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ASPECTO SOCIAL

—14,38
Apreensivo

Sensor Econômico 

PARÂMETROS 
ECONÔMICOS

47,44
Confiante

Sensor Econômico

DESEMPENHO 
DAS EMPRESAS

—7,81
Apreensivo

A confiança do setor produtivo é a  
melhor desde o início da crise

A expectativa quanto ao desempenho das empresas, da produção agrícola e de 
serviços explicam o cenário
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O resultado de maio revelou 
maior confiança na recupera-
ção da economia brasileira nos 
próximos 12 meses. O Sensor 
Ipea para o mês alcançou 7,79 
pontos, o melhor resultado 
desde o início da série. Assim, 
embora o indicador ainda per-
maneça na zona de apreensão, 
o comportamento das expec-
tativas aponta para a possibili-
dade de, em outubro, o setor 
produtivo superar o medo e 
tornar-se confiante. 

Nas Contas Nacionais, a apre-
ensão, que crescia mês a mês, 
derrubando a pontuação, redu-
ziu-se. Em maio, as expectati-
vas alcançaram, pela primeira 
vez, 5,91 pontos. Os maiores 
responsáveis pela melhora nas 
expectativas do tema foram 
a recuperação da confiança 
no desempenho agrícola, que 
apontou um crescimento de 
1,5% na produção, e o aumen-
to de confiança de crescimento 
do PIB de comércio e serviços, 
onde também se espera um 
crescimento acima de 1,5%. 
As perspectivas pioraram ape-
nas para as exportações (abr. 
= -16,9 pontos e mai. = -20,0 
pontos).

Os Parâmetros Econômicos 
permaneceram estáveis, na 

zona de confiança do Sensor, 
porém com pequena queda 
(abr. = 49,46 pontos e mai. = 
47,44 pontos). Para a inflação 
nos próximos 12 meses, por 
exemplo, continua elevada a 
crença de que esta será próxi-
ma a zero, embora a confiança 

tenha caído de 60,5 pontos, 
em abril, para 56,7 pontos em 
maio. A esperança de queda da 
taxa Selic continuou apontan-
do para um valor entre 0,5% 
e 3% menor nos próximos 12 
meses. O fato interessante foi 
a crença no maior acesso ao 
crédito. Se em abril havia apre-
ensão (2,90 pontos), esta ficou 
menos aguda em maio, com 
o indicador chegando a 13,56 
pontos.

O bom Desempenho das Em-
presas é ainda mais marcante 
(abr. = -12,32 pontos e mai. = 
-7,81 pontos). A melhora mais 

significativa foi o menor medo 
de queda na taxa de lucro das 
empresas. Em abril, havia forte 
apreensão (-18,66 pontos) so-
bre uma possível redução nos 
lucros. Já em maio, as expec-
tativas melhoraram e o medo 
reduziu-se (-8,77 pontos), 
mantendo a tendência obser-
vada desde fevereiro. O pior 
resultado continuou sendo o 
cenário, já esperado, de baixa 
utilização de capacidade (entre 
70% e 80% da capacidade). 

Os Aspectos Sociais também 
apresentaram melhora, passan-
do de -17,86 pontos, em abril, 
para -14,38 em maio. O resul-
tado foi alcançado por conta 
da melhor expectativa em re-
lação à massa salarial. Desde 
fevereiro, quando se acreditava 
em uma queda de até 2% na 
massa salarial, as expectativas 
têm melhorado (fev. = -29,01 
pontos, mar. = -22,37 pontos, 
abr. = -15,71 pontos e mai. = 
-10,83 pontos), e hoje se crê na 
estabilidade. Houve progresso 
também em relação à desigual-
dade e à pobreza. A nota nega-
tiva ficou, mais uma vez, com a 
violência urbana, o único item 
para o qual expectativa piorou 
(abr. =-31,43 pontos e mai. = 
31,67 pontos).

Sensor Econômico 

CONTAS NACIONAIS 

5,91
Apreensivo

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

ADVERSO
os agentes preveem 
piora nos cenários 

econômico e social

PESSIMISMO
os agentes esperam re-
cessão e agravamento 
dos problemas sociais



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

EXPECTATIVAS DO SETOR PRODUTIVO SEGUNDO TEMAS SELECIONADOS
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Agropecuária 0,0
Apreensão

-10,0
Apreensão

10,0
Apreensão

40,0
Confiante

60,0
Otimista

-37,5
Adversa 

-10,0
Apreensão

10,0
Apreensão

-20,0
Adversa

-10,0
Apreensão

-10,0
Apreensão

-30,0
Adversa

Indústria 4,41
Apreensão

-29,4
Adversa

48,5
Confiante

47,1
Confiante

58,8
Confiante

-45,6
Adversa

-27,9
Adversa

-16,2
Apreensão

-13,2
Apreensão

-16,2
Apreensão

-14,7
Apreensão

-39,7
Adversa

Comércio e 
Serviços

9,52
Apreensão

-7,1
Apreensão

66,7
Otimista

45,2
Confiante

52,4
Confiante

-19,4
Adversa

-5,3
Apreensão

0,0
Apreensão

-4,8
Apreensão

4,8
Apreensão

7,1
Apreensão

-19,1
Apreensão

Geral 5,83
Apreensão

-20,0
Adversa

51,7
Confiante

45,8
Confiante

56,7
Confiante

-36,6
Adversa

-19,0
Apreensão

-8,8
Apreensão

-10,8
Apreensão

-8,3
Apreensão

-6,7
Apreensão

-31,7
Adversa

O melhor resultado do Sen-
sor Ipea é observável no qua-
dro acima. Chamam atenção, 
contudo, a heterogeneidade 
dos movimentos das expectati-
vas e a preocupação que impõe 
a violência urbana. 

Analisando cada caso, espe-
ra-se com mais certeza que o 
PIB brasileiro não cresça no 
ano de 2009. Em maio, todos 
os setores apontaram nesta 
mesma direção. Mais uma vez, 
contudo, é importante afirmar 
que nenhum setor demonstrou 
acreditar que o ano seja de 
recessão. Aliás, ao contrário, 
surgem esperanças de bom de-
sempenho quanto ao produto 
agrícola e de comércio e serviços. 
Por outro lado, exportações é 
a variável que mais colaborou 
para a piora no resultado das 
Contas Nacionais, com agrava-
mento das condições esperadas 

pelo setor agropecuário e de 
comércio e serviços. O setor 
industrial já apontava para um 
quadro adverso, e o manteve 
(abr. = -30,2 pontos e mai. = 
-29,4 pontos). 

Os Parâmetros Econômicos 
permaneceram praticamente 
constantes, com a agropecu-
ária, mais uma vez, apresen-
tando a maior instabilidade.  
Por exemplo, sua confiança na 
estabilidade cambial desabou 
(abr. = 50,0 pontos e mai. = 
10,0 pontos), enquanto a ex-
pectativa de inflação próxima a 
zero cresceu muito (abr. = 37,5 
pontos e mai. = 60,0 pontos). 
Os demais setores apresenta-
ram permanência para a maio-
ria das variáveis, mantendo a 
confiança no bom comporta-
mento dos preços básicos da 
economia.

Já no Desempenho das Em-

presas, a expectativa em rela-
ção à utilização de capacidade 
piorou significativamente para 
a agropecuária (abr. = -16,7 
pontos e mai. = -37,5 pontos), 
manteve-se estável, mas adver-
sa, para a indústria (abr. = -46,3 
pontos e mai. = -45,6 pontos) 
e melhorou para comércio e 
serviços, que saiu do cenário 
adverso (abr. = -26,5 pontos), 
tornando-se apreensivo (mai. = 
-19,4 pontos). Já a margem de 
lucro esperada melhorou bas-
tante para a agropecuária (abr. 
= -12,5 pontos e mai. = 10,0 
pontos) e para a indústria (abr. 
= -27,9 pontos e mai. = -16,2 
pontos), mantendo-se estável 
para comércio e serviços, que 
acredita em estabilidade em 
relação ao ano passado (abril e 
maio com zero ponto). 

Nos Aspectos Sociais, melho-
raram as esperanças de todos os 

setores em relação à massa sa-
larial. Mesmo com pontuação 
bastante preocupante para a 
agropecuária, todos mostraram 
redução do medo, principal-
mente a indústria, que deixou 
a expectativa adversa para a de 
apreensão (abr. = -23,8 pontos 
e mai. = -13,2 pontos). Assim, 
o setor que mais sofreu com a 
crise já não está seguro de que 
haverá redução da massa sala-
rial. O sentido de melhora nas 
expectativas foi seguido pelas 
demais variáveis, exceto pelo 
item violência urbana. Neste 
item, apenas comércio e servi-
ços saiu do cenário esperado, 
adverso (abr. = -27,5 pontos e 
mai. = -19,1 pontos). Os de-
mais setores agravaram suas 
expectativas em relação a abril, 
piorando sua visão em relação 
à violência.

A melhor expectativa não se distribui de maneira uniforme entre os setores

O último levantamento do 
Sensor mostrou que o setor de 
comércio e serviços manteve 
estáveis suas expectativas em 
relação a abril. Na agropecu-
ária, a melhora se deu graças à 
esperança de cenários mais po-
sitivos, tanto no aspecto Contas 
Nacionais (abr. = -10,0 e mai. 
= 6,0) quanto nos Parâmetros 

Econômicos (abr. = 32,5 e mai. = 
36,0). Na indústria, por sua vez, 
o melhor resultado apareceu de-
vido aos aspectos Desempenho 
das Empresas (abr. = -18,6 e mai. 
= -11,9) e Aspectos Sociais (abr. 
= -24,1 e mai. = -20,9). 

No que diz respeito ao setor 
de comércio e serviços, este pre-

vê quase o mesmo cenário do 
mês anterior, mantendo suas 
expectativas em relação às Con-
tas Nacionais (abr. = 10,6 e mai. 
= 10,7), Parâmetros Econômicos 
(abr. = 48,5 e mai. = 49,2), De-
sempenho das Empresas (abr. = 
-0,6 e mai.= -0,7) e Aspectos So-
ciais (abr. = -4,4 e mai. = -3,0).

Só o setor comércio e serviços manteve estável suas expectativas em maio

Sensor Econômico geral e 
por setores de atividade
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