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Em julho, o Sensor Ipea, 
apesar de continuar na zona 
de apreensão, se aproximou 
da zona de confiança. Chegou 
a 16,36 pontos – melhor re-
sultado desde o início da série 
–, estimulado pelo aumento 
do quesito aspecto social, que, 
em junho, apresentava -15,63 
pontos e, em julho, marcou 
-4,77 pontos.

Em Contas Nacionais o 
Sensor Ipea também obser-
vou um bom desempenho, 
tendo saído de 10,22 pontos 
em junho para 17,00 em ju-
lho, contando agora com três 
itens na zona de confiança:  
expectativa do produto inter-
no bruto (PIB) da economia 
como um todo, produção do 
setor agropecuário, e produ-
ção do setor serviços, sendo 
exceção o setor industrial, que 
permanece na zona de apre-
ensão. Não obstante, o setor 
industrial melhorou e chegou 
a 5,56 pontos em julho.

As expectativas para os 
parâmetros econômicos sofre-
ram uma leve queda  (50,19 
pontos em junho para 49,03 
pontos em julho), mas ainda 

na zona de confiança, e, para 
a taxa de câmbio, atingiram 
64,81 pontos. A maioria dos 
respondentes esperava uma 
mudança pequena para agos-

to – entre 0% e 4%. Para a 
taxa de inflação espera-se es-
tabilização para o próximo 
mês, com variação entre 0% 
e 2,5%. Para os 12 meses se-
guintes, a expectativa era a 
de uma variação maior, entre 
2,6% e 6%. Para a Selic, nos 
próximos 12 meses, 45,5% 
acreditam que a taxa não va-
riará mais que 0,5%, e outros 
45,5% esperam que esta taxa 
caia entre 0,5% e 3%. Man-
tida a trajetória atual, o acesso 
ao crédito deve permanecer 
igual nos próximos 12 meses.

O Desempenho das Em-
presas saltou de -5,49 pontos 
para 4,20 pontos em julho. 
Acredita-se em uma elevação 
da demanda do setor para os 
próximos 12 meses. Em ju-
nho o índice era de 8,33 pon-
tos, tendo atingido, em julho, 
27,36 pontos, projetando um 
crescimento entre 2,1% e 6%. 
No quesito situação financeira 
da empresa nos próximos 12 
meses, 43,4% dos entrevis-
tados apostavam na perma-
nência da situação vigente, 
enquanto 39,6% esperavam 
uma melhora, e apenas 13,2% 
temiam uma piora. Ou seja, o 
Desempenho das Empresas per-
manece na zona de apreensão 
em matéria de expectativas 
para os próximos 12 meses.

O maior aumento foi apre-
sentado pelos Aspectos Sociais. 
Este setor tinha demonstrado 
uma leve piora entre maio e 
junho, de -14,38 pontos para 
-15,63 pontos. Mas em julho 
o índice apresentou melho-
ra notável, tendo alcançado 
-4,77 pontos.
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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

No mês de julho houve consenso, e todos os setores apresen-
taram uma elevação no estado de confiança de suas expectativas, 
com destaque para comércio e serviços, que alcançou a maior mar-
ca (22,03 pontos), tendo chegado, assim, à zona de 
confiança.

Seguindo a tendência dos últimos meses, o comér-
cio atingiu a zona de confiança do Sensor Ipea, im-
pulsionado, principalmente, pela maior confiança nas 
Contas Nacionais, que registrou 22,05 pontos. Outro 
quesito forte foi o aspecto social. Em junho o escore 
era de -4,38 pontos, tendo chegado a 5,00 pontos. Já 
os parâmetros econômicos registraram 51,00 pontos e, 
por fim, o quesito empresas do setor equivaleu a 10,05 pontos.

O sensor dos trabalhadores experimentou ligeira queda e, em 

julho, contou 20,54 pontos. Este valor refletiu, principalmente, a 
queda de 8,3 pontos no quesito parâmetros econômicos. verificou-
se piora em relação às Contas Nacionais em um total de 3,3 pontos. 

O sensor dos trabalhadores se mantém com 20 pon-
tos, permanecendo na zona de confiança.

A indústria melhorou o seu estado de confiança 
no quesito empresas do setor, tendo variado de –7,1 
pontos em junho para -0,16 em julho. A indústria 
espera uma maior demanda para os próximos 12 me-
ses, além do aumento na margem de lucro. Assim, 
como no caso dos trabalhadores, a indústria também 
apresentou leve recuo em relação aos chamados parâ-

metros econômicos, e marcou, em julho, um total de 46,80 pontos. 

Comércio atinge zona de confiança com 22,03 pontos

Quando se analisam as grandes 
regiões geográficas do Brasil, ape-
nas o Norte apresenta queda no 
Sensor Ipea. Em contrapartida, o 
Centro-Oeste atingiu 29,90 pon-
tos – a região com maior número 
de pontos –, tendo chegado à zona 
de confiança, que era ocupada 

isoladamente pelo Nordeste. As 
expectativas do Centro-Oeste para 
os próximos 12 meses melhoraram 
significativamente. Isto ocorreu 
no quesito empresas do setor, que 
marcava 10,71 pontos em junho e, 
no mês de julho, chegou a 25,00 
pontos, assim como no quesito 

aspectos sociais, que tinha -6,25 
pontos em junho, e atingiu 10,00 
pontos em julho. 

A região Norte, por sua vez, 
embora tenha melhorado no que-
sito parâmetros econômicos, apre-
sentou queda no mês de julho, 
com o resultado de -9,11 pontos, 

com destaque para a redução em 
Contas Nacionais, de 13,33 pon-
tos em junho para -30,00 pontos 
em julho. Entretanto, apesar desta 
queda, a região continua, assim 
como as Sudeste e Sul, na zona de 
apreensão.

Sensor Econômico por grupos de atividade

“indústria espera 
uma maior demanda 
real para os próximos 
12 meses, além de um 
aumento na margem 

de lucro”  
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