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Setor produtivo esta menos apreensivo
Mas pela primeira vez a expectativa de crescimento para 2009  

encontra-se abaixo de 1,5%
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O Sensor apurado no mês 
de março mostrou, pelo 
terceiro mês consecutivo, 
apreensão no setor produti-
vo brasileiro. O resultado, 
no entanto, revelou pequena 
melhora em relação ao mês 
de fevereiro (4,36), indi-
cando possível ruptura nas 
expectativas das diferentes 
atividades econômicas. A 
nota mais preocupante resi-
de na queda das expectativas 
em relação ao crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB). Em março, nenhum 
setor acredita mais no cresci-
mento acima de 1,6%, pas-
sando a desenhar algo abai-
xo de 1,5%. Com relação às 
exportações, o quadro con-
tinua adverso (fev= -32,1; e 
mar= -27,2), com discreta 
melhora.

Nos Parâmetros Econô-
micos, a confiança na estabi-
lidade dos principais preços 
da economia permaneceu. 
Portanto, assim como em 
fevereiro, espera-se em mar-
ço: taxa de câmbio estável 
(variação nominal entre 
0% e 4% em 12 meses); 
nenhum crescimento da in-
flação; e queda na taxa de 
juros entre 0,5% e 3%. A 
diminuição da apreensão em 

relação ao acesso ao crédito 
continua no mês de mar-
ço (jan= -18,8; fev= -8,3; e 
mar= -0,6), apontando para 
um menor receio do setor 
produtivo quanto ao finan-
ciamento. 

Para o Desempenho das 
Empresas, também se ob-
serva, desde janeiro, redu-
ção do temor de queda nas 
vendas (jan= -9,9; fev= -6,4; 
e mar= -3,3). Isso significa 
que o setor produtivo tem 
expectativas agora melho-
res, e de que as vendas de-
vem crescer perto dos 2% 
em 12 meses. Verifica-se o 
mesmo movimento de au-
mento da confiança quanto 
à saúde financeira das em-
presas: enquanto o cenário 
de janeiro mostrava-se ad-
verso (jan= -25,0), em mar-
ço encontra-se na zona de 
apreensão (mar= -18,0). Em 

outras palavras, as empresas 
esperavam piora da situação 
financeira, enquanto a ex-
pectativa hoje é de estabi-
lidade. Isto se reflete na re-
dução do medo em relação 
à queda na margem de lu-
cro (jan= -31,0; fev= -28,7; 
e mar= -24,0). Contudo, 
como esperado, não se ob-
servam planos de investi-
mento (apreensão = -2,7), 
e permanece a expectativa 
de redução do número de 
empregados (entre 0,1% e 
3%). A utilização da capa-
cidade instalada estabilizou-
se no cenário adverso, entre 
70% e 81%. 

O Aspecto Social manteve 
em março a mesma expec-
tativa, adversa, para quase 
todos os itens. Apenas a 
massa salarial avizinhou-se 
da zona de apreensão (fev= 
-29,0; e mar= -22,3), afas-
tando-se da crença na queda 
do volume de salários (entre 
1% e 5%) e aproximando-
se da expectativa de esta-
bilidade. Os demais itens 
oscilaram, com pequenas 
variações negativas com re-
lação a pobreza e desigual-
dade, e movimentos discre-
tos na expectativa referente 
a violência.
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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
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O Sensor mostrou um qua-
dro estável, com pequena me-
lhora, na expectativa do setor 
produtivo brasileiro. Três mo-
vimentos chamaram atenção: 
i) piora da apreensão em rela-
ção às Contas Nacionais; ii) 
melhora de vários itens, mar-
cadamente na indústria e na 
agropecuária; e iii) instabili-
dade das expectativas junto ao 
setor comércio e serviços.  

Nas Contas Nacionais, em 
março, todos os setores mostra-
ram-se apreensivos em relação 
ao PIB, esperando crescimento 
próximo a zero. Isto, somado à 
continuação da expectativa ad-
versa (queda) nas exportações 
do país, fez decrescer o indica-
dor nesse aspecto.

Nos Parâmetros Econômicos, 
por outro lado, a confiança se 

viu reforçada: espera-se esta-
bilidade na taxa de câmbio, e 
crescimento, entre zero e 0,2% 
em abril, para a inflação medi-
da pelo IPCA. Todos os setores 
também acreditam que a taxa 
de juros deve cair entre 0,5% 
e 3% nos próximos 12 meses. 
Especialmente digno de nota é 
que o setor agropecuário apre-
senta-se como o único a acre-
ditar em cenário adverso para o 
acesso ao crédito no país. Tanto 
indústria quanto o comércio e 
serviços mostraram-se ainda 
apreensivos, mas com melhora 
constante na confiança, desde 
janeiro, para o último item.  

Também no Desempenho 
das Empresas, alguns núme-
ros apresentaram melhora. Na 
indústria, por exemplo, a ex-
pectativa deixou de ser adversa 

para a queda na demanda para 
tornar-se apreensiva. Ou seja, 
se em janeiro esperava-se uma 
queda entre 1% a 3% na de-
manda, em março a esperança 
é de que a queda fique próxi-
ma de zero. do mesmo modo, 
a expectativa para a situação 
financeira no setor mudou de 
adversa em janeiro para apreen-
siva em março. Tais melhoras 
foram mais visíveis na indús-
tria e no comércio e serviços. 
A margem de lucro seguiu ca-
minho semelhante tanto para 
a agropecuária quanto para a 
indústria. Na agropecuária, o 
cenário deixou de ser adverso 
para chegar à zona de apre-
ensão, ao tempo em que na 
indústria melhorou a expecta-
tiva (jan= -40,6 e mar= -27,6 
em março), aproximando-a 

da zona de apreensão. A nota 
destoante aparece na indús-
tria: prevê baixa utilização da 
capacidade, piorando o quadro 
adverso de fevereiro (de -41,5 
para -51,1 em março).

   Por fim, os Aspectos So-
ciais continuam a ser os mais 
preocupantes para o setor pro-
dutivo. A boa notícia é que 
diminuiu, marcadamente na 
agropecuária e indústria, a 
crença na queda da massa sa-
larial (até 2% nos próximos 
12 meses). As expectativas de 
crescimento da pobreza (ad-
verso para agricultura e indús-
tria) e agravamento dos índi-
ces de desigualdade de renda 
(adverso para todos) vêm se 
acentuando desde janeiro. A 
expectativa em relação à vio-
lência manteve-se adversa.

O setor produtivo melhorou a confiança em itens importantes

segundo o Sensor, wapenas o 
setor comércio e serviços pio-
rou sua expectativa em relação 
a fevereiro. Na agropecuária a 
melhora se deu graças à esperan-
ça de cenários mais positivos, 
tanto no aspecto Desempenho 
das Empresas (fev= -8,0; e mar= 
-0,5) quanto no Aspectos So-
ciais (fev=-29,8 e mar=-21,4). 

Na indústria, por sua vez, o me-
lhor resultado apareceu devido 
aos aspectos Parâmetros Econô-
micos (fev=46,4; e mar=54,2) 
e Desempenho das Empresas 
(fev= -23,4; e mar= -21,2). 

No que diz respeito ao setor 
comércio e serviços, este prevê 
um cenário mais preocupan-

te no futuro, por não acreditar 
mais que o PIB cresça acima de 
1,5%, influenciado pela desace-
leração tanto do crescimento in-
dustrial quanto do seu próprio. 
Além disso, aumentou sua pre-
ocupação com os Aspectos So-
ciais (fev= -8,6; e mar= -13,5).

O setor comércio e serviços foi o único que piorou suas expectativas em março

Sensor Econômico geral e 
por setores de atividade
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