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Resumo: O objetivo desse estudo é investigar os efeitos sobre a produção e os geradores 

de emprego se os setores de entretenimento, alimentação e alojamento deixassem de 

existir a partir do município de São Paulo. Para tanto, é empregado o método de extração 

hipotética com o propósito de explorar a importância relativa desses setores para todas as 

demais regiões a partir de choques econômicos gerados em uma área. Os principais 

resultados mostram que a “inexistência” desses setores causariam efeitos econômicos 

significativos, sobretudo no município de São Paulo. Além disso, esses efeitos são 

observados em outros setores pelo efeito encadeamento. Esse resultado demonstra, de 

antemão, as potenciais implicações das políticas de lockdown e de distanciamento social 

da Covid-19 sobre dois segmentos que “deixaram de existir” na pandemia. O impacto no 

Valor Produto de Produção (VBP) e nos geradores de emprego foram pronunciados em 

outras regiões, mesmo que a extração hipotética tenha ocorrido localmente na cidade de 

São Paulo. 

Palavras-chave: Extração Hipotética, Entretenimento, Alimentação e Alojamento. 

 

ECONOMIC DYNAMICS OF THE ENTERTAINMENT, FOOD AND 

ACCOMMODATION SECTORS FROM THE CITY OF SÃO PAULO 

 

Abstract: The aim of this study is to investigate the effects on production and job 

generators if the entertainment, food and accommodation sectors ceased to exist in the 

city of São Paulo. Therefore, the hypothetical extraction method is used in order to 

explore the relative importance of these sectors for all other regions from economic 

shocks generated in an area. The main results show that the “inexistence” of these sectors 

would cause significant economic effects, especially in the city of São Paulo. 

Furthermore, these effects are observed in other sectors through the chain effect. This 

result demonstrates, beforehand, the potential implications of Covid-19's lockdown and 

social distancing policies on two segments that “no longer exist” in the pandemic. The 

impact on the Value of Production and on job generators was pronounced in other 

regions, even though the hypothetical extraction took place locally in the city of São 

Paulo. 
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1 Introdução 

 

O fluxo de mercadorias e capitais entre as regiões, bem como a transferência de 

fatores, configuram a relação de interdependência das economias, cujo processo de 

integração é impulsionado pelos Estados como parte de suas estratégias de 
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desenvolvimento econômico. Logo, mudanças econômicas decorrentes de choques 

tecnológicos, alterações nos preços relativos ou mesmo de um lockdown que inviabilize 

as atividades econômicas em setores específicos de alguma unidade econômica, podem 

afetar positivamente ou negativamente as unidades vizinhas. Assim, o entendimento da 

dinâmica de transmissão desse choque é fundamental para a retomada do equilíbrio inter 

e intrarregionais como demostra a literatura (HADDAD; PEROBELLI; SANTOS; 2005, 

WATSON et al., 2010, SILVA; GOMES; BACCHI, 2019; DIETZENBACHER; VAN 

BURKEN; KONDO; 2019). 

A Covid-19 é um exemplo de mudança econômica. Segundo o ranking publicado 

pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competividade do Ministério da 

Economia, a primeira posição, entre os setores mais afetados pelas políticas de contenção 

ao novo coronavírus e ao fechamento obrigatório dos estabelecimentos está o setor de 

atividades artísticas, criativas e de espetáculos. Seguido dos setores de transportes aéreo, 

ferroviário, interestadual e público urbano. Já na sexta posição estão os serviços de 

alojamento e, em sétimo, os serviços de alimentação (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 

2020). Essas atividades são especialmente representativas nos setores econômicos da 

cidade de São Paulo. De acordo com o IBGE (2020), as indústrias de entretenimento, e 

de alimentação e alojamento são responsáveis por 0,48% e 2,66% do valor bruto de 

produção da cidade, respectivamente, comportando 1,54% e 7,43% das pessoas ocupadas 

e as suas parcelas na remuneração correspondem a 0,5% e 2,33%, respectivamente.   

A dinâmica de transmissão dos choques, como a do coronavírus, se dá pelas 

relações setoriais e regionais. Por exemplo, a produção de um setor em uma determinada 

região estimula seu próprio crescimento e também de outros setores sobre a própria região 

e nas regiões vizinhas, por meio do efeito spillover. Como resultado, a produção de toda 

a economia aumenta pelo efeito multiplicador do incremento produtivo do primeiro setor. 

Uma implicação relevante desse exercício, além de fornecer evidências para a formulação 

de políticas, é destacar a importância de um setor ao identificar seus encadeamentos com 

outros setores e outras regiões (HEWINGS; OKUYAMA; SONIS, 2001). Esse 

argumento é reforçado por Haddad, Perobelli e Santos (2005) que destacam que parte da 

produção em uma região só existe porque o setor em foco adquire insumos de indústrias 

adjacentes.  

Nesse contexto, as restrições impostas ao funcionamento de dois setores 

importantes na cidade de São Paulo: “atividades artísticas, criativas e espetáculos” e 

“alojamento e alimentação”1, apresentam efeitos não apenas no município, mas no arranjo 

populacional, no restante do estado e no restante do país. Logo, o objetivo desse estudo é 

investigar a dinâmica de transmissão desse choque para a retomada do equilíbrio inter e 

intrarregionais dos setores de entretenimento, alimentação e alojamento a partir da cidade 

de São Paulo. Em outras palavras, pretende-se responder a seguinte questão: Quais são 

os efeitos sobre o VBP e sobre os geradores de emprego se esses setores deixassem de 

existir a partir do município de São Paulo? Testa-se a hipótese de que esses setores 

apresentam maior efeito na cidade de São Paulo do que nas demais regiões devido a 

concentração entre a oferta e demanda desses setores. 

Para tanto, é empregado o método de extração hipotética, metodologia baseada 

nos fundamentos de equilíbrio geral utilizando técnicas de insumo-produto, aplicado em 

uma matriz inter-regional, a partir da cidade de São Paulo. O modelo apresentado é 

 
1 Diferente do ranking do Ministério da Economia que segrega Alojamento de Alimentação, optamos por 

usar a metodologia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) que trabalha com os dois setores 

unificados.  
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parametrizado para a economia do estado e expande, a partir da capital, para três grupos: 

o arranjo populacional da cidade de São Paulo, o restante do estado e o restante do país. 

São considerados 41 setores produtivos e quatro grupos de demanda (famílias, governo, 

investidores e exportadores. O objetivo é explorar a importância relativa dos referidos 

setores para todas as regiões a partir de choques econômicos gerados em uma área.  

A abordagem de extração hipotética para sistemas de insumo produto é utilizada 

para avaliar o quanto a produção de uma economia regional reduziria se uma indústria 

fosse eliminada (MILLER; BLAIR, 2009). Uma visão geral do método é explorada em 

Kay, Pratt e Warner (2007) e Miller e Lahr (2014), que fornecem evidências do impacto 

da extração de uma diversidade de setores sobre a economia regional, incluindo o setor 

de serviços. Ren; Folmer; Van der Vlist (2014) examinaram a importância dos setores 

imobiliário e de construção civil para a economia chinesa. A partir do método de extração 

hipotética os autores verificam que a produção direta e indireta e o emprego no setor de 

construção civil representaram cerca de 15% da produção regional total e do emprego nas 

regiões de Shandong e Henan e por 40% em Tianjin, Jilin, Shaanxi, Ningxia e Xinjiang. 

Watson et al (2017) aplicaram o mesmo método para comparar a contribuição econômica 

do setor local de alimentos da região norte-americana de Idaho na própria região, com a 

contribuição econômica do sistema alimentar de exportação e verificaram que quanto 

maior a agregação dos alimentos, maior a contribuição da produção local para a própria 

região A medida em que os produtos são desagregados, aumenta a importância do setor 

de exportação para o fornecimento desses bens. Na mesma linha, Dietzenbacher; Van 

Burken; Kondo (2019) aplicaram o método da extração hipotética para comparar a 

importância relativa da indústria de veículos motorizados na China, nos EUA e na 

Alemanha. Os resultados apontam que o setor automobilístico apresenta especial 

importância na Alemanha, impactando diretamente o PIB dos Países Baixos, Suíça e 

Luxemburgo. Outro apontamento interessante são os efeitos sobre o PIB global, que 

permanece constante mesmo na extração do setor, o que implica em uma redistribuição 

do valor adicionado. 

Existe uma considerável literatura que analisa os efeitos econômicos de 

pandemias, Baldwin e Di Mauro (2020) e Baldwin e Weder (2020) organizam uma 

parcela de trabalhos que revisitam o debate recente que contemplam, além das 

implicações econômicas, as estratégias de enfrentamento. Para o Brasil e especialmente 

para o estado de São Paulo, Guimbeau et al. (2019) combinam técnicas econométricas a 

partir de dados e documentação histórica para avaliar os efeitos da Influenza de 1918 

sobre a demografia, a formação de capital humano e os indicadores de produtividade. Os 

resultados apontam que os efeitos pandêmicos são persistentes sobre a saúde, 

desempenho educacional e produtividade por até 20 anos após o período da pandemia. O 

trabalho pode sugerir potenciais desdobramentos e a magnitude do ponto de inflexão na 

economia a partir dos da Covid-19 no Brasil. 

Além dessa introdução, na seção seguinte é apresentada a descrição metodológica. 

Na seção 3 são discutidos os principais resultados que evidenciam a importância dos 

setores e, por fim, a Seção 4 encerra com as considerações finais. 

 

2 Metodologia  

 

A metodologia de simulação é fundamentada no modelo de Haddad et al. (2020), 

cuja perspectiva é fortalecer o debate entre os pesquisadores sobre os efeitos de políticas 

de lockdown a partir da simulação de cenários socioeconômicos ex-ante local, regional e 

nacional. O modelo possibilita internalizar a possibilidade de redefinição do vetor de 

demanda final para diferentes cenários de consumo das famílias, gastos do governo, 
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investimentos e exportações no âmbito das variações na renda decorrentes da restrição na 

oferta de fatores de produção, políticas compensatórias, redefinição dos planos de 

investimentos ou alterações no cenário externo, o que pode ocorrer pelos desdobramentos 

da Covid-19. Essas adaptações pelo lado da oferta e da demanda, simultaneamente, 

conduzem à necessidade de redefinição de uma nova matriz de coeficientes técnicos e de 

equilíbrio do sistema. Essa característica confere flexibilidade à metodologia, o que 

possibilita a simulação de uma multiplicidade de cenários factíveis com a realidade dos 

efeitos de políticas de supressão durante a Pandemia e o consequente fechamento de 

estabelecimentos não essenciais nas economias locais e regionais em diferentes 

intensidades. 

O método de extração hipotética, proposto por Dietzenbacher et al. (1993), 

consiste em remover uma região ou setor da matriz insumo-produto para analisar sua 

importância no nível de atividade econômica na economia como um todo. Para que isso 

ocorra, são consideradas a relação de interdependência entre os setores e entre as regiões. 

Miller e Blair (2009) explicam o método como uma forma de quantificar em quanto a 

produção total de uma economia com n-setores reduziria se certo setor (j-ésimo) 

extinguisse suas atividades. 

Segundo Costa (2018), a extração hipotética possui um efeito de perdas de 

ligações entre o setor extraído e as demais atividades, causando uma “nova” estrutura em 

função do grau de inter-relação setorial. Essa nova estrutura não apresenta o mesmo peso 

na propagação de encadeamentos ou de efeitos de feedback. Assim, a extração hipotética 

pode ser realizada de forma total (retiram-se linhas e colunas do setor ou região em 

estudo), ou parcial, quando a extração ocorre sobre a estrutura de compras (retiram-se as 

colunas) ou de vendas (retiram-se as linhas). 

A partir da estrutura usual de insumo-produto, é possível esboçar os impactos da 

extração hipotética de um determinado setor. Considerando o modelo de matriz insumo-

produto geral com n setores produtivos, representado pela Equação (1), em que X é o 

vetor coluna de produto, A a matriz de coeficientes técnicos e Y o vetor coluna de 

demanda final. A solução de (1) resulta na Equação (2), onde B é a Matriz de Leontief, 

representada pela Equação (3): 

 

𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝑌 (1) 

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1 𝑌 𝑜𝑢 𝐵𝑌 (2) 

𝐵 = (𝐼 − 𝐴)−1  (3) 

 

Nesse estudo, a extração se deu na demanda  
𝑥′ = 𝑖′𝑍 + 𝑣′, em que Z uma matriz de fluxos intermediários de produção, i é um vetor 

soma; e v’ é o vetor transposto de pagamentos pelos serviços de fatores; e na oferta 𝑥 =
𝑖𝑍 + 𝑦, sendo y um vetor de componentes da demanda final e v um vetor de pagamentos 

pelos serviços de fatores de produção como capital e trabalho. A matriz de coeficientes 

técnicos A, é definida por 𝐴 = 𝑍(�̂�)−1 não negativa que garante o equilíbrio entre os dois 

sistemas, bem como a construção de um modelo de avaliação de impactos diretos e 

indiretos de variações exógenas no vetor de demanda final a partir da estimação da matriz 

Inversa Leontief.  

Hipoteticamente, é possível assegurar que o j-ésimo setor não adquire ou vende 

insumos dos setores produtivos. Logo, obtém-se uma nova solução com a extração 

hipotética, resultando na equação (4), que representa um novo vetor coluna de produtos, 

e uma nova matriz Leontief, observado na equação (5) por B*: 
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𝑋∗ = (𝐼 − 𝐴∗)−1 𝑌 𝑜𝑢 𝐵∗𝑌 (4) 

𝐵∗ = (𝐼 − 𝐴∗)−1  (5) 

 

A partir dos resultados encontrados, calcula-se por meio da diferença entre a 

matrizes de Leontief B e B* a importância relativa dos setores extraídos por meio dos 

impactos diretos e indiretos nas dependências intersetoriais. Os setores extraídos, de 

acordo com a metodologia da RAIS são de Alojamento e alimentação (Setor 11) e Artes, 

cultura, esporte e recreação (Setor 20). Os resultados são descritos para diferentes regiões, 

a partir de um choque na cidade de São Paulo: na Região 1, tem-se o município de São 

Paulo (R1), na Região 2 (R2) o restante do arranjo populacional composta pelos demais 

municípios do estado que não fazem parte do R1, na Região 3 (R3) estão as cidades que 

compõe o restante do estado e, por fim, na Região 4 (R4) o restante do país. É utilizada a 

Matriz Inter-regional de Insumo-Produto para o Arranjo Populacional de São Paulo, 2015 

(HADDAD; ARAÚJO; PEROBELLI, 2020). 

 

3 Resultados 

 

Antes de iniciar as discussões dos resultados da extração, são apresentadas na 

Figura 1 (a) e (b) os multiplicadores de produção (Tipo I) para a baseline, dos setores 11 

e 20, respectivamente, nas quatro regiões investigadas. O setor Alimentação e Alojamento 

apresenta maior efeito multiplicador na R3 (restante do estado de SP), cuja expansão de 

R$1,00 na demanda final nesse setor, expande a produção nas demais indústrias em pelo 

menos R$ 0,842 devido os encadeamentos produtivos. Para o setor 20, os maiores efeitos 

são verificados no município de SP, no arranjo populacional e no restante do estado, o 

que demonstra a importância dessa atividade econômica em todo o estado e a relevância 

de políticas públicas estaduais para estimular. Nesse caso, o multiplicador foi próximo a 

1,6. 

 

Figura 1 – Multiplicadores de produção para a baseline. O lado esquerdo (a), indica o 

multiplicador para o Setor 11 e o lado direito (b) para o Setor 20. 
 

 
Fonte: Elaboração própria, resultado da pesquisa. 

(a) 

 

(b) 
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 A Tabela 1 detalha esses resultados e aponta que do total de produção do setor 11 

no município de São Paulo, 67,62% equivale ao total produzido pelo próprio setor e pela 

própria região. Posto de outra forma, 32,38% da produção proveniente das atividades de 

Alimentação e Alojamento no município de São Paulo são transbordadas para o mesmo 

setor para outras regiões. Para o setor 20, os vazamentos são menos pronunciados, cerca 

de 88% do que é produzido no município de São Paulo pelas atividades de entretenimento 

geram produção para o mesmo setor na própria cidade. 
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Tabela 1 - Transbordamento do multiplicador de produção do tipo I entre as regiões e o 

restante do Brasil. 

Regiões 

11 20 

Tipo I 
Local 

(%) 

Transbordamento 

(%) 
Tipo I 

Local 

(%) 
Transbordamento (%) 

R1 1,840 67,62% 32,38% 1,606 87,62% 12,38% 

R2 1,834 68,18% 31,82% 1,602 82,59% 17,41% 

R3 1,842 73,34% 26,66% 1,603 89,94% 20,06% 

R4 1,838 91,16% 8,84% 1,584 92,20% 7,80% 

Fonte: Elaboração própria, resultado da pesquisa. 

 

O mesmo exercício é realizado para o emprego, cujos geradores são apresentados 

na Figura 2 (a) para o Setor 11 e (b) para o Setor 20. Além disso, é importante esclarecer 

que o gerador de emprego estabelece quantos empregos diretos (no próprio setor) e 

indiretos (em outros setores) são gerados a cada unidade monetária produzida para a 

demanda final. Para fins de análise, é realizada uma estimativa de quantos novos 

empregos são gerados após um aumento na demanda final de R$ 1 milhão de reais. O 

gerador de empregos do Setor 20 é maior que o do Setor 11, indicando que maior o 

número de postos de trabalho gerados pelo segmento de artes, cultura, esporte e recreação. 

 

 

Figura 2 – Geradores de emprego para a baseline. O lado esquerdo (a), indica o gerador 

para o Setor 11 e o lado direito (b) para o Setor 20. 

 
 
Fonte: Elaboração própria, resultado da pesquisa. 

 

 Em relação aos transbordamentos entre as regiões, os resultados para a geração de 

empregos no município de São Paulo vão ao encontro aos transbordamentos produtivos, 

de modo que 81,73% do total de ocupações por local de residência gerados no município 

de São Paulo, para o Setor 20, ficam restritas à indústria de entretenimento da própria 

região (R1). Para Alimentação e Alojamentos, é verificado um transbordamento de 

30,16% dos postos de trabalhos para outras regiões. 

 

(a) 
(b) 
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Tabela 2 - Transbordamento do gerador de empregos entre as regiões e o restante do 

Brasil. 

Regiões 

11 20 

Gerador 
Local 

(%) 

Transbordamento 

(%) 
Gerador 

Local 

(%) 

Transbordamento 

(%) 

R1 24,663 69,84% 30,16% 24,358 81,73% 18,27% 

R2 25,821 78,84% 21,16% 24,982 89,80% 10,20% 

R3 29,231 90,57% 9,43% 28,746 90,57% 9,43% 

R4 30,115 97,93% 2,07% 36,503 97,93% 2,07% 

Fonte: Elaboração própria, resultado da pesquisa. 

 

Após apresentar o cenário base, são realizadas as extrações hipotéticas. Na Tabela 

3, têm-se os impactos causados nas regiões nos demais setores investigados, a partir da 

extração das atividades econômicas 11 e 20. Os resultados para o VBP são cumulativos, 

isto é, o resultado da R2 considera o valor da própria R2 acumulado ao total da R1. Como 

já mencionado, o proposito é investigar como se dá transmissão dos choques à medida 

que os setores em estudo são extraídos a partir da cidade de São Paulo (R1). Percebe-se 

que, em relação ao VBP, o setor 32 apresentou uma variação negativa de 5,83%, seguido 

do setor 13, cujo efeito se deu na ordem de -3,84%, ambos impactos são localizados no 

restante do país (R4).  

 
2 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca, Fabricação e refino de açúcar e 

outros produtos alimentares. 
3 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita. 
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Tabela 3 - Resultados no VBP e nos Geradores de emprego dos setores localizados nas Regiões R1, R2, R3 e R4. 

Setor VBP R1 R2 R3 R4 Setor Ocupação R1 R2 R3 R4 

1 478729.9 -0.44% -0.61% -1.19% -3.84% 1 0% -1% -1% 0% 0% 

2 260572.9 -0.22% -0.31% -0.61% -2.04% 2 -2% -2% -2% -2% -3% 

3 556491.9 -0.69% -0.96% -1.83% -5.83% 3 -1% -1% -1% -1% -1% 

4 545802.9 -0.05% -0.08% -0.15% -0.49% 4 -2% -1% -1% -1% -2% 

5 1674165.0 -0.43% -0.61% -1.17% -3.74% 5 -1% -1% -1% -1% -1% 

6 260753.0 -0.36% -0.51% -1.01% -3.32% 6 -3% -3% -3% -2% -3% 

7 62845.0 -0.37% -0.52% -1.02% -3.37% 7 -1% 0% 0% 0% -1% 

8 632308.0 -0.03% -0.04% -0.08% -0.26% 8 -1% 0% 0% 0% -1% 

9 1100762.9 -0.30% -0.42% -0.81% -2.58% 9 -1% -1% 0% -1% -1% 

10 505416.9 -0.36% -0.50% -0.96% -3.07% 10 -1% -2% -1% -1% -2% 

11 247416.0 -11.35% -15.84% -30.77% -100.00% 11 -100% -100% -100% -100% -100% 

12 350465.9 -0.18% -0.26% -0.49% -1.50% 12 -5% -4% -4% -3% -7% 

13 574610.9 -0.21% -0.30% -0.57% -1.81% 13 -5% -4% -5% -4% -7% 

14 545928.9 -0.19% -0.28% -0.53% -1.62% 14 -2% -2% -1% -1% -3% 

15 398718.9 -0.40% -0.58% -1.09% -3.39% 15 -2% -2% -2% -2% -3% 

16 248384.9 -0.32% -0.47% -0.90% -2.90% 16 -1% -1% -1% -1% -1% 

17 719619.9 -0.02% -0.03% -0.05% -0.15% 17 -5% -4% -4% -3% -7% 

18 419821.0 -0.01% -0.01% -0.03% -0.08% 18 -1% -1% -1% -1% -2% 

19 401835.9 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 19 -4% -3% -3% -3% -5% 

20 34631 -13.19% -20.46% -36.14% -100.00% 20 -100% -100% -100% -100% -100% 

21 145590 -0.05% -0.07% -0.14% -0.48% 21 -9% -6% -6% -6% -13% 

22 61996.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 10226868.9 -0,57% -0,81% -1.55% -4,95% Total -16.7% -18.4% -17.7% -18.1% -14.9% 

Fonte: Elaboração própria, resultado da pesquisa. 
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Ao se analisar o impacto dos setores, por região, o setor com maior variação no 

VBP foi o setor 3, cujos impactos são pronunciados nas quatro regiões (R1, R2, R3 e R4). 

Com relação aos geradores de emprego4, no município de São Paulo (R1), o setor 

215 apresentou uma variação negativa de 6%, seguido do setor 136 com 4%. Já o restante 

do arranjo populacional, composto pelos demais municípios do estado que não fazem 

parte do R1 (R2), os setores 13 e 21 também foram os mais afetados, com uma variação 

de 5% e 6%, respectivamente. Da mesma forma, esses setores também foram os mais 

atingidos pela extração hipotética nas Regiões 3 e 4.  

Por fim, a região com maior impacto no VBP pela extração dos setores 11 e 20 é 

a R1 com um decréscimo de 5,12%. O mesmo é verificado para os geradores de emprego, 

onde a R1 apresentou um decréscimo de 18%, conforme Figura 3.  

 

Figura 3 - Diferença em relação ao Baseline (%). O lado esquerdo (a), indica o VBP e o 

lado direito (b) os geradores de empregos. 

  

Fonte: Elaboração própria, resultado da pesquisa. 

 

 Os resultados evidenciados nesse estudo encontram respaldo na pesquisa realizada 

por Corseuil et al. (2021), que mostram que o segmento de alojamento e alimentação foi 

o mais afetado pela pandemia no país, cuja queda nos níveis de emprego atingiram 29,9% 

em 2020 em relação ao ano anterior. Os autores chamam atenção que na crise de 

2015/2016, o setor não havia sofrido contração, o que demonstra a fragilidade do 

segmento frente às medidas de distanciamento social e os lockdowns. Na ocasião, os 

setores de indústria geral e administração pública apresentaram maior queda de sua 

população ocupada. O fechamento dos restaurantes e hotéis e as restrições ao 

deslocamento ajudam a explicar a grande queda nos serviços mais do que a queda nos 

rendimentos dos consumidores. O mesmo pode ser explicado para os efeitos no setor de 

entretenimento, em que o isolamento social afeta particularmente as atividades que têm a 

necessidade do contato presencial. 

  

 

5 Considerações finais 

 

 
4 Diferente da análise do VBP em que a extração era cumulativa, para os geradores de emprego a extração 

foi em total.  
5 Organizações associativas e outros serviços pessoais. 
6 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar. 
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Diante do contexto, a ideia central do estudo foi testar a hipótese da extração de 

dois setores importantes no município de São Paulo – “Entretenimento” e “Alimentação 

e Alojamento” - e averiguar o impacto causado na própria cidade, como também nas 

demais regiões analisadas, a partir de choques econômicos gerados em uma área. À 

medida em que os dois setores são extraídos hipoteticamente da matriz interestadual, a 

capital paulista é a mais afetada com um decréscimo no VBP de 5,1%, seguido da Região 

R4 (-5%). Com relação aos impactos gerados nos setores, há um decréscimo no VBP dos 

setores 3 (-5,81%) e 1 (-3,84%). Vale ressaltar, de acordo com Guanziroli e Sabbato 

(2014), o setor 1 produz uma parte do total produzido de diferentes tipos de alimentos, 

todos importantes para a dieta do brasileiro, assim como o setor 3.  Ambos impactados, 

principalmente, com a extração do setor de Alojamento e alimentação.  

Por outro lado, com relação aos geradores de emprego, a cidade de São Paulo foi 

a região mais afetada com uma queda de 18,4%, seguido também da região que contempla 

o restante do Brasil (-18,1%). Já os setores mais afetados são o setor 21 e o setor 13, com 

uma queda de 13 e 7%, respectivamente.  

Em suma, os objetivos do trabalho foram alcançados e aceita-se a hipótese de que 

os maiores efeitos diretos são notados na cidade de São Paulo, enquanto os efeitos 

indiretos são mais pronunciados fora do município. No caso dos cenários simulados, os 

resultados encontrados são importantes na definição de estratégias para o estado financiar 

as ações e as adaptações dos agentes no contexto de recuperação econômica. Os 

encadeamentos são pronunciados em outros segmentos produtivos e quanto maior a 

duração da pandemia ou dos períodos de isolamento maior poderá ser os efeitos potenciais 

na renda dos trabalhadores que dependem dos setores investigados. 

Dada a importância dos setores, sobretudo na cidade de São Paulo, a manutenção 

das atividades em níveis prévios à pandemia podem ajudar a minimizar seus efeitos 

econômicos recessivos. É possível que a concessão do auxílio emergencial tenha ajudado 

a manter a renda dos trabalhadores que perderam seus postos de trabalhos pela 

incapacidade de os empresários manterem a renda dos funcionários. Sendo esta, talvez, 

uma das estratégias dos gastos públicos mais efetivas em amenizar os efeitos econômicos 

da perda de renda das famílias. Entretanto, é importante que a sociedade compreenda a 

magnitude dos custos desse auxílio, que pode ter efeitos persistentes sobre os agregados 

macroeconômicos, conforme sugerido por Guimbeau et al (2020).  

De qualquer forma a pesquisa aponta para grande importância dos setores, uma 

vez que a inexistências destes, em uma região, pode refletir significativamente nos níveis 

de atividade de outros setores produtivos 
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