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Em junho, mais uma vez cres-
ceu a confiança do setor produ-
tivo na economia brasileira. O 
Sensor Ipea alcançou no mês 
9,82 pontos, o melhor resultado 
desde o início da série. Assim, 
embora o indicador permaneça 
na zona de apreensão, já revela 
a possibilidade de atingir a zona 
de confiança em alguns meses.

As Contas Nacionais atingi-
ram, em junho, 10,22 pontos, e 
a recuperação entre os meses de 
maio e junho foi significativa-
mente maior que o crescimento 
apresentado no período anterior 
(abr.=3,69 pontos; mai.=5,91 
pontos). Este movimento foi 
semelhante para a maioria dos 
itens que constituem o aspecto. 
A expectativa do PIB Industrial 
para os próximos 12 meses, por 
exemplo, melhorou 88,97%, 
passando de -6,67 pontos 
(maio) para -0,74 ponto (ju-
nho). As exportações tiveram 
melhoria de 41,17%. O menor 
crescimento das expectativas foi 
o relativo ao PIB agropecuário, 
que passou de 22,88 pontos 
para 24,63 pontos – porém, já 
na zona de confiança.

Os Parâmetros Econômicos 
permaneceram estáveis na zona 

de confiança do Sensor Ipea, 
embora tenham apresentado 
ligeira melhora (mai.= 47,44 
pontos; jun.= 50,19 pontos). 
Para o item taxa de câmbio, por 
exemplo, a confiança aumentou 

de 51,67 pontos para 55,88 
pontos, equivalente à expecta-
tiva de que o dólar valorizará 
entre 5% e 9% nos próximos 
12 meses. Com relação à taxa 
de inflação, observou-se oti-
mismo por parte dos agentes, 
que esperam um aumento de 
preços entre 0% e 2,5% ao ano. 
Para taxa de juros (mai.= 45,83 
pontos; jun.= 45,59) e para o 
acesso ao crédito (mai.= 13,56; 
jun.= 14,93), o setor produtivo 
espera queda, respectivamente, 
entre 0,5% e 3% em 12 meses, 
assim como a mesma facilidade 
de acesso do ano anterior.

O Desempenho das Empresas 
melhorou pelo quarto mês con-
secutivo (mar.= -15,38; abr.= 
-12,32; mai= -7,81; e jun= -5,49). 
Observou-se crescimento mais 
significativo na expectativa so-
bre a demanda do setor nos 
próximos 12 meses. Este item 
passou de 3,51 pontos para 
8,33 pontos, mostrando con-
fiança cada vez maior de que 
não haverá redução do consu-
mo. A esperança na situação 
financeira da empresas também 
melhorou (mai.= -3,51 pontos; 
jun.= 0,0 ponto). Os piores re-
sultados, mais uma vez, foram 
os referentes ao item ampliação 
da capacidade no setor (mai. = 
2,63; jun. = 1,54), item este si-
tuado na zona de apreensão.

Os Aspectos Sociais foram os 
únicos a apresentar leve piora 
no mês de junho, passando de 
-14,38 pontos em maio para 
-15,63 pontos em junho. Pio-
raram, embora pouco, as expec-
tativas relativas à massa salarial 
e à desigualdade. No sentido 
contrário, o setor produtivo 
manteve quase estável as espe-
ranças em relação à violência e 
à pobreza no país nos próximos 
12 meses.
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Sensor Econômico

METODOLOGIA O Sensor Econômico é uma pesquisa mensal realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em todo território nacional com o objetivo de captar as expectativas econômicas e 
sociais do setor produtivo brasileiro.  Para isso, são enviados, na segunda semana de cada mês, questionários, contendo 24 questões objetivas, a 115 entidades representativas do setor produtivo. Nesse conjunto 
estão incluídas entidades empresariais da agricultura, da indústria e do comércio e serviços e de trabalhadores, representando em torno de 80,18% do PIB brasileiro. As respostas são esperadas até o fim 
da terceira semana do mês. Cada uma das 24 questões apresenta cinco cenários possíveis: a resposta mais otimista vale 100 pontos, a confiante 50 pontos, a apreensiva zero ponto, a adversa -50 pontos e a mais 
pessimista -100 pontos. A soma das pontuações por questão, dividida pelo número de respondentes, indica o cenário médio esperado pelo setor produtivo para os próximos 12 meses. A soma das questões forma 
blocos chamados Aspectos que apontam para a expectativa do setor produtivo para temas como contas nacionais, parâmetros econômicos,  desempenho das empresas e aspectos sociais. Por fim, a média desses quatro 
aspectos resume o ânimo do setor produtivo para o ano. Ou seja, informa o valor do Sensor Econômico.

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

O setor produtivo brasileiro faz duas 
avaliações diferentes para os próximos 12 
meses. melhoram quase todas as esperan-
ças dos setores industrial e agropecuário, e 
parece estabilizar a expectativa do setor co-
mércio e serviços, e também dos trabalha-
dores. Contudo, é interessante notar que as 
perspectivas para o futuro do país estão, em 
certa medida, convergindo.

À exceção dos trabalhadores, por exem-
plo, a indústria, a agropecuária e o comér-
cio e serviços estão apreensivos em relação 
às Contas Nacionais, com avaliação próxima 
a dez pontos. Ou seja, em mé-
dia, esperam um crescimento 
do PIB próximo a zero, mas 
aumenta, na indústria e na 
agropecuária, o número de 
respostas que aponta para uma 
expectativa de crescimento. Já 
o comércio e serviços, que em 
janeiro confiava no crescimen-
to acima de 1,5% da economia (jan.= 23,1 
pontos), vê hoje o cenário com mais cautela 
(jun.= 6,95 pontos).

O mesmo se observa nos Parâmetros Eco-
nômicos. Todos os setores tendem para o 
patamar próximo a 50 pontos, expressando 
forte confiança no bom desempenho dos 
preços econômicos mais importantes: taxa 
de câmbio estável, inflação próxima a zero, 
e taxa de juros em queda. Também com re-
lação ao acesso ao crédito é cada vez menor 
a expectativa de redução das fontes para fi-
nanciamento. O que muda é a trajetória. O 
setor da agropecuária atingiu 48,6 pontos 
no aspecto em março, depois duvidou (caiu 
para 32,5 pontos em abril), e desde então 
vem recuperando a confiança, tendo atingi-
do 45,7 pontos em junho. A indústria oscila 
pouco, e sempre em torno dos 50 pontos. 

O comércio e serviços desde janeiro vem 
melhorando sua expectativa em relação ao 
Parâmetros Econômicos, e alcançou, no mês 
passado, 49,5 pontos. Os trabalhadores, ao 
contrário, que contemplavam um cenário 
otimista em fevereiro (67,5 pontos), vêm 
declinando com relação a estas expectativas 
e, em junho, já estavam apenas confiantes 
(53,3 pontos) no bom comportamento da-
queles preços. 

Para o Desempenho das Empresas não se 
verifica a mesma convergência. A indústria, 
depois de visualizar um futuro adverso para 

as empresas do setor em fe-
vereiro (-23,4 pontos), me-
lhorou sua expectativa con-
sistentemente, alcançando 
-7,1 pontos em junho.  Na 
verdade, acreditava-se que a 
demanda cairia entre 1% e 
3%, e os lucros também. No 
mês passado, entretanto, o 

setor indicava apenas apreensão para ambos 
os itens. Já a agropecuária e o comércio e 
serviços oscilaram, desde janeiro, dentro da 
zona de apreensão. Isso indica que os setores 
não têm clareza sobre o futuro de questões 
que interessam diretamente às empresas.

Nos Aspectos Sociais ressurge a convergên-
cia positiva, embora o setor de comércio e 
serviços apresente piora no mês de junho. 
A indústria apresenta a melhoria mais con-
sistente (fev.= -31,4 pontos; jun. = -18,8 
pontos). O setor agropecuário acompanha, 
mudando também sua expectativa de ad-
versa (fev.= -29,8 pontos) para apreensiva 
(jun.= -19,6 pontos). Os trabalhadores, por 
sua vez, repetiram o movimento do cenário 
adverso (fev.= -34,4 pontos) em direção ao 
apreensivo (abr.= -8,3 pontos). A partir daí, 
entretanto, mantiveram sua visão estável.     

Indústria e agropecuária melhoram suas expectativas; comércio 

e serviços e trabalhadores estabilizam 

As expectativas são diferentes de 
acordo com as regiões do país. O 
sudeste continua melhorando suas 
esperanças em todos os aspectos, ten-
do alcançado mês passado um Sensor 
igual a 10,0 pontos. O movimento 
mais positivo da região foi no aspec-
to Desempenho das Empresas, passan-
do de adverso em fevereiro (-29,4 
pontos) para apreensivo (jun.= -6,0 
pontos). A região Norte piorou suas 

avaliações. Em junho, o Sensor para 
a região alcançou 9,0 pontos, quan-
do no mês de abril havia chegado a 
22,2 pontos. manteve-se, contudo, 
na zona de apreensão, como em feve-
reiro (11,5 pontos). Os aspectos que 
apresentaram maiores modificações 
foram os Parâmetros Econômicos e os 
Aspectos Sociais. 

No sul, contudo, a preocupação é 
maior. As avaliações feitas pelo setor 

produtivo da região apresentam as 
piores expectativas em quase todos os 
aspectos. Com relação aos Aspectos So-
ciais, por exemplo, as esperanças em 

junho são adversas para crescimento 
da massa salarial, pobreza e desigual-
dade, e há pessimismo com relação ao 
aumento da violência.   

Sudeste melhora, Sul fica estável e Norte piora as expectativas 

 sudeste sul Centro-Oeste Nordeste Norte

Contas Nacionais 10,89 -2,86 13,75 16,00 13,33
Parâmetros econômicos 52,72 45,71 50,00 44,00 33,33
Empresas do setor -6,02 -28,57 10,71 13,93 -19,05
Aspectos sociais -17,78 -41,07 -6,25 10,00 8,33
Sensor Ipea 9,95 -6,70 17,05 20,98 8,99

Sensor Ipea por regiões naturais do Brasil – jun./2009

Sensor Econômico por grupos de atividade

“é interessante 
notar que as perspec-
tivas para o futuro do 
país estão, em certa 

medida, convergindo” 
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