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O Sensor Econômico, 
indicador de expectati-
vas do Ipea, apresentou 
elevação em novembro, 
tendo registrado 29,2 
pontos. Apesar de peque-
no, o aumento compen-
sou a variação negativa 
observada em outubro e 
fez com que o indicador 
superasse o nível de se-
tembro (26,0 pontos).

As avaliações prospec-
tivas de três dos quatro 
aspectos do Sensor melho-
raram. O índice das contas 
nacionais experimentou 
a maior elevação, tendo 
passado de 45,5 pontos 
em outubro para 55,3 em 
novembro. As expectativas 
quanto ao desempenho das 
empresas tiveram melhora 
pequena, mas suficiente 
para fazer o índice deste 
aspecto retornar à faixa de 
confiança. O índice do as-
pecto social apresentou au-
mento e atingiu 3,4 pon-
tos, patamar ainda inferior 
ao registrado em setembro. 
Parâmetros econômicos foi 

o único a apontar redução 
da confiança. 

A elevação do índice 
das contas nacionais foi 
significativa e deveu-se, so-
bretudo, às previsões mais 
otimistas para o produto 

interno bruto (PIB) e para a 
produção da agropecuária, 
indústria e serviços. Com 
efeito, nos últimos seis me-
ses delineia-se uma melho-
ra conjunta e consistente 
dos quadros esperados para 
estas quatro variáveis. 

O índice dos parâme-
tros econômicos apresen-
tou queda pelo quinto mês 
consecutivo, tendo passado 
de 50,2 pontos em junho 

para 34,6 em novembro. 
Neste mês, contribuiu para 
o resultado o cenário espe-
rado para a taxa de juros, 
que passou a ser adverso. 

O panorama previs-
to para o desempenho 
das empresas apresentou  
melhora discreta, mas 
suficiente para que seu 
índice alcançasse 23,6 
pontos e compensasse a 
redução ocorrida em ou-
tubro. Tal resultado é ex-
plicado, em boa medida, 
pelas expectativas mais 
positivas em relação à de-
manda das empresas.

Verificou-se ainda me-
lhora nos cenários espe-
rados para as quatro va-
riáveis consideradas no 
aspecto social (massa sala-
rial, pobreza, desigualda-
de e violência). Contudo, 
dado que em nenhuma 
delas a variação foi signi-
ficativa, o crescimento do 
índice foi pequeno: per-
maneceu abaixo do nível 
de setembro e ainda na 
faixa de apreensão.
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Ano I      Número 11 – Dezembro de 2009Sensor Econômico registra pequena 
melhora das expectativas

Maior confiança em relação às contas nacionais contribuiu  
para elevação do indicador
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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 melhora 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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Os índices de expectativas da 
agropecuária, indústria e traba-
lhadores apresentaram elevação 
semelhante em novembro – os três 
aumentaram cerca de cinco pon-
tos. O Sensor Comércio e Serviços 
também cresceu, embora menos 
que os demais. Este aumento me-
nor do índice do setor, que até ou-
tubro  revelava expectativas mais 
confiantes, levou os índices dos 
quatro setores a se aproximarem.   

Cabe assinalar, por fim, 
que comércio e serviços foi o 
setor mais otimista em relação 
às contas nacionais (61,6 pon-
tos), e o menos confiante quan-
to aos parâmetros econômicos 
(31,4 pontos). Outro ponto 
digno de nota reside na va-
riabilidade de previsões entre 
os setores, notadamente maior 
no aspecto social do que no 
desempenho das empresas. 
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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

Novembro 65,3
Otimismo

11,8
Apreensão

50,7
Confiança

-25,7
Adversidade

18,7
Apreensão

49,3
Confiança

27,3
Confiança

23,9
Confiança

18,2
Apreensão

34,7
Confiança

10,4
Apreensão

-33,8
Adversidade

O quadro acima apresenta,  
para setembro, outubro e 
novembro, os índices de ex-
pectativas de 12 variáveis se-
lecionadas, entre as 24 que 
compõem o Sensor. 

Variação do PIB, varia-
ção das exportações, va-
riação da demanda e mar-
gem de lucro apresentaram 
elevação de seus índices no 
mês de novembro. Na pre-
visão do PIB para os 12 me-
ses seguintes, o percentual 
de entidades que previam 

crescimento alto aumentou 
de 15% em setembro para 
36% em novembro. Quan-
to às exportações, no hori-
zonte de 12 meses, 47% das 
entidades passaram a espe-
rar estabilização, e a previ-
são de queda enfraqueceu. 
O índice de expectativas da 
variação da demanda cres-
ceu porque o percentual de 
entidades que acreditavam 
em grande expansão nos 
12 meses seguintes passou 
de 7% em outubro para 

22% em novembro. Em 
relação à margem de lucro, 
esboçou-se certa polarização 
entre dois cenários: estabili-
zação (58%) e crescimento  
pequeno (35%). 

As expectativas quanto à 
taxa de inflação e violên-
cia pouco se alteraram en-
tre outubro e novembro: o 
percentual de entidades que 
previam inflação baixa no 
horizonte de 12 meses per-
maneceu próximo a 85% e, 
pelo segundo mês seguido, 

mais de 60% das entidades 
esperavam aumento (peque-
no ou grande) da violência. 

O índice da taxa de ju-
ros experimentou redução 
entre outubro e novembro, 
pois o percentual de enti-
dades que acreditavam em 
manutenção da taxa Selic 
nos 12 meses seguintes re-
duziu-se de 59% para 40%, 
ao mesmo tempo em que a 
parcela que esperava peque-
no aumento da taxa passou 
de 32% para 51%. 

Setores com expectativas semelhantes 

Sensor Econômico por setor

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


