertas por trimestre. No mesmo período, 

foram fechadas 7.113 empresas, com média de 889 fechamento de empresas por 

trimestre. O saldo líquido de abertura e fechamento de empresas entre 2018 e 2020 

fora de 17.856 empresas, conforme Gráfico 5, indicando uma expansão da atividade 

empresarial em São Luís. 

 

Gráfico 5 Evolução da abertura, do fechamento e do saldo líquido de empresas de São Luís 
entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020. 

Fonte: JUCEMA. 

O 2° trimestre se inicia com saldo líquido de 640 empresas, tendo sido abertas 

no mês de abril 845 novas empresas e encerradas 205 empresas. Entretanto, ainda 

não é possível inferir que o cenário pandêmico do COVID-19 tenha influência na 

abertura e do fechamento de empresas. 

5. ATIVIDADE BANCÁRIA  

O Banco Central do Brasil divulga, com defasagem de 2 meses, os dados 

referentes as estatísticas bancárias por município, permitindo analisar se a 
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atividade econômica tem influência nos volumes de operações dos bancos 

comerciais, as quais destacamos as operações de crédito, explicitando o volume de 

empréstimos e títulos concedidos, o volume de financiamentos a pessoas físicas e 

jurídicas e o volume dos financiamentos imobiliários concedidos as pessoas físicas. 

5.1 Operações de Crédito 

Entre o 2° trimestre de 2018 e o 4° trimestre de 2019, as operações de crédito, 

que incluem os empréstimos e financiamentos concedidos a pessoas físicas e 

jurídicas, bem como direcionados a atividades produtivas e ao financiamento 

imobiliário, variaram 16,64%, passando de, aproximadamente, 27,3 bilhões de reais 

no 2° trimestre de 2018 para 31,9 bilhões de reais, conforme Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 Evolução das operações de crédito de São Luís entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° 
trimestre de 2020. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

No 1° trimestre de 2020, com dados divulgados até o mês de fevereiro, foram 

movimentados 21,8 bilhões de reais em operações de créditos. Apesar da queda de 

31,74% em relação ao trimestre anterior, é esperado que, no mês de março, o 

volume de operações de créditos mantenha a tendência e feche o trimestre próximo 

de 30 bilhões de reais. A justificativa disto reflete-se no período burocrático 

tramitado nos bancos para concessões de créditos das mais diversas naturezas. No 

mais, reflete uma tendência de alta dos bancos comerciais em concessão de crédito 

bancário a empresas e pessoas em São Luís. 
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5.1.1 Volume de empréstimos e títulos concedidos 

O volume de empréstimos e títulos concedidos a pessoas físicas e jurídicas 

correspondem a um terço, em média, do volume de operações de crédito realizadas 

em São Luís, entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020.  Entre o 2° 

trimestre de 2018 e o 4° trimestre de 2019, de acordo com o Gráfico 7, o volume de 

empréstimos cresceu 25,53%, passando de, aproximadamente, 10 bilhões de reais 

concedidos no 2° trimestre de 2018 para 12,5 bilhões de reais no 4° trimestre de 

2019. 

 

Gráfico 7 Evolução dos empréstimos e títulos concedidos de São Luís entre o 2° trimestre de 
2018 e o 1° trimestre de 2020. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Com dados divulgados até fevereiro, o 1° trimestre de 2020 movimentou 8,5 

bilhões de reais em empréstimos concedidos pelos bancos comerciais às pessoas 

físicas e jurídicas. A tendência é que no mês de março siga a tendência e que o 1° 

trimestre de 2020 feche com, aproximadamente, 12,4 bilhões de reais junto aos 

bancos comerciais. Devido a data da divulgação dos dados, não houve indícios de 

influência das medidas de enfrentamento ao COVID-19 no volume de empréstimos 

concedidos até fevereiro de 2020. Além disso, o Banco Central não divulgou quanto 

deste recurso foi destinado as pessoas físicas e quanto as pessoas jurídicas, 

impedindo análise de influência do volume de empréstimos concedidos em relação 

a abertura de empresas. 
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5.1.2 Financiamentos 

Entre o 2° trimestre de 2018 e o 4° trimestre de 2019, o crescimento do volume 

dos financiamentos concedidos pelos bancos comerciais cresceu 13,42% no 

período, atingindo 1,2 bilhão de reais concedidos em financiamentos as pessoas 

físicas e jurídicas, conforme Gráfico 8. O 1° trimestre de 2020, com dados coletados 

até fevereiro, já movimentou 937 milhões de reais em financiamentos e a tendência 

é que este valor chegue a, aproximadamente, 1,3 bilhão de reais no final do 

trimestre. 

 

Gráfico 8 Evolução dos financiamentos concedidos às pessoas físicas e jurídicas de São Luís 
entre o 2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Em média, o volume de financiamentos concedidos pelos bancos comerciais 

junto às pessoas físicas e jurídicas correspondem a 4% do volume total das 

operações de crédito junto aos bancos comerciais.  

5.1.3 Financiamento imobiliário 

O volume de financiamento imobiliários concedidos às pessoas físicas entre o 

2° trimestre de 2018 e o 1° trimestre de 2020 cresceu 11,14% no período, passando 

de 14,7 bilhões de reais no 2° trimestre de 2018 para 16,3 bilhões de reais no 4° 

trimestre de 2019, conforme Gráfico 9. O crescimento do volume de concessões de 

financiamentos imobiliários reflete um possível aquecimento do setor imobiliário 
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em São Luís, com a população buscando os bancos comerciais para o financiamento 

de suas casas próprias. 

 

Gráfico 8 Evolução do volume de financiamento imobiliário de São Luís entre o 2° trimestre 
de 2018 e o 1° trimestre de 2020. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

No 1° trimestre de 2020, com dados divulgados até fevereiro, os bancos 

comerciais concederam 11,1 bilhões de reais em recursos direcionados para 

financiamento imobiliário, com uma tendência de alta para o encerramento do 

trimestre em, aproximadamente, 16,6 bilhões de reais, o que sinalizaria um 

crescimento de 2,02% em relação ao trimestre anterior. Isto manteria um possível 

viés de alta do setor imobiliário com o aporte dos recursos destinados a 

financiamento. Contudo, isto pode não refletir o comportamento da oferta de 

imóveis atualmente devido ao prazo burocrático da concessão de financiamentos 

imobiliários e da retração econômica devido as ações de combate ao COVID-19. 
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