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Aspectos Metodológicos 

A Sondagem Econômica da América Latina serve ao monitoramento e antecipação de tendências econômicas, 

com base em informações prestadas trimestralmente por especialistas nas economias de seus respectivos 

países. A pesquisa é aplicada com a mesma metodologia - simultaneamente - em todos os países da região, 

método que permite a construção de um ágil e abrangente retrato da situação econômica de países e blocos 

econômicos. Em média são consultados 130 especialistas econômicos em 15 países da América Latina. 

A pesquisa gera informações tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa. O Indicador de Clima Econômico 

(ICE) é o indicador-síntese, composto por dois quesitos de natureza qualitativa, o Indicador da Situação Atual 

(ISA) e o Indicador de Expectativas (IE), que tratam, respectivamente, da situação econômica geral do país no 

momento e nos próximos seis meses. 

A partir da edição do 1º trimestre de 2021, os indicadores da Situação Atual (ISA) e de Expectativas (IE) de cada 

país passaram a ser expressos como o saldo de respostas dos respectivos quesitos qualitativos mais 100 (+100), 

conforme a fórmula apresentada abaixo: 

 

ISA ou IE =  
([opção]+ −[opção]− )∗100

n
 +100 

Onde: 

[𝑜𝑝çã𝑜]+ = Opção Favorável; 

[𝑜𝑝çã𝑜]− = Opção Desfavorável; e 

𝑛 = número de respondentes 

 

O índice de Clima Econômico é construído como a média geométrica de ISA e IE, conforme a fórmula descrita 

abaixo:  

 

𝐼𝐶𝐸 = √(𝐼𝑆𝐴 + 200) ∗ (𝐼𝐸 + 200) − 200, 

Onde: 

ICE = Índice de Clima Econômico. 

 

Com isso, a escala dos indicadores varia de 0 (zero) a 200. Cem (100) é o ponto de inflexão. 

 

Para se chegar a qualquer agregado de países, como o total da América Latina, os índices de países são agregados 

pelo PIB corrigido pela Paridade do Poder de Compra (PIB PPP, segundo dados do FMI). Os pesos são modificados 

anualmente. 


