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O Sensor Econômico re-
gistrou pequena melhora das 
expectativas entre novembro 
e dezembro de 2009. O in-
dicador do Ipea teve elevação 
de 2,3 pontos e atingiu 31,5 
pontos no último mês de 
2009. Na comparação com 
janeiro, quando o Sensor es-
tava em 6,8 pontos, nota-se 
um crescimento significati-
vo, porém não uniforme, ao 
longo do ano. Entre janeiro e 
maio, o indicador manteve-
se em patamar relativamente 
baixo; entre junho e agosto, 
verificou-se um aumento 
acentuado, seguido por um 
crescimento mais lento a par-
tir de setembro. 

A melhora das expectati-
vas entre novembro e dezem-
bro se deu, principalmente, 
nos aspectos contas nacionais 
e desempenho das empresas. 
Os índices dos parâmetros 
econômicos e do aspecto social 
apresentaram variação positi-
va, mas pouco significativa. 
Resultados semelhantes são 
observados na comparação 
entre janeiro e dezembro. 

Neste período, os índices das 
contas nacionais e desempenho 
das empresas tiveram o maior 
crescimento; aspecto social ex-
perimentou elevação menor, 
enquanto o índice dos parâ-
metros econômicos recuou.

O panorama espera-
do para as contas nacionais 

melhorou pelo oitavo mês 
seguido. Entre novembro 
e dezembro, a variação foi 
explicada, sobretudo, pelas 
previsões mais positivas para 
a produção industrial, que 
aproximaram-se daquelas fei-
tas para o setor de serviços. 

A pequena elevação do 
índice dos parâmetros econô-
micos entre novembro e de-
zembro se deveu, principal-

mente, ao maior otimismo 
em relação à estabilidade da 
taxa de câmbio. O aumento 
interrompeu a sequência de 
cinco quedas consecutivas, 
mas não evitou que o índice 
estivesse, em dezembro (35,3 
pontos), em patamar inferior 
ao obtido em janeiro de 2009 
(42,1 pontos). 

O índice do desempenho 
das empresas foi o que apre-
sentou a maior elevação, 
tendo passado de 23,6 pon-
tos em novembro para 29,0 
pontos em dezembro. Con-
tribuíram para este resultado 
as expectativas de maiores 
contratações e ampliação da 
capacidade produtiva. 

O cenário previsto para 
o aspecto social não apresen-
tou alteração substantiva en-
tre novembro e dezembro: 
o índice foi 3,8 pontos em 
dezembro, o que representou 
um pequeno aumento em re-
lação a novembro (3,4 pon-
tos), queda na comparação 
com setembro (4,1 pontos), 
e uma forte elevação em rela-
ção a janeiro (-22,9 pontos).

Sensor Econômico 

ParâmEtroS 
EconômicoS

35,3
Confiança

Sensor Econômico 

dESEmPrEnho  
daS EmPrESaS

29,0
Confiança

Ano II      Número 12 – Janeiro de 2010Pequena alta do Sensor Econômico 
em dezembro

Melhoram as expectativas em relação ao desempenho das empresas  
e às contas nacionais

Escala do  
Sensor Econômico

+100

+60

+20

-20

-60

-100

componentes do Sensor Econômico

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

Por um Brasil desenvolvido

Sensor Econômico

aSPEcto Social

3,8
Apreensão

Sensor Econômico 

contaS nacionaiS 

58,0
Confiança



O Sensor registrou um pro-
cesso de melhora das expectati-
vas ao longo de 2009, sobretudo 
a partir de junho. O indicador 
apresentou crescimento acelera-
do entre junho e agosto e mode-
rado a partir de setembro, tendo 
passado da faixa de apreensão à 
faixa de confiança. 

O gráfico à direita apresenta, 
para o ano de 2009, as trajetó-
rias do Sensor e dos índices dos 
quatro aspectos que o compõem. 
Parâmetros econômicos, que no 
início de 2009 era o aspecto mais 

bem avaliado, foi o único que 
apresentou piora das expectati-
vas. O índice das contas nacionais 
passou a ser, então, o maior en-
tre os quatro, devido a seu cres-
cimento acentuado a partir de 
junho. Desempenho das empresas 
foi o aspecto cujo índice mais 
aumentou em 2009, com cresci-
mento praticamente ininterrup-
to desde fevereiro. Aspecto social 
também apresentou melhora das 
expectativas ao longo de 2009, 
mas encerrou o ano como o úni-
co situado na faixa de apreensão.
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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

Dezembro 68,0
Otimismo

16,9
Apreensão

50,0
Confiança

-24,0
Adversidade

15,3
Apreensão

51,4
Confiança

38,6
Confiança

34,5
Confiança

20,8
Apreensão

38,7
Confiança

6,3
Apreensão

-29,7
Adversidade

A tabela acima mostra, 
para outubro, novembro 
e dezembro, os índices 
de expectativas de 12 va-
riáveis selecionadas, en-
tre as 24 que compõem  
o Sensor. 

Os índices de variação 
das exportações, variação 
da capacidade produtiva e 
contratação apresentaram 
elevação entre novembro 
e dezembro. O percentual 
de entidades que previam 
aumento das exportações 

nos 12 meses seguintes 
passou de 36% para 47%. 
Em relação à variação da 
capacidade produtiva no 
horizonte de 12 meses, 
a previsão de ampliação 
pequena tornou-se majo-
ritária, congregando 63% 
das entidades. No que se 
refere a contratação nas 
empresas do setor, a par-
cela de entidades que pre-
viam aumento (pequeno 
ou grande) no número de 
empregados aumentou de 

52%, em novembro, para 
65% em dezembro. 

Taxa de inflação e taxa 
de juros caracterizaram-se 
pela relativa estabilida-
de de seus índices. Assim 
como em novembro, in-
flação baixa nos 12 meses 
seguintes foi a previsão 
de mais de 85% das en-
tidades. Em relação aos 
juros, o fortalecimento da 
previsão de aumento da 
taxa selic, observado em 
novembro, não prosse-

guiu em dezembro. Nesta 
questão, manteve-se a po-
larização entre o cenário 
de manutenção (53%) e 
pequeno aumento (45%) 
da taxa básica de juros nos 
próximos 12 meses. 

O índice do acesso ao 
crédito sofreu redução entre 
outubro e dezembro. No 
período, o percentual de en-
tidades que acreditavam em 
maior facilidade de crédito 
no horizonte de 12 meses 
passou de 46% para 39%.

Melhora das expectativas ao longo de 2009

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

Sensor Econômico por aspecto - 2009

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ja
neir

o

Fev
ere

iro
Març

o
Abril

Maio
Ju

nho
Ju

lho

Agosto

Sete
mbro

Outubro

Nove
mbro

Dez
em

bro

Sensor Contas nacionais Parâmetros econômicos Desempenho das empresas Aspecto social


