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Com o intuito de acompanhar as melhores práticas internacionais, o Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (IBRE/FGV) promove alguns aperfeiçoamentos metodológicos na Sondagem do 

Consumidor. 

A revisão metodológica abrangeu dois temas: 

1) Padronização dos índices-síntese e dos indicadores de quesitos1; e 

2) Aperfeiçoamento do método de ajuste sazonal das séries. 

A presente Nota Metodológica pretende discutir apenas os pontos em que houve modificações em relação à 

metodologia anterior. Notas Metodológicas mais abrangentes sobre as Sondagens podem ser encontradas no 

site portalibre.fgv.br, incluindo definições gerais, tipos de variáveis pesquisadas, etc. 

Como ilustração, o gráfico do anexo I, deste documento, mostra a evolução histórica do Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC) com o método de ajuste sazonal anterior (mas padronizado) e o ICC com o método de ajuste 

atual e padronização atuais. 

 

Padronização dos Índices-Síntese e Indicadores de Quesitos 

Todos os índices-síntese (Confiança, ISA e IE) e indicadores de quesitos (exemplo: Situação Econômica Local no 

momento ou intenção de compra de bens duráveis nos seis meses seguintes) passam a ser expressos de forma 

padronizada, apresentando média cem (100) e desvio-padrão dez (10), com base em referências estatísticas de 

um período previamente estabelecido para o cálculo. 

A padronização das séries divulgadas em janeiro de 2016 tem como referência para cálculo de média e desvio-

padrão a janela de 60 meses (5 anos) no período de julho de 2010 a junho de 2015. 

Os índices-síntese (ICC, ISA e IE) passam a ser calculados como a média aritmética dos indicadores 

padronizados que os integram. 

A padronização dos indicadores facilita a comparação de séries intra e intersetorialmente, sem afetar o seu 

conteúdo estatístico e a relação com outras variáveis da economia. A revisão sistemática do período tomado 

                                                           
1 Índice de Confiança (IC), Índice da Situação Atual (ISA) e Índice de Expectativas (IE). 



 

como referência para cálculo de médias e desvios padrão, embora não seja obrigatória, facilitará a leitura 

destes indicadores estatísticos ao longo do tempo: acima de 100 pontos, o resultado será considerado como 

favorável (satisfação ou otimismo); abaixo de 100 pontos, como desfavorável (insatisfação ou pessimismo). 

Aperfeiçoamento do método de ajuste sazonal das séries 

O ajuste sazonal das séries da Sondagem do Consumidor do IBRE/FGV, antes realizado pelo método de 

decomposição estrutural de séries temporais, passa a ser realizado pelo método X-13 ARIMA-SEATS. 

Desenvolvido e mantido pelo US Census Bureau, este programa permite o tratamento de efeitos de calendário 

e retorna diversos diagnósticos sobre a qualidade de um ajuste sazonal. Para a extração da sazonalidade, 

utiliza-se a metodologia de TRAMO-SEATS. 

Os primeiros passos do método de ajustamento sazonal das séries das sondagens são: i) teste para 

identificação da presença de padrão sazonal2; e ii) teste de sensibilidade a eventos não sazonais, como feriados 

móveis (Carnaval3 e Páscoa), número de dias úteis e ano bissexto. 

As séries que não apresentam padrão sazonal não são ajustadas. As que apresentaram sensibilidade a eventos 

não sazonais, são ajustadas para estes eventos de forma independente ao processo de ajustamento sazonal. 

Os novos métodos de ajuste sazonal das sondagens do IBRE/FGV levam em consideração as melhores opções 

para cada série. Desta forma, a dessazonalização passa a ser realizada diretamente nas séries das opções de 

respostas de cada quesito (avaliação favorável/neutra/desfavorável ou previsão otimista/neutra/pessimista), 

assim como nos indicadores de quesitos. Os índices-síntese, por sua vez, são obtidos pela agregação de 

indicadores previamente ajustados e padronizados. 

O ajuste direto e independente das séries de frequência relativa de opções de resposta pode levar a que as 

parcelas dessazonalizadas de cada quesito não somem cem por cento (100%). Além disso, ao serem ajustadas 

diretamente a partir de suas respectivas séries originais, as séries dos indicadores de quesito não representam 

mais uma agregação aritmética das parcelas previamente ajustadas (favoráveis – desfavoráveis +100). 

Abaixo é apresentado o fluxo das etapas de padronização e dessazonalização das séries da Sondagem do 

Consumidor do IBRE/FGV. 

                                                           
2 A identificação da sazonalidade é realizada através do Teste QS. Conclui-se que há evidência de sazonalidade na série temporal quando a 

hipótese nula (não há sazonalidade) for rejeitada com 95% de confiança. 
3 Para o Carnaval a correção leva em conta três dias anteriores e um dia posterior ao feriado oficial (3ª feira de Carnaval). 
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(i) Indicador = respostas favoráveis – respostas desfavoráveis + 100 

(ii) Para os resultados de novembro e dezembro de 2015, o período de 60 meses é finalizado em junho de 2015. 

(iii) Os índices-síntese são construídos pela média aritmética dos indicadores dos quesitos padronizados que os integram. 

(iv) A dessazonalização é realizada separadamente no indicador e nas parcelas de cada quesito. Desta forma, as séries de opções de resposta 

ajustadas a cada mês não necessariamente devem somar cem por cento (100%). São ajustadas somente as séries que apresentam 

sazonalidade. As demais séries são divulgadas sem ajuste sazonal, mas, para qualquer finalidade, são consideradas como séries 

dessazonalizadas. 



 

 

 

ANEXO I 

Gráfico comparativo 
 

 

 

 



 

Sondagem do Consumidor 
(Com ajuste sazonal) 

 

 

 

 


