
METODOLOGIA DA SONDAGEM  

DO CONSUMIDOR 

Setembro de 2012 



 

 
2 

Sondagem de Expectativas do Consumidor – Aspectos Conceituais e Metodológicos 

SUMÁRIO  

 

 
SUMÁRIO ....................................................................................................................................................................... 2 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................. 3 

I. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA ............................................................................................................... 4 

II. DESCRIÇÃO DOS TEMAS ......................................................................................................................................... 5 

II.1 QUESITOS REGULARES ......................................................................................................................................... 5 

II.2 QUESITOS ESPECIAIS ............................................................................................................................................ 8 

III. AMOSTRA ............................................................................................................................................................... 9 

III.1 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA ................................................................................................... 9 

III.2 DETERMINAÇÃO DO DESENHO E SELEÇÃO DA AMOSTRA ................................................................................ 11 

IV. PERIODICIDADE E COLETA DE DADOS ..................................................................................................................... 14 

V. REGRA DE DESIDENTIFICAÇÃO DOS INFORMANTES ................................................................................................ 15 

VI.1 CLASSIFICAÇÃO POR RENDA ............................................................................................................................. 16 

VI.2 CLASSIFICAÇÃO REGIONAL ................................................................................................................................ 16 

VI.3 CLASSIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE ................................................................................................................ 17 

VI.4 CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA ................................................................................................................... 17 

VI.5 CLASSIFICAÇÃO POR GÊNERO ........................................................................................................................... 17 

VII. APURAÇÃO DOS RESULTADOS ............................................................................................................................... 18 

VII.1 QUESITOS COM OPÇÕES DE RESPOSTA DO TIPO QUALITATIVO ...................................................................... 18 

VII.2 INDICADOR DE QUESITO .................................................................................................................................. 18 

VII.3 INDICADOR CONSOLIDADO POR CAPITAL ........................................................................................................ 19 

VII.4 INDICADOR CONSOLIDADO BRASIL .................................................................................................................. 19 

VII.5 QUESITO COM OPÇÕES DE RESPOSTA DO TIPO QUANTITATIVO – INFLAÇÃO ................................................. 20 

VII.6 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR ....................................................................................................... 21 

VIII. AJUSTE SAZONAL DAS SÉRIES ............................................................................................................................... 23 

IX. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS ............................................................................................................................... 24 

ANEXO – QUESTIONÁRIO MENSAL .............................................................................................. 25 



 

 
3 

Sondagem de Expectativas do Consumidor – Aspectos Conceituais e Metodológicos 

APRESENTAÇÃO 

As sondagens de tendência econômica são pesquisas contínuas que geram 

informações úteis ao no monitoramento da situação corrente e antecipação de 

eventos futuros da economia.  A partir de um questionário contendo opções de 

resposta majoritariamente de natureza qualitativa (ex: as compras 

aumentarão/ficarão estáveis/diminuirão) são construídos indicadores que expressam 

em números o  sentimento de consumidores ou empresários  em relação à economia, 

às condições financeiras familiares, decisões de poupança e consumo, etc.  

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) é pioneiro neste tipo de pesquisa, 

com a Sondagem da Indústria, iniciada em 1966.  A partir de  2005 passou a realizar 

mensalmente a Sondagem do Consumidor, cujas divulgações sistemáticas têm 

adquirido um papel relevante  entre economistas e formuladores de política 

econômica, por fornecer informações tempestivas que permitem antecipar as 

tendências dos agregados econômicos oficiais. 

O monitoramento do sentimento do consumidor tem por objetivo produzir indicações 

sobre as suas decisões de gastos e poupanças futuras. Estas, por sua vez, constituem-

se em indicadores úteis na antecipação dos rumos de curto prazo da economia. A 

Sondagem do Consumidor procura, portanto, gerar informações que reflitam as 

condições macroeconômicas vigentes e extrair informações de âmbito psicológico não 

captadas por indicadores econômicos tradicionais, contribuindo desta forma ao 

aperfeiçoamento dos modelos de previsão econômica.  

Este documento apresenta os principais aspectos conceituais e metodológicos da 

pesquisa. Na segunda seção, a seguir, são descritas as características gerais. Na 

terceira são apresentados os temas pesquisados. Na quarta seção é especificada a 

abrangência setorial. O documento segue com a seção V, que descreve o desenho e a 

forma de tratamento da amostra. Nas seções VI e VII, são discutidas a periodicidade e 

a forma de coleta de dados, enquanto a seção VIII define as regras de privacidade do 

informante.  
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I. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA 

A Sondagem do Consumidor é uma pesquisa mensal que tem por finalidade gerar 

indicadores a respeito de temas como a situação econômica geral, situação financeira 

da família, mercado de trabalho, poupança, intenção de gastos com bens duráveis, 

expectativas de inflação e  taxa de juros.  

O horizonte temporal das perguntas contidas no questionário pode ser classificado em 

três modalidades: 

a) Observações sobre o momento de realização da pesquisa; 

b) Previsões para os próximos seis meses; 

Previsões para os próximos 12 meses (caso específico da pergunta sobre inflação). As 

opções de resposta para as questões realizadas mensalmente aos consumidores são 

de natureza qualitativa, com exceção do quesito relacionado à inflação para os doze 

meses seguintes.  

As previsões e observações são feitas de modo comparativo (muito melhor/muito pior, 

melhor/pior ou igual; mais fácil/mais difícil, fácil/difícil ou igual). As avaliações, por sua 

vez, referem-se ao nível absoluto da variável (muito boa/muito ruim, boa/ruim ou 

normal; muito fácil/muito difícil, fácil/difícil ou normal). 

Mensalmente são confirmadas algumas das informações básicas do informante 

relativas a idade, escolaridade, tamanho da família e faixa de renda familiar. A renda 

familiar e a região são utilizadas como ponderadores na apuração dos resultados. 
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II. DESCRIÇÃO DOS TEMAS DA SONDAGEM 

II.1 QUESITOS REGULARES 

A Sondagem de Expectativas do Consumidor consulta regularmente em torno de vinte 

quesitos sobre avaliações e expectativas do consumidor. A seguir, á apresentada uma 

descrição detalhada  das principais perguntas e suas respectivas opções de resposta: 

Situação Econômica Local – esse quesito procura medir como o consumidor avalia a 

situação econômica na cidade em que reside e suas expectativas em relação aos seis 

meses seguintes; 

Situação Financeira da Família – qualificação da situação financeira da família do 

informante em dois horizontes temporais: momento atual e expectativas para os seis 

meses seguintes; 

Poupança – em relação a este tema, a pesquisa possui dois quesitos: o primeiro avalia 

o fluxo orçamentário da família ao consultá-la se o resultado final será aumento da 

poupança, do endividamento ou uma evolução neutra. O segundo procura avaliar se o 

o entrevistado considera o momento atual favorável à poupança ou ao consumo.;  

Emprego - as perguntas sobre Mercado de Trabalho seguem os mesmos critérios de 

observação sobre o momento atual e previsão para o semestre seguinte, avaliando o 

grau de dificuldade de se obter emprego e as expectativas futuras; 

Compras de Bens Duráveis - o consumidor é questionado sobre suas intenções de 

compras de bens duráveis no horizonte de seis meses seguintes comparado aos seis 

meses anteriores. São considerados como bens duráveis: eletroeletrônicos, utilidades 

domésticas e outros, exceto automóveis e imóveis, tratados separadamente em outro 

quesito da pesquisa. No caso da resposta afirmativa pede-se ainda  a especificação dos 

bens a serem adquiridos.  
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Compras Específicas – um grupo de quesitos avalia intenções de compras de bens 

específicos pelos consumidores nos seis meses seguintes. O primeiro questiona sobre a 

intenção de compra de bens duráveis com detalhamento de qual tipo de bem durável 

será adquirido. O segundo questiona sobre a intenção de compra de automóveis com 

especificação, no caso de resposta afirmativa, se o veículo é novo ou usado. O terceiro 

capta o ímpeto para aquisição de imóvel, especificando, no caso afirmativo, se novo ou 

usado. E por último, o informante é sondado a respeito de suas intenções de reforma 

de imóvel. As opções de resposta referem-se sobre uma afirmação, negação ou dúvida 

sobre a variável (sim, incerto ou não). 

A Sondagem inclui ainda quesitos relacionados às Viagens de Férias. Dentre as 

perguntas realizadas, o consumidor é questionado sobre sua intenção de viagem nos  

seis meses seguintes. No caso da resposta ser afirmativa, os quesitos seguintes refere-

se ao destino da viagem (dentro ou fora do país), no caso de uma viagem nacional, 

qual a região (Norte, nordeste, centro-oeste ou sul), o tipo de meio de transporte que 

será utilizado (automóvel, avião, ônibus ou outro). 

Inflação – esse quesito procura medir, em termos quantitativos, qual a expectativa do 

consumidor para a  inflação dos próximos doze meses;  

Taxa de Juros – expectativas dos consumidores a respeito da tendência da taxa de 

juros ao longo dos seis meses seguintes. Assim como no caso da inflação, não há 

especificação sobre o tipo de taxa de juros; 

O quadro apresentado a seguir sintetiza os principais temas e quesitos abordados na 

pesquisa, o período de referência das questões incluídas no questionário e as opções 

de resposta oferecidas a cada pergunta.  
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Quadro 1:  Quesitos, período de referência e opções de resposta 

Tema/quesito* 
Período de referência para 

as respostas 
Opções de Resposta 

A Situação da Economia Local 

No momento 
Muito boa, boa, normal, ruim, 

muito ruim 

Próximos seis meses 
Muito melhor, um pouco melhor, 

igual, um pouco pior, muito pior 

Emprego 

No momento 
Muito fácil, fácil, normal, difícil, 

muito difícil 

Próximos seis meses 

Muito mais fácil, um pouco mais 

fácil, igual, um pouco mais 

difícil, muito mais difícil 

A Situação Financeira de sua Família 

No momento 
Muito boa, boa, normal, ruim, 

muito ruim 

Próximos seis meses 
Muito melhor, um pouco melhor, 

igual, um pouco pior, muito pior 

Poupança Próximos seis meses 

Poupando muito, poupando 

pouco, equilibrada, 

endividando-se pouco, 

endividando-se muito 

Compras de Bens Duráveis Próximos seis meses 

Sim, incerto, não 

Especificação do bem 

Muito maiores, um pouco 

maiores, iguais, um pouco 

menores, muito menores 

Compra automóvel 

(caso afirmativo) 

Próximos seis meses 

Sim, incerto, não 

Novo, usado, não sabe 

Sim, incerto, não 
Compra imóvel 

(caso afirmativo) 

 

Reforma imóvel 

Novo, usado, não sabe 

Sim, incerto, não 

Viagem de férias 

(caso afirmativo) 
 Sim, incerto, não 

Destino 

 

 

 

Meio de transporte 

Próximos seis meses 

 

Dentro e/ou fora do país 

Dentro do estado ou outra 

região 

Norte, nordeste, centro-oeste, 

sudeste, sul 

 

Automóvel, avião, ônibus e/ou 

outros 

 

Acompanhante 

 

 

 

Hospedagem 

 

Sozinho, Acompanhado 

Cônjuge, filhos, outros parentes, 

amigos, companheiros de 

trabalho ou estudos, outros 

 

Hotel/pousada, residência 

própria, residência alugada, 

casa de amigos e/ou parentes, 

outros 

Inflação Próximos doze meses Em percentual 

Taxa de juros Próximos seis meses Subir, manter-se, cair 

* A distinção entre tema e quesito é necessária apenas no caso dos quesitos relacionados à compra de 

automóveis, compra de imóvel, viagem de férias, que podem ser também enquadrados como parte do 

tema “compras específicas”.  
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II.2 QUESITOS ESPECIAIS 

Quesitos especiais são aplicados periodicamente. Alguns desses quesitos se relacionam 

ao consumo em alguns períodos do ano: carnaval, dia das mães, dia dos pais, dia das 

crianças e Natal. 

Existem ainda temas econômicos de interesse conjuntural, que podem gerar quesitos 

extraordinários, aplicados de forma isolada.  
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III. AMOSTRA 

III.1 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

A pesquisa objetiva estimar, com baixo erro amostral e elevada confiabilidade 

probabilística, proporções de respostas em perguntas de múltipla escolha. Por 

exemplo: a proporção de consumidores que acham que a situação financeira da família 

estará muito pior, pior, igual, melhor ou muito melhor, nos próximos seis meses. Neste 

exemplo, cinco proporções deverão ser estimadas pela pesquisa: 

P1 = muito pior (%), P2 = pior (%), P3 = igual, P4 = melhor e P5 = muito melhor (%).Nesta 

situação, o tamanho da amostra é determinado para estimar os parâmetros de uma 

variável aleatória que tem distribuição Multinomial. Ou seja, 

 

 X ~ Multinomial (P1, P2, ..., Pn) 

 

O tamanho da amostra deve solucionar: 

   1erro
i

P̂
i

PP     i = 1, 2, ... , k. 

 

Onde, 

 Pi: proporção a ser estimada; 

 :P̂i estimador da proporção Pi (Pi = ni / n, onde ni é o número de respostas 

favoráveis à alternativa i e  n é  tamanho da amostra); 

 Erro: erro máximo da estimativa decorrente do uso de uma amostra (conhecido 

como erro amostral e usualmente definido em 0,02 ou 2%); 

  : probabilidade do erro da estimativa ser superior ao escolhido; 

 1 –  : nível de confiabilidade probabilística da amostra (usualmente, 95%).  
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Portanto, o tamanho de amostra (n) deve garantir um erro de estimativa abaixo do 

estabelecido e com elevada confiabilidade probabilística. Dessa forma, o tamanho da 

amostra foi determinado:1, 

 

2

2

X

2

2/

0

0

0

erro

z
n;

1Nn

Nn
n







 

 

 

Onde, 

 n: tamanho da amostra para população finita; 

 N: tamanho da população de interesse; 

 z : valor da abscissa da N(0, 1) que determina P(Z > z  

 :2

X variância da característica de interesse X (pelo fato deste parâmetro ser 

desconhecido, usualmente se trabalha com a variância máxima, Max{Var(X)} = 

0,25).  

Utilizando a fórmula acima, com confiabilidade probabilística de 95%, apresentamos 

no quadro abaixo o cálculo de diversos tamanhos de amostra para a pesquisa, para 

diferentes erros amostrais. 
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Quadro 2:  Tamanho de amostras para diferentes erros amostrais 

Caso 
Erro Amostral  

absoluto 
Erro Amostral 

(%) 
Tamanho da 
amostra (n) 

1 0,0200 2,00 2.400 

2 0,0210 2,10 2.178 

3 0,0219 2,19 2.000 

4 0,0220 2,20 1.984 

5 0,0230 2,30 1.816 

6 0,0240 2,40 1.667 

7 0,0250 2,50 1.537 

8 0,0260 2,50 1.421 

 

Seguindo os padrões internacionais, a amostra foi selecionada de modo a ter intervalo 

de confiança de 95% e erro amostral absoluto de 2,19, configurando o tamanho de 

2000 consumidores para representação do Brasil. 

III.2 DETERMINAÇÃO DO DESENHO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Uma vez determinado o tamanho total da amostra o próximo passo foi a definição do 

seu desenho e seleção. O tipo de amostra a ser utilizado em uma pesquisa depende, 

fundamentalmente, do conhecimento a priori que se tem da população alvo. Quanto 

mais detalhado for este conhecimento, mais fácil e preciso se torna o trabalho de 

selecionar uma amostra efetivamente representativa desta população.  

Na determinação de uma amostra, o conceito estatístico de representatividade 

populacional deve ser sempre perseguido. Este conceito consiste em que a amostra 

contenha todos os estratos da população e na mesma proporção da população. Ou 

seja, as frações ou proporções dos estratos amostrais devem ser iguais as frações ou 

proporções dos estratos populacionais 
 

N

N

n

n ii 
, isso garante a representatividade. 

No caso da Sondagem de Expectativas do Consumidor, a POF-IBGE(2002/2003), 

forneceu as informações quantitativas sobre a renda e o consumo das famílias 

(despesas) nas capitais brasileiras  
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possibilitando definir, sobre a população alvo, uma amostra estratificada por faixas de 

renda e capitais de interesse, proporcionalizada pela participação do consumo das 

famílias em cada estrato.  

O quadro 3, a seguir, mostra a distribuição do consumo das famílias, por classes de 

renda e municípios que formam a nova população alvo da pesquisa. Estas proporções 

foram utilizadas para definir o desenho da amostra.  

Quadro 3: Distribuição do consumo das Famílias residentes nos municípios para 

resultados Brasil de acordo com as faixas de renda 

Total Total Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 

Belo Horizonte 6,60 1,60 1,64 1,64 1,72 

Brasília 11,20 2,24 2,57 3,11 3,28 

Porto Alegre 5,43 1,16 1,37 1,45 1,45 

Recife 2,76 0,71 0,71 0,67 0,67 

Salvador 5,32 1,79 1,37 1,16 1,00 

Rio de Janeiro 25,91 6,26 6,88 6,51 6,26 

São Paulo 42,78 10,33 10,58 10,08 11,79 

Brasil 100,00 24,09 25,12 24,62 26,17 

Os percentuais do quadro acima definem os estratos da amostra, entendidos como 

proporções de consumo, por exemplo: dentre as capitais pesquisadas, São Paulo e 

Recife são responsáveis, respectivamente, por 42,8% e 2,8% do consumo total. Ou 

seja, o poder de consumo de São Paulo (a maior capital em consumo) é mais de 15 

vezes superior ao consumo de Recife (a menor capital em consumo na pesquisa). Logo, 

o número de famílias de São Paulo na amostra deve manter esta diferença em relação 

ao número de famílias de Recife.  

As classes de renda da amostra foram definidas em função dos quartís da distribuição 

de probabilidade empírica do consumo total das famílias residentes nos municípios 

participantes. Uma vez calculados os quartís do consumo, foi feito o corte da renda 

correspondente a cada quartil. Evidentemente, as rendas encontradas como limites de 

cada classe não eram múltiplos de números inteiros de salários mínimos e dessa  
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forma, os limites foram aproximados para os inteiros mais próximos. Observe na 

última linha do quadro 3 que as proporções das classes aproximam-se de 25%. Pode-se 

ler, nesta mesma linha, que famílias com renda até R$ 2.100,00 são responsáveis por 

24,09% do consumo total e assim, sucessivamente.  

A seguir no quadro 4, apresentamos o desenho da amostra com a quantidade de 

questionários aplicados nas sete capitais brasileiras, construídas com base nos estratos 

e proporções do quadro 3, para amostra com erro amostral 2,2% apresentado no 

quadro 2.  

 

Quadro 4: Tamanho da Amostra por Capital e Brasil 

Total Total Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 

Belo Horizonte 133 32 33 34 34 

Brasília 226 45 52 63 66 

Porto Alegre 111 23 28 30 30 

Recife 100 27 25 24 24 

Salvador 107 36 28 23 20 

Rio de Janeiro 516 124 137 130 125 

São Paulo 852 206 211 200 235 

Brasil 2045 493 514 504 534 
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IV. PERIODICIDADE E COLETA DE DADOS 

A coleta de dados é orientada pela Coordenação de Pesquisa da FGV/IBRE. Os 

pesquisadores, assim como os supervisores, foram avaliados, selecionados e treinados 

especificamente para a realização desta pesquisa. 

O informante é identificado de acordo com especificações fornecidas pela FGV/IBRE, 

sendo preferencialmente o responsável pela família, obrigatoriamente maior de 18 

anos, com perfil de escolaridade, idade e renda especificados na amostra. 

As respostas aos questionários são fornecidas pelo telefone.  

Após a apuração dos resultados, e simultaneamente à divulgação dos indicadores, é 

enviado a todos os informantes, por e-mail, um relatório contendo os principais 

resultados da pesquisa e algumas matérias vinculadas na mídia, como forma de 

retribuição pela colaboração durante o período de contato com a equipe de campo.  

O período de coleta da Sondagem de Expectativas do Consumidor é mensal nas três 

primeiras semanas do mês, o equivalente em média a 14 dias úteis do mês vigente. 
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V. REGRA DE DESIDENTIFICAÇÃO DOS INFORMANTES 

Com o intuito de assegurar o sigilo das informações prestadas durante a realização 

deste tipo de pesquisa, a FGV/IBRE adota regras de desidentificação dos respondentes, 

de modo a evitar a individualização do informante.  
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VI. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

VI.1 CLASSIFICAÇÃO POR RENDA 

Na Sondagem de Expectativas do consumidor, os informantes são enquadrados em 

quatro classes de renda familiar mensal.  Como informado na seção III desta 

Metodologia, as faixas de renda apresentadas a seguir foram definidas de modo a 

proporcionalizar a amostra: 

 Faixa de Renda 1 – Até R$ 2.100; 

 Faixa de Renda 2 – Entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00; 

 Faixa de Renda 3 – Entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00; 

 Faixa de Renda 4 – Mais de R$ 9.600,01.  

Cada uma das classes de renda possui peso semelhante no resultado nacional. 

VI.2 CLASSIFICAÇÃO REGIONAL 

A pesquisa é realizada nas sete principais capitais do Brasil, listadas a seguir. Cada 

capital possui amostra e peso compatíveis com sua representatividade no consumo 

brasileiro.  

 Belo Horizonte; 

 Brasília; 

 Porto Alegre; 

 Recife; 

 Salvado; 

 Rio de Janeiro; 

 São Paulo. 
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VI.3 CLASSIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE 

Além dos resultados por faixas de renda e região, a pesquisa possibilitar a extração de 

resultados de acordo com seis classes de escolaridade: 

 Faixa 1 – sem instrução ou primário incompleto; 

 Faixa 2 – primário completo ou 1º grau incompleto; 

 Faixa 3 – 1º grau completo ou 2º grau incompleto; 

 Faixa 4 – 2º grau completo ou superior incompleto; 

 Faixa 5 – Superior completo; 

 Faixa 6 – Pós-graduação 

Não existem cotas para determinação de cada uma das faixas, entretanto, sendo 

determinadas de acordo com o perfil do consumidor de cada uma das capitais e 

monitorados ao longo do tempo. 

VI.4 CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

A faixa etária do informante da pesquisa é mais uma variável que possibilita uma 

análise mais detalhada dos resultados. Os consumidores são classificados em quatro 

faixas: 

 Faixa 1 – Menos de 35 anos; 

 Faixa 2 – Entre 35 e 44 anos; 

 Faixa 3 – Entre 45 e 60 anos; 

 Faixa 4 – Mais de 61 anos. 

VI.5 CLASSIFICAÇÃO POR GÊNERO 

Por fim, é possível ainda comparar mensalmente os resultados dos informantes do 

sexo masculino e feminino. 
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VII. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

VII.1 QUESITOS COM OPÇÕES DE RESPOSTA DO TIPO QUALITATIVO 

As opções de resposta oferecidas ao consumidor consultado são de natureza 

majoritariamente qualitativa (ex: situação está boa/ruim estará melhor/pior). Os 

resultados apurados são as freqüências relativas, ponderadas, expressas em termos 

percentuais, de informantes que optaram por cada uma das opções de respostas 

apresentadas no questionário.  

Uma vez obtidas as freqüências relativas de cada opção de resposta, calcula-se a 

diferença, em pontos percentuais, entre as opções extremas, respostas favoráveis 

menos desfavoráveis (boa versus ruim; melhor menos pior) e soma-se 100, como 

forma de se evitar números negativos.  

VII.2 INDICADOR DE CADA QUESITO 

O indicador de cada quesito é calculado da seguinte forma: 














 



df n

j

j

n

i

irqIndicador
11

, 100    

Onde: 

rqIndicador ,  é o saldo (100 + respostas favoráveis – respostas desfavoráveis), obtido 

para o quesito “q” relacionado a faixa de renda “r”; 

fn
 é o número de informantes da faixa de renda “r” que optaram por uma resposta 

favorável no quesito “q”; 

dn
 é o número de informantes da faixa de renda “r” que optaram por uma resposta 

desfavorável no quesito “q”; 
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i  é o peso, na faixa de renda “r”, do i-ésimo informante do que optou por uma 

resposta favorável ao quesito “q”,; 

j
 é o peso, na faixa de renda “r”, da i-ésimo informante do que optou por uma 

resposta desfavorável ao quesito “q”. 

VII.3 INDICADOR CONSOLIDADO PARA CADA CAPITAL  

 

 



4

1

,.

r

rqrCq IndicadorIndicador     

onde: 

4,...,1r  representa as 4 faixas de renda familiar; 

CqIndicador ,  é o saldo obtido para o total de cada capital, no quesito “q”; 

rqIndicador ,  é o saldo obtido para o quesito “q” relacionado a faixa de renda “r”; 

Cr ,
 é o fator de ponderação aplicado a faixa de renda “r” na capital “C”. 

VII.4 INDICADOR CONSOLIDADO BRASIL 

 



7

1

,,.

c

CqTCTq IndicadorIndicador     

onde: 

7,...,1c  representa as 7 capitais; 

Tq,Indicador
 é o resultado obtido para o Total Brasil, no quesito “q”; 

Cq,Indicador
 é o resultado obtido para o quesito “q” relacionado à capital “C”; 

TC ,
 é o fator de ponderação aplicado a capital “C” no Brasil “T”. 
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VII.5 QUESITO COM OPÇÕES DE RESPOSTA DO TIPO QUANTITATIVO – INFLAÇÃO 

Cada informante da pesquisa informa em valores percentuais qual a expectativa de 

inflação para os próximos 12 meses. Para cálculo da média e mediana da inflação 

prevista, é aplicado um procedimento estatístico denominado Box Plot, para 

eliminação de outliers.  

A definição de valores a serem excluídos para cálculo da média e da mediana das 

projeções de inflação pelo método Box Plot é realizada da seguinte forma:  

i) para exclusão de valores extremamente pequenos, o limite inferior da amostral 

é determinado como sendo o valor limite do primeiro quartil subtraído do valor 

do intervalo interquartílico multiplicado por 1,5; 

LI = Q1 – (1,5 x IQ); 

Onde: 

LI é o limite inferior determinado por Q1 – (1,5 x IQ); 

Q1 é o primeiro quartil (Q1) da série de dados e seu limite é n+1; 

IQ é o intervalo interquartílico dado por (Q3-Q1); 

 

ii) para exclusão de valores extremamente grandes, o limite superior da amostra é 

determinado como sendo o valor limite do terceiro quartil adicionado do valor do  

intervalo interquartílico multiplicado por 1,5. 

LS = Q3 + (1,5 x IQ) 

Onde: 

LS é o limite superior determinado por Q3 +(1,5 x IQ) 

Q3 é terceiro quartil da série de dados, e o seu limite é 3n+1; 

IQ é o intervalo interquartílico dado por (Q3-Q1); 
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Os chamados “outliers” serão os valores da série analisada fora do intervalo  LSLI , .  

Ao final a média calculada é a aritmética. Se x1, x2,..., xn são os valores dos dados e 

pertencem ao intervalo [LI, LS], então podemos escrever a média como:  

x = x1 + x2 + .... + xn = Σn i =1 xi 

                n                          n 

 

A mediana é definida com o valor que divide os dados do intervalo [LI, LS] ordenados 

ao meio. 

Mediana [LI,LS] = n + 1 

                            2 

VII.6 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) é composto de cinco perguntas integrantes 

da Sondagem de Expectativas do Consumidor, conforme apresentado a seguir.  

 Situação Econômica Local no momento; 

 Situação Financeira da Família no momento; 

 Situação Econômica Local nos próximos seis meses; 

 Situação Financeira nos próximos seis meses; 

 Intenção de Compra de Bens Duráveis nos próximos seis meses. 

Duas das perguntas são avaliações realizadas a respeito do momento atual (mês de 

realização da pesquisa) e formam o Índice da Situação Atual (ISA). As três tratam de 

expectativas em relação ao futuro (próximos seis meses)  e formam o Índice de 

Expectativas (IE). 

Com, q =1,....,5  representando os cinco quesitos que compõe o Índice; 

Onde: 














5

1

,

5q

TqIndicador
ICC
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TqIndicador ,  é o indicador de cada quesito “q” no total Brasil “T”; 

Todas as cinco opções de resposta têm o mesmo peso no resultado geral. O ICC e 

outros índices-síntese da pesquisa são convertidos à base 100 de setembro de 2005. 
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VIII. AJUSTE SAZONAL DAS SÉRIES 

A partir da edição de janeiro de 2011, as séries ajustadas deixam de ser inteiramente 

revisadas a cada edição da pesquisa, procedimento que vinha sendo adotado desde 

fevereiro de 2009, quando os indicadores da Sondagem do Consumidor passaram a ser 

divulgados na forma ajustada por sazonalidade. 

O ajuste sazonal é realizado pelo método de decomposição estrutural de séries 

temporais, no qual os componentes estruturais não diretamente observados são 

estimados pelo filtro de Kalman2. A partir de janeiro de 2011, incluindo a revisão da 

série histórica entre setembro de 2005 e dezembro de 2010, o cálculo passou a levar 

em consideração os efeitos de quebras estruturais, como mudanças de nível e outliers, 

detectadas durante o período. Também a partir desta edição da pesquisa, os fatores 

sazonais a serem usados a cada ano são estimados em janeiro, com base nas séries 

disponíveis até aquela data.  

O processo não é realizado diretamente para todas as séries da Sondagem do 

Consumidor. Ao nível de cada quesito da pesquisa contendo opções de resposta de 

natureza qualitativa, são ajustadas somente as séries correspondentes às opções 

extremas de resposta (previsões de melhora/piora, avaliações boas/ruins). A opção 

intermediária (normal/igual) é obtida como o resíduo das duas partes, que devem, por 

definição, somar cem por cento (100%). As séries dos índices de Confiança (ICC), da 

Situação Atual (ISA) e de Expectativas (IE) são ajustadas diretamente a partir de suas 

respectivas séries originais, e não como uma combinação de séries previamente 

ajustadas.  

                                                           

1 
 Uma referência básica é Harvey (1989): Forecasting, Structural Time-Series and the Kalman Filter, 

Cambridge University Press. 
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IX. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Após a apuração e a análise dos resultados, a FGV/IBRE divulga a pesquisa 2 dias úteis 

após o término da coleta. O press release é disponibilizado às 8 horas no Portal do IBRE 

(http://portalibre.fgv.br/) contendo os principais resultados da pesquisa e às 11 horas 

através de uma coletiva para a imprensa. 

 

As séries do Índice de Confiança do Consumidor e seus sub-índices são de caráter 

público e são divulgadas gratuitamente no site do FGVDados. Os interessados na 

aquisição dessas informações devem contatar a Central de Atendimento do IBRE pelo 

telefone 21 3799-6799 ou e-mail fgvconfianca@fgv.br.  

http://portalibre.fgv.br/
mailto:fgvconfianca@fgv.br
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ANEXO – QUESTIONÁRIO MENSAL 

1 Com base no seu cotidiano, como 
você percebe a situação atual da 
economia em sua cidade? 

 6 Nos próximos seis meses, a 
situação financeira de sua família  
estará: 

Muito boa  Muito melhor 
Boa  Um pouco melhor 
Normal  Igual 
Ruim   Um pouco pior 
Muito ruim  Muito pior 
 
2 Nos próximos seis meses, a situação 
econômica da cidade em que reside 
estará: 

 7 Comparando receitas e despesas, 
no momento atual sua família está: 

Muito melhor  Poupando muito 
Um pouco melhor  Poupando pouco 
Igual  Equilibrada 
Um pouco pior  Endividando-se pouco 
Muito pior  Endividando-se muito 
 
3 Na sua opinião, conseguir emprego 
hoje em sua cidade está: 

 8 Tendo em vista a situação 
econômica do país, você acredita 
que agora seja um momento: 

Muito fácil   Ótimo para poupar 
Fácil  Bom para poupar 
Normal  Não é um bom momento para 

poupar 
Difícil  Péssimo para poupar 
Muito difícil  Não sabe 
 
4 Nos próximos seis meses, conseguir 
emprego estará: 

 9 Qual dessas frases melhor 
descreve a situação financeira de 
sua família? 

Muito mais fácil   Estamos poupando muito 
Um pouco mais fácil  Estamos poupando um pouco 
Igual  Não estamos poupando nem  
Um pouco mais difícil  endividando 
Muito mais difícil  Estamos usando recursos de 

poupança para cobrir as despesas 
5 Neste momento, a situação financeira 
de sua família está: 

 
correntes 

Muito boa  Estamos nos endividando 
Boa 
Normal 
Ruim  
Muito ruim 
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11 Você pretende comprar algum bem 
de consumo durável 
(eletroeletrônicos, utilidades 
doméstica ou outros, exceto 
automóveis e imóveis) nos próximos 
seis meses? 

 

17 Nos próximos seis meses, você 
pretende COMPRAR um imóvel 
residencial? 

Sim  Sim 
Incerto  Incerto 
Não  Não 
   
12 (Caso afirmativo): Que tipo de bem 
seria? 

 18 (Caso afirmativo) O imóvel será: 

Eletrodomésticos  Novo 
Eletroeletrônicos  Usado 
Cine e foto  Não sabe 
Computadores   
Móveis  19 Nos próximos seis meses, você 

pretende REFORMAR um imóvel 
residencial? 

Utilidades domésticas  Sim 
Outros  Incerto 
  Não 
 
13 Nos próximos seis meses, em 
relação aos últimos seis meses, os seus 
gastos com bens de consumo durável 
(eletroeletrônicos, utilidades 
domésticas ou outros), serão: 

 

20 Nos próximos seis meses, você 
pretende viajar de férias? 

Muito maiores  Sim 
Um pouco maiores  Incerto 
Iguais  Não 
Um pouco menores   
Muito menores   
 
15 Nos próximos seis meses, você 
pretende COMPRAR um automóvel? 

 21 (Caso afirmativo): a viagem de 
férias que você planeja fazer será: 

Sim  Dentro do país 
Incerto  Fora do país 
Não  Não sabe 
   
16 (caso afirmativo) O automóvel será:   
Novo   
Usado   
Não sabe 
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22 (Caso a viagem seja dentro do país): 
ela será: 
 

Dentro do estado 

 28 Na sua opinião, de quanto será a 
inflação brasileira nos próximos 12 
meses? _________% 

Outra região   
  29 Na sua opinião, nos próximos 

seis meses a taxa de juros irá 
23 (Caso a viagem seja para outra 
região) ela será para o: 

 
Subir 

Norte  Manter-se 
Nordeste  Cair 
Centro-Oeste   
Sudeste   
Sul   
   
24 Qual será o meio de transporte 
utilizado? 
Automóvel  
Avião 
Ônibus 
Outro/ Não sabe 
 

25 Você pretende viajar:  Não sabe 
Sozinho  
Acompanhado 

 

  

   
26 (Caso tenha respondido 
acompanhado(a)), a viagem será com: 

 
 

Cônjuge   
Filhos   
Outros parentes   
Amigos   
Companheiro de trabalho ou estudos 
Outros 

 
 

   
27 Onde irá se hospedar? 
Hotel/pousada 
Residência própria 
Residência alugada 
Casa de parentes e/ou amigos   
Outros   
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INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA 

  Ocupação atual: 
 
Funcionário Privado (CLT) 
Funcionário Público 
Trabalhador autônomo 
Dona de casa 
Estudante 
Desempregado 
Outros 

 
Número de pessoas residentes no domicílio que fazem parte de sua família: 
_____pessoas   

(Incluindo genros, noras, cunhados(as) e enteados(as) 
 
 
Sexo do Informante (não é necessário fazer a pergunta apenas marcar): 

  Masculino 
  Feminino 
 
  Idade do informante: 
 
Menos de 35 anos 
Entre 35 – 44 anos 
Entre 45 – 60 anos 
Mais de 61 anos 
 
Renda Familiar Mensal: 
 
Até R$ 2.100,00 
Entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 
Entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00 
Mais de R$ 9.600,01 
 

Escolaridade do Chefe da Família (informante): Qual é o curso mais elevado que 
freqüentou, no qual concluiu pelo menos uma série: 
 
Sem instrução/primário incompleto 
Primário completo/ 1º grau incompleto 
1º grau completo/ 2º grau incompleto 
2º grau completo/ superior incompleto 
Superior completo 
Pós-graduação 



 


