
Ano II      Número 4 – 4o bim. 2010

Sensor Econômico

TAXA DE CÂMBIO

1,80
R$ / US$
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TAXA DE INFLAÇÃO

5,0
%
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TAXA DE JUROS

11,00
%

Componentes do Sensor Econômico
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CRESCIMENTO DO PIB 

6,5
%

Sensor
Econômico no 4

A mediana das projeções para o crescimento do PIB em 
2010 é 6,5%. As projeções na metade central da distri-
buição ordenada dos dados estão entre 6,0% e 7,0%, 
sendo de 1,0 ponto percentual (p.p.) a amplitude in-
terquartílica (AIQ). Os dois quartos centrais abrangem 
previsões de 6,0% a 6,5% e de 6,5% e 7,0%, respec-
tivamente, correspondendo aos desvios inframediano 
(di) e supramediano (ds) de 0,5 p.p. e 0,5 p.p. O nú-
mero de previsões feitas foi 65 (np = 65).

As previsões para a taxa de infl ação anual possuem 
mediana de 5,0%, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em torno 
da mediana, englobando metade dos respondentes, 
as previsões vão de 4,8% a 5,5%; e englobando um 
quarto vão de 4,8% a 5,0% (di = 0,2 p.p), com o outro 
quarto de 5,0% a 5,5% (ds = 0,5 p.p.). Este indicador 
teve np = 65.

A expectativa para taxa de juros Selic é 11,00% 
(mediana). Na metade central das respostas ordenadas 
encontram-se previsões entre 10,75% e 11,50% (AIQ 
= 0,75 p.p.). Dos intervalos centrais contendo cerca 
de um quarto das previsões, um engloba as situadas 
entre 10,75% e 11,00% (di = 0,25 p.p.), e outro, as 
que estão entre 11,00% e 11,50% (ds = 0,50 p.p.). 
Aqui, np = 64.

Para a taxa de câmbio, R$ 1,80 por dólar é a mediana das 
previsões. As previsões entre R$ 1,80 e R$ 1,82 abarcam 
a metade dos dados no meio da distribuição ordenada 
(AIQ = 0,02). Um quarto das respostas são iguais à 
mediana de R$1,80; no outro quarto das respostas estão 
previsões de R$1,80 a R$1,82 (di = 0,00 e ds = de 0,02). 
A taxa de câmbio teve np = 65.

Crescimento do PIB: mantida previsão de 6,5% em 2010  
Entidades associativas do setor produtivo atualizam projeções 

I. Indicadores-chave

Jan. - Fev. 5,2

Mar. - Abr. 5,5

Mai. - Jun. 6,5

Jul. - Ago. 6,5

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Jan. - Fev. 4,7

Mar. - Abr. 5,2

Mai. - Jun. 5,5

Jul. - Ago. 5,0

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Jan. - Fev. 10,28

Mar. - Abr. 11,00

Mai. - Jun. 11,50

Jul. - Ago. 11,00

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Jan. - Fev. 1,89

Mar. - Abr. 1,83

Mai. - Jun. 1,82

Jul. - Ago. 1,80

Set. - Out.

Nov. - Dez.



Sensor Econômico

IMPORTAÇÕES

170
US$ Bilhões

Sensor Econômico 

EMPREGOS 
GERADOS

1.600.000
Postos

Sensor Econômico

EXPORTAÇÕES

185
US$ Bilhões

Componentes do Sensor Econômico

Sensor Econômico 

VARIAÇÃO DO  
INVESTIMENTO 

15,0
%

São previstas importações de US$ 170 bilhões (mediana). 
O intervalo entre US$ 159 bilhões e US$ 175 bilhões 
engloba a metade das respostas que circundam a previsão 
mediana (AIQ = 16). Os dois quartos em torno desta 
previsão incluem respostas de US$ 159 bilhões a US$ 
170 bilhões, e de US$ 170 bilhões e US $175 bilhões, 
respectivamente (di = 11; ds = 5). Para exportações e 
importações, np = 64.

As entidades associativas do setor produtivo preveem 
15,0% (mediana) de crescimento do investimento. 
Estão entre 9,2% e 18,4% as previsões na metade central 
das observações (AIQ = 9,2 p.p.). Os dois intervalos 
centrais contendo cerca de um quarto das respostas 
vão de 9,2% a 15,0% e de 15,0% a 18,4%. O desvio 
inframediano (di) é 5,8 p.p. e o desvio supramediano 
(ds) é 3,4 p.p. Houve 64 previsões (np = 64).

Esperam-se 1.600 milhares de empregos gerados no 
ano (mediana), com a metade central dos respondentes 
fazendo previsões entre 1.200 milhares e 2.000 milhares 
(AIQ = 800 mil). Os dois quartos dos respondentes 
que ficam no meio da distribuição fizeram previsões 
de 1.200 milhares a 1.600 milhares (di = 400 mil), e 
de 1.600 milhares a 2.000 milhares (ds = 400 mil), 
respectivamente. Para emprego, np = 61.

Quanto às exportações, a mediana das previsões é US$ 
185 bilhões. Previsões entre US$ 174 bilhões e US$ 
190 bilhões (AIQ = 16) compõem a metade central 
das respostas. Formam os dois intervalos dos quartos 
centrais das respostas: um, as previsões entre US$ 174 
bilhões e US$ 185 bilhões (di = 11), e outro, as situadas 
entre US$ 185 bilhões e US$ 190 bilhões (ds = 5).

II. Outros indicadores reais

III. Indicadores de comércio exterior

Jan. - Fev. 12,1

Mar. - Abr. 13,0

Mai. - Jun. 15,0

Jul. - Ago. 15,00

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Jan. - Fev. 1.500

Mar. - Abr. 1.500

Mai. - Jun. 1.550

Jul. - Ago. 1.600

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Jan. - Fev. 170

Mar. - Abr. 175

Mai. - Jun. 180

Jul. - Ago. 185

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Jan. - Fev. 155

Mar. - Abr. 160

Mai. - Jun. 160

Jul. - Ago. 170

Set. - Out.

Nov. - Dez.

Nota Explicativa. O Sensor Econômico expressa perspectivas dos principais indicadores macroeconômicos para o ano, conforme previsões feitas por grupo seleto 
de entidades associativas do setor produtivo: associações, federações, e outras, de indústria, de comércio, ou de agropecuária; entidades representativas de trabalha-
dores; e uns poucos institutos ou centros de estudos de caráter setorial. Em bimestres seguidos, a pesquisa quase sempre repete solicitação de previsões relativas ao 
mesmo ano. Nestes casos, o respondente pode manter previsões feitas anteriormente, ou preferir modificá-las – levando em conta novas informações. Na divulgação 
dos resultados, a medida de tendência central escolhida é a mediana, de interpretação simples: é o número do meio, quando as respostas numéricas são colocadas em 
ordem. Aproximadamente, metade das respostas são superiores à mediana, e metade são inferiores. A dispersão, que corresponde à variação das respostas em torno 
da mediana, é medida pela amplitude interquartílica (diferença entre terceiro quartil e primeiro quartil). O desvio inframediano (diferença entre mediana e segundo 
quartil) mede o quarto (25%) das respostas composto das que se situam imediatamente abaixo da mediana. O desvio supramediano (diferença entre terceiro quartil e 
mediana) mede o quarto (25%) das respostas composto das que se situam imediatamente acima da mediana.


