
Econômico No 8 
SensorSensor

Econômico No10 

Ano I      Número 10 – Novembro de 2009Setor produtivo mantém confiança
Indicador Sensor Econômico ficou praticamente estável em outubro Escala do  
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Componentes do Sensor Econômico

Em outubro, o Sensor 
Econômico, indicador de ex-
pectativas do Ipea, registrou 
25,7 pontos: quase o mesmo 
número obtido em setembro 
(26,0 pontos). O resultado 
de outubro se seguiu ao cres-
cimento do indicador entre 
fevereiro e setembro. Neste 
sentido, a série do Sensor su-
gere que as expectativas tive-
ram acentuada melhora entre 
junho e agosto, passaram por 
um processo de acomodação 
em setembro, e estabilizaram-
se em outubro.  

Os quatro aspectos que 
compõem o Sensor tiveram 
dinâmicas diferentes entre se-
tembro e outubro. O índice 
das contas nacionais prosse-
guiu na trajetória ascendente 
iniciada em abril, tendo pas-
sado desde então de 3,7 pon-
tos para 45,5 pontos. Regis-
trou-se, em outubro, redução 
da confiança do setor produ-
tivo em relação aos parâme-
tros econômicos, desempenho 
das empresas e aspecto social. 
No caso dos parâmetros eco-
nômicos, a queda do índice foi 
pequena, apesar de ter sido a 
quarta redução consecuti-
va. A variação do índice do 
desempenho das empresas foi 
pouco significativa e parece 

indicar uma estabilização 
das expectativas, após vários 
meses de melhora. O índice 
do aspecto social apresentou a 
maior redução, de 4,1 pon-
tos para 0,7 ponto, o que o 
distancia ainda mais dos ou-
tros índices. 

O panorama esperado 
para as contas nacionais tor-
nou-se mais positivo princi-
palmente por causa da me-
lhora nas previsões para o 
produto interno bruto (PIB) 
e para a produção do setor 
agropecuário. Comparando-
se a produção dos três setores 
prevista para os próximos 12 
meses, previam-se crescimen-
tos similares para agropecuá-
ria e indústria, e maior eleva-
ção para serviços. 

Embora o índice dos pa-
râmetros econômicos tenha 

se reduzido de 38,3 para 
36,7 pontos, não se trata de 
queda acentuada como a de 
setembro. Além disso, as ex-
pectativas quanto às taxas de 
inflação e juros, que haviam 
piorado no mês anterior, 
mantiveram-se relativamente 
estáveis em outubro. 

O índice do desempe-
nho das empresas diminuiu 
de 20,1 para 19,7 pontos, 
ou seja, uma variação pra-
ticamente sem significado. 
Porém, dado que o número 
de pontos de setembro já se 
encontrava próximo ao limi-
te da faixa de confiança, a 
pequena queda foi suficiente 
para fazer o índice retornar à 
faixa de apreensão. Para este 
resultado, contribuiu a me-
nor confiança na trajetória da 
produtividade do trabalho e 
da margem de lucro. 

O setor produtivo, que 
nos meses anteriores havia 
reduzido sua apreensão em 
relação ao aspecto social, inter-
rompeu a tendência. Quanto 
ao crescimento da massa sa-
larial, manteve-se a previsão 
no nível de setembro. Além 
disso, deterioraram-se os qua-
dros esperados para a pobreza 
e a violência

OtimismO
os agentes esperam 

claro desenvolvimento 
econômico e social

COnfiança
os agentes esperam 

baixo crescimento e 
pouca melhora social

APREENSãO
os agentes não  

esperam crescimento 
nem melhoria social

AdvERSIdAdE
os agentes preveem 
piora nos cenários 

econômico e social

PESSImISmO
os agentes esperam  

recessão e agravamento 
dos problemas sociais
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Agosto 33,8
Confiança

5,0
Apreensão

63,9
Otimismo

8,6
Apreensão

23,9
Confiança

30,9
Confiança

17,2
Apreensão

11,8
Apreensão

6,7 
Apreensão

15,7
Apreensão

7,1
Apreensão

-26,1
Adversidade

Setembro 46,0
Confiança

13,3
Apreensão

50,7
Confiança

-14,0
Apreensão

22,9
Confiança

41,4
Confiança

23,9
Confiança

20,7
Confiança

17,1
Apreensão

32,0
Confiança

11,3
Apreensão

-28,8
Adversidade

Outubro 54,7
Confiança

6,8
Apreensão

51,4
Confiança

-16,2
Apreensão

20,7
Confiança

38,6
Confiança

25,4
Confiança

22,1
Confiança

12,3
Apreensão

32,4
Confiança

6,1
Apreensão

-35,1
Adversidade

O quadro acima apresen-
ta, para agosto, setembro e 
outubro, os índices de expec-
tativas de 12 variáveis selecio-
nadas, entre as 24 que com-
põem o Sensor. Variação do 
PIB se destacou pela elevação 
de seu índice entre setembro 
e outubro. A maior confian-
ça nesta questão se traduziu 
em aumento do percentual 
de entidades que esperavam 
crescimento alto do PIB, de 
15% em setembro para 23% 
em outubro. 

A estabilização das expec-
tativas em outubro pode ser 
notada em variáveis como 
taxa de inflação, taxa de ju-
ros, variação da demanda e 

massa salarial. Em relação 
à taxa de inflação prevista 
para os 12 meses seguintes, 
a opinião de que a inflação 
seria baixa, compartilhada 
em setembro por 80% das 
entidades, manteve-se em 
outubro, e tornou-se a pre-
visão de 85% das entidades. 
Se em setembro aumentou 
em 20 pontos o percentual 
de entidades que previam pe-
queno aumento da taxa Selic, 
em outubro este processo 
não continuou e o cenário 
esperado para os juros pouco 
se alterou em relação àquele 
projetado em setembro. No 
que tange à demanda, forta-
leceu-se a opinião predomi-
nante em setembro de que 

haveria pequeno crescimento 
no horizonte de 12 meses, 
enquanto se reduziu a parce-
la de entidades que acredita-
vam em grande expansão. A 
estabilização das expectativas 
também se deu na questão da 
massa salarial, em que a pre-
visão de crescimento peque-
no continuou a prevalecer.  

Variação das exportações, 
margem de lucro, pobreza e 
violência caracterizaram-se 
pela redução de seus índices. 
O percentual de entidades 
que acreditavam em manu-
tenção das exportações nos 
12 meses seguintes foi 41%, 
assim como em setembro; 
porém, viu-se reduzida a 

parcela que esperava peque-
no aumento. Em relação à 
margem de lucro, prevale-
ceu, com 49%, a previsão de 
manutenção, embora com 
menos intensidade que em 
setembro. A opinião de que 
haveria redução da pobreza 
no horizonte de 12 meses se 
enfraqueceu frente à proje-
ção de estabilização. Quanto 
à violência, verificou-se em 
outubro a continuidade do 
processo observado desde 
agosto, qual seja, parte das 
entidades que acreditavam 
em manutenção passou a es-
perar pequeno aumento da 
violência.

Em outubro, a agropecuária 
melhorou suas expectativas, o que 
fez com que o Sensor Agropecuário 
atingisse 17,4 pontos e retornasse 
ao mesmo nível de agosto. O Sen-
sor Comércio e Serviços teve pequena 
elevação e passou a 31,7 pontos, ao 
passo que o índice correspondente 
às expectativas da indústria regis-
trou pequena redução e ficou em 
23,4 pontos. A confiança dos tra-
balhadores permaneceu estável em 
relação a setembro. 

A melhora no ânimo da agro-
pecuária, setor com o menor índice 
de expectativas, contribuiu para re-
duzir a divergência entre os setores. 
A menor variabilidade também é 
notada nos resultados dos quatro 
aspectos do Sensor, sobretudo em 
desempenho das empresas e aspecto 
social. Em relação a estes aspectos, 
as diferenças entre as opiniões dos 
setores tiveram nítida redução em 
outubro

Diminui divergência de expectativas entre os setores 

Sensor Econômico por setor de atividade
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METODOLOGIA O Sensor Econômico expressa o estado de ânimo de entidades associativas do setor produtivo com respeito às perspectivas da economia e de alguns aspectos sociais. Indicadores parciais 
expressam o estado de ânimo com relação a cada um de quatro grupos de questões: contas nacionais (sobre crescimento do PIB, exportações e outros), parâmetros econômicos (sobre taxa de inflação, taxa de 
juros e outros), desempenho das empresas (sobre variação da demanda, contratação e outros) e aspecto social (sobre massa salarial, pobreza e outros). Na tabulação, as cinco alternativas de resposta a cada questão 
são interpretadas em termos qualitativos de otimismo e pessimismo, com uma ordem de intensidade. Assim, da mais otimista à mais pessimista, atribuem-se às alternativas 100 pontos, 50 pontos, 0 pontos, 
-50 pontos e -100 pontos. O número de pontos de um indicador parcial resulta da soma dos pontos das respostas escolhidas pelas entidades para as questões específicas, sendo esta soma dividida pelo número 
de entidades e pelo número de questões. O indicador principal (o Sensor Econômico) é a soma dos quatro indicadores parciais dividida por 4 (quatro). Para qualquer indicador, a interpretação em termos de 
estado de ânimo é feita por faixas de pontos: entre 100 e 60, otimismo; entre 60 e 20, confiança; entre 20 e -20, apreensão; entre -20 e -60, adversidade; e entre -60 e -100, pessimismo.

Para outras informações, números detalhados e aspectos metodológicos, consulte o endereço www.ipea.gov.br


