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Ano I Número 2 Outubro 2010

Agentes internacionais esperam 
melhoria em indicadores sociais nos 
próximos 12 meses 
Na edição de outubro do Monitor da Percepção Internacional do Brasil, os agentes 
internacionais consultados (representações de governo, câmaras de comércio, 
organizações multilaterais e empresas com controle estrangeiro) indicaram 
expectativa de queda nos índices de pobreza e de desigualdade de renda brasileiros 
nos próximos 12 meses. Em relação à pesquisa anterior, realizada em julho deste 
ano, o indicador referente à pobreza subiu de +32 para +43, enquanto aquele 
referente à desigualdade subiu de +25 para +38 (conforme o método de cálculo, 
quanto maiores esses indicadores, menores são o percentual de pessoas vivendo 
em condições de pobreza e a desigualdade de renda esperados). Houve também 
convergência nas avaliações dos agentes consultados: 86% responderam que esperam 
uma queda moderada na pobreza nos próximos 12 meses, enquanto 79% disseram 
esperar uma redução moderada na desigualdade.

Outros indicadores que evoluíram 
favoravelmente entre as duas pesquisas 
foram os relativos às condições gerais de 
crédito e ao acesso da população a bens 
de consumo. O primeiro passou de +3 
para +14, possivelmente refletindo uma 
expectativa de afrouxamento na política 
monetária nos próximos meses. Já o 
segundo evoluiu de +18 para +36, o que 
pode ser um indicativo do fim do período 
de acomodação do consumo, ocorrido 
nos meses posteriores à eliminação dos 
incentivos fiscais, com uma possível 
retomada na aquisição de bens duráveis nos 
próximos meses.

Os indicadores relativos ao crescimento do 
Produto Interno Bruto e à taxa de inflação 
nos 12 meses seguintes não variaram em 
relação à pesquisa anterior – ficaram em 
+59 e +21, respectivamente. Houve, porém, 
uma maior convergência nas expectativas 
dos agentes, indicada pela redução nos 
desvios-padrão.

Por outro lado, houve uma sensível 
diminuição no indicador relativo à condução 
da política econômica (de +59 para +9) que, 
para parte significativa dos respondentes 
(38%), foi ligeiramente desfavorável ao 
crescimento econômico com estabilidade. 
Parcela quase igual de respondentes (34%), 
entretanto, apresentou avaliação inversa, ou 

seja, de política econômica ligeiramente favorável ao crescimento com estabilidade.

Também apresentou piora a avaliação dos agentes em relação à segurança jurídica 
no Brasil (o indicador diminuiu de -4 para -14). Embora a maioria (72%) dos 
respondentes tenha considerado que não houve alteração perceptível nessa área, 
24% avaliaram que houve diminuição da segurança jurídica nos últimos 12 meses 
(17% julgaram que a variação foi moderada).
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Metodologia: O MPI-BR, desenvolvido pelo Ipea, tem como objetivo ser uma pesquisa qualitativa sintética capaz de captar a evolução da avaliação de entidades 
internacionais com atuação ou representação no Brasil acerca das realidades econômica, social, política e institucional do País. O universo dos respondentes é composto 
por representações de governos (por meio de suas embaixadas ou consulados), câmaras de comércio, empresas com controle estrangeiro e organizações multilaterais. O 
Monitor é calculado trimestralmente, tendo como base um questionário preenchido eletronicamente pelos respondentes cadastrados. O questionário é composto por 
15 perguntas objetivas, cujas respostas são classificadas em uma de cinco possíveis categorias, às quais são atribuídas as seguintes pontuações: muito otimista/favorável 
(+100 pontos); moderadamente otimista/favorável (+50 pontos); neutra (0 ponto); moderadamente pessimista/desfavorável  (-50 pontos); muito pessimista/desfavorável  
(-100 pontos). Para cada pergunta do questionário é calculado um índice parcial, obtido por meio da média dos pontos relativos às respostas recebidas. Finalmente, são 
calculados três índices temáticos, relativos às dimensões Econômica, Político-Institucional e Social, obtidos por meio da média simples das perguntas relativas a cada tema. 
O período de coleta de informações desta edição foi de 5 a 20 de outubro de 2010. 

No Pergunta

Monitor
Respostas mais 

próximas do Monitor 
(“Média”)

Moda
Julho

Valor
Desvio 
padrão

Valor

1
Nos próximos 12 meses, o Produto Interno 
Bruto brasileiro:

59 27 59
crescerá entre 3,6%  

e 6,0% (+50)
crescerá entre 3,6% e 

6,0% (+50)

2 Nos próximos 12 meses, a taxa de inflação ficará: 21 62 21 próxima de 5,5% (0)  próxima de 5,5% (0)

3
Nos próximos 12 meses, as condições gerais 
de crédito, em termos de volume ofertado, 
prazos e taxas de juros serão:

14 40 3 serão iguais às atuais (0) serão iguais às atuais (0)

4
Nos próximos 12 meses, os níveis de acesso 
da população a bens de consumo serão:

36 38 18
serão um pouco melhores 

do que os atuais (+50)
serão um pouco melhores 

do que os atuais (+50)

5

Considerando-se o ranking dos países que 
mais recebem investimentos estrangeiros 
diretos no mundo, nos próximos 12 meses, o 
Brasil estará:

33 56 31
entre o 4o e o 5o 
colocado (+50)

entre o 4o e o 5o 
colocado (+50)

6

Nos últimos 12 meses, a qualidade da 
infraestrutura de transportes (rodovias, 
ferrovias, portos, aeroportos etc.), 
comunicações e energia:

0 35 13
não sofreu alteração 

perceptível (0)
não sofreu alteração 

perceptível (0)

7
Nos últimos 12 meses, a influência do Brasil 
em instituições multilaterais, como a ONU, o 
FMI e a OMC:

38 46 31
aumentou  

modestamente (+50)
aumentou  

modestamente (+50)

8
Nos últimos 12 meses, a influência política 
do Brasil na América Latina:

36 42 35
aumentou  

modestamente (+50)
aumentou  

modestamente (+50)

9
Nos últimos 12 meses, a segurança jurídica 
no Brasil:

-14 32 -4
não sofreu alteração 

perceptível (0)
não sofreu alteração 

perceptível (0)

10
Nos últimos 12 meses, a condução da 
política econômica (políticas monetária, 
cambial, fiscal e tributária):

9 60 59
não teve influência 
significativa sobre a 

economia (0)

foi ligeiramente 
desfavorável ao 

crescimento econômico 
com estabilidade (-50)

11

Nos últimos 12 meses, o grau de 
atendimento das necessidades da 
população pelas políticas sociais (educação, 
saúde, habitação, combate à pobreza etc.):

22 34 31 não se alterou (0) não se alterou (0)

12

Considerando-se o processo de tomada de 
decisão por parte das empresas dispostas 
em investir no Brasil, o ambiente político 
atual exerce uma influência:

26 49 29 ligeiramente positiva (+50)
ligeiramente  

positiva (+50)

13
Nos próximos 12 meses, a desigualdade de 
renda no Brasil:

38 26 25
diminuirá  

ligeiramente (+50)
diminuirá  

ligeiramente (+50)

14
Nos próximos 12 meses, o percentual da 
população vivendo em condições de pobreza:

43 18 32
diminuirá  

ligeiramente (+50)
diminuirá  

ligeiramente (+50)

15
Nos últimos 12 meses, o nível de violência 
no Brasil:

-36 44 -37
aumentou  

modestamente (-50)
não sofreu alteração (0)
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