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Cai a apreensão no setor produtivo e 
melhoram as expectativas para as empresas

Acesso ao crédito e demanda são os itens que apresentaram as 
melhoras mais significativas  
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Após quatro edições, o Sen-
sor Ipea apresenta, desde feve-
reiro, uma melhora pequena, 
mas constante, nas expectativas 
do setor produtivo brasileiro. 
Mesmo mantendo a situação 
de apreensão em relação ao fu-
turo da economia, o ganho de 
confiança é visível e, mais in-
teressante, deve-se basicamen-
te à queda no medo em temas 
como desempenho das empre-
sas e aspectos sociais.  

Em outras palavras, o pes-
simismo percebido em feve-
reiro apresenta melhora mês 
após mês. O desempenho das 
empresas, por exemplo, passa 
de -17,0 pontos, muito pró-
ximo da situação considerada 
adversa, para -12,3 em abril, 
consolidando que o setor pro-
dutivo está perdendo o medo e 
tornando-se apenas apreensivo. 
Os motivos para isso foram: 1. 
a crescente crença dos respon-
dentes de que a demanda não 
deve cair este ano (variando 
entre zero e +2%); 2. a redu-
ção do medo de que houvesse 
piora na situação financeira das 
empresas (jan=-25,0 pontos/
adverso, para abr=-7,2 pontos/

apreensivo); e 3. maior espe-
rança de que não haverá queda 
na margem de lucro (jan=-30,9 
pontos/adverso, para abr=-18,6 
pontos/apreensivo).  

Nos aspectos sociais, o mo-
vimento foi muito semelhante. 
Com o agravamento da crise 
internacional, os números de 
fevereiro foram os piores da 
série. De lá para cá, a melhora 
nas expectativas foi flagrante, 
embora ainda seja o tema mais 
preocupante do Sensor Ipea. 
Os responsáveis por essa me-
lhoria foram a: 1. superação do 
esperado quadro adverso onde 
havia crença de que a massa 
real de salários cairia em torno 
de 2% em 2009, para um novo, 

em abril, onde acredita-se que 
a massa real de salário perma-
necerá estável; e 2. queda na 
expectativa de crescimento da 
violência urbana (jan=-39,2 
pontos/adverso para abr=-31,4/
adverso). Os demais itens — 
pobreza e desigualdade — tam-
bém apresentaram melhoria 
em suas expectativas, porém, 
foram movimentos pequenos.      

Esses ganhos parciais, contu-
do, foram em parte prejudica-
dos pela contínua queda na es-
perança de crescimento do PIB. 
Em janeiro acreditava-se que a 
economia brasileira cresceria 
1,5% ou mais em 2009. Ago-
ra, em abril, com o Sensor Ipea 
apontando 3,7 pontos para o 
tema, está claro que nenhum 
setor de atividade acredita mais 
que o País crescerá em 2009. 
Por outro lado, nem a agrope-
cuária, nem a indústria, nem 
o comércio e serviços e nem 
os trabalhadores acreditam em 
quadro recessivo para Brasil. 
Em todos eles, a menor pontu-
ação obtida pelo item foi igual 
a zero, dada pelas entidades 
representativas do setor agrope-
cuário.
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CONTAS NACIONAIS 

3,69
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

Os diferentes setores de atividade viveram melhora 
importante quando o assunto são as empresas do setor. 
Contudo, mesmo que todos tenham se tornado mais 
confiantes desde o mês de fevereiro - o pior da série do 
Sensor Ipea -, os movimentos não foram iguais.

No caso da agropecuária, por exemplo, a apreensão do 
setor vem se reduzindo lentamente em dois temas: contas 
nacionais e aspectos sociais. No primeiro, desde fevereiro 
observa-se que o que mais preocupava o setor era o de-
sempenho do PIB industrial, mas a expectativa melhorou, 
passando de -21,4 pontos em janeiro (queda esperada de 
1,5%) para -4,65 em abril, indicando a crença de que o 
PIB industrial permanecerá estável. Também a expectati-
va para o PIB comércio e serviços indicava, em fevereiro, 
queda de 1,5% e, em abril, o cenário apontado era, agora, 
de estabilidade. Havia ainda crença em quadro adverso 
para as exportações (fev=-35,7 pontos) que se tornou 
apreensão em abril (zero pontos). Chama a atenção que, 
em abril, cresceu muito o temor quanto ao PIB agrope-
cuário.       

Já a indústria está cada vez mais apreensiva com as con-
tas nacionais. O setor de atividade acreditava, até fevereiro, 
que o PIB brasileiro cresceria acima de 1,5% em 2009. 
De lá para cá, essa crença diminuiu e hoje o crescimento 
esperado é próximo de zero. Apenas para o PIB comér-
cio e serviços o setor ainda acredita, mas cada vez menos 
(jan=44,7 pontos e abr=22,9 pontos) em crescimento 
significativo (acima de 1,5%). Para as exportações a expec-
tativa permanece adversa (queda). 

O lado bom das expectativas industriais vem com o 
desempenho das empresas e aspectos sociais. No caso das 
empresas, reduziram-se os temores quanto à queda na de-
manda, que passaram de uma expectativa de queda de até 
2% para a crença na sua estabilidade. Do mesmo modo, 
acreditava-se em um quadro adverso para a situação finan-
ceira das empresas em janeiro (-34,4 pontos) e, em abril, o 
quadro é de apreensão (abr=-13,9 pontos). A expectativa 
para a margem de lucro continua adversa (queda), porém, 
se em janeiro o medo alcançava -40,6 pontos, em abril, 
caiu para -27,9 pontos. O dado mais preocupante de abril 
está na utilização da capacidade que, acredita-se, ficará en-
tre 70% e 81%.   

As esperanças quanto aos aspectos sociais caminham 
para redução dos temores, mas ainda são adversas. Apenas 
para violência melhorou visivelmente o quadro esperado 
(jan=-45,7 pontos e abr=-35,7 pontos).   

O setor comércio e serviços, diferentemente da in-
dústria, melhorou sua expectativa em relação às contas 
nacionais. Mas não foi pela crença em melhores taxas de 
crescimento do PIB. Ao contrário. Para o setor, o PIB bra-
sileiro não vai crescer este ano e apenas o PIB comércio 
e serviços deve crescer acima de 1,5%. O que melhorou 
significativamente a pontuação das contas nacionais foi 
a diminuição da crença de queda nas exportações (fev=-
26,9 pontos e abr=5,0 pontos). 

O desempenho das empresas também melhorou. 
A demanda para o setor deve manter-se estável (5,26 
pontos). Mas é na situação financeira e na margem de 
lucro que a expectativa melhorou significativamente. Em 
março, as respostas do setor indicavam preocupação em 
relação à situação financeira (-9,09 pontos) e adversidade 
para as margens de lucro (-20,5 pontos). Em abril, o setor 
continua apreensivo, mas tem menos medo da situação 
financeira (5,26 pontos) e da margem de lucro (zero pon-
to).

Nos aspectos sociais todos os itens melhoraram, exceto 
violência urbana para o qual o setor continua acreditando 
em um cenário adverso (jan=-30,9 e abr=-27,5 pontos).     

Os trabalhadores aparecem como os mais otimistas do 
Sensor Ipea. Depois de um fevereiro bastante preocupado, 
as entidades representativas do grupo olham com confian-
ça o desempenho das empresas, devido principalmente 
por acreditarem que a demanda crescerá moderadamente 
(em torno de 2%) e a margem de lucro das empresas não 
cairá. Para as contas nacionais, a expectativa dos trabalha-
dores melhorou apenas na margem e basicamente porque 
não acreditam, como em fevereiro, em queda das expor-
tações (fev=-37,5 pontos e abr=0,0 ponto). Talvez por 
consequência do que responderam, as expectativas para os 
aspectos sociais melhoraram significativamente por passa-
rem a crer que não haverá redução da massa real de salários 
(fev=-50,0 pontos e abr=0,0 ponto) e nem aumento da 
violência urbana (fev=-25,0 pontos e abr=0,0 ponto). 

Setor agropecuário mostra insegurança e mantém pior índice

O Sensor Ipea mostra, como em 
fevereiro, que as regiões Norte e Nor-
deste continuam acreditando mais 
no desempenho da economia do País 
que as demais regiões. Contudo, a 
expectativa do Nordeste deixou a po-
sição de confiança (fev=26,2 pontos) 
para a de apreensão (abril=15,2 pon-
tos), piorando em todos os temas. 
Do mesmo modo, mas no outro ex-

tremo, a região Sul manteve a posição 
de mais apreensiva, diminuindo sua 
crença no crescimento da economia 
nos próximos 12 meses (fev=-3,7 
pontos e abr=-26,7 pontos). A região 
Centro-Oeste permaneceu quase 
estável em suas expectativas, mas di-
minuíram suas esperanças em relação 
ao crescimento do PIB e as exporta-
ções para esse ano (contas nacionais: 

fev=19,0 pontos e abr=-3,7 pontos).

A surpresa ficou para o Sudes-
te que melhorou suas expectativas 
(fev=1,1 ponto e abr=5,5 pontos), 

marcadamente devido à redução dos 
temores em relação ao desempenho 
das empresas em 2009 (fev=-22,4 
pontos e abr=-12,6 pontos).  

A região Sudeste melhorou sua confiança

 Sudeste Sul
Centro 
Oeste

Nordeste Norte

Contas Nacionais 5,42 -26,67 -3,75 20,00 35,00
Parâmetros econômicos 50,94 44,67 46,25 48,33 45,00
Desempenho das empresas -12,60 -26,19 -1,79 -1,19 -3,57
Aspectos sociais -21,61 -18,75 -1,79 -6,25 12,50
Sensor Econômico 5,54 -6,74 9,73 15,22 22,23

Sensor Ipea por regiões naturais do Brasil – abr/2009

Sensor Econômico por grupos de atividade
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