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A divulgação deste mês incorpora as revisões anuais de referência para os indicadores compostos da economia.
Essas revisões regulares de benchmark atualizam os índices de acordo com as revisões nos dados de origem. As
atualizações não alteram as propriedades cíclicas dos indicadores. A cada edição, as séries componentes dos
indicadores são revisadas para incorporar atualizações nas fontes primárias de dados ocorridas nos seis meses
anteriores. Revisões de dados que estejam fora do período de seis meses não são incorporadas até que a revisão
anual de referência seja feita e toda a série histórica dos indicadores seja recalculada. Consequentemente, os
indicadores revisados, no que diz respeito às alterações mensais, não são diretamente comparáveis àqueles
divulgados antes da revisão de referência.
Para mais informações, favor visitar http://www.conference-board.org/data/bci.cfm ou contatar-nos em
indicators@conference-board.org

Indicador Antecedente subiu em dezembro
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021... O Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira
(IACE), publicado em parceria entre a FGV IBRE e The Conference Board (TCB), subiu 0,4% para 124,1
pontos em dezembro de 2020. Das oito séries componentes, cinco contribuíram de forma positiva para o
resultado agregado. A maior contribuição positiva veio do Ibovespa, que variou em 9,3% na margem.
O Indicador Coincidente Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições
econômicas atuais, avançou em 0,3% para 108,8 pontos, no mesmo período.
“A inflexão negativa na crise sanitária ao final de 2020 não gerou novas medidas de distanciamento social
suficientes para comprometer a recuperação gradual no nível de atividades, resultando em uma ligeira

elevação do ICCE em dezembro”, afirma Paulo Picchetti do FGV IBRE. “Apesar do encerramento das
medidas de auxílio emergencial e da lenta recuperação do mercado de trabalho, o efeito positivo da
perspectiva de início da imunização sobre as expectativas de empresários e investidores resultou na
elevação do IACE no período”, diz Picchetti
IACE e ICCE sobem em dezembro

Fonte: FGV IBRE e The Conference Board
Nota: As áreas sombreadas indicam recessões, conforme cronologia determinada pelo CODACE. Na última reunião foram identificados os
turning points da recessão de 2014-2016 (março de 2014 e dezembro de 2016) e um recente pico do ciclo brasileiro no quarto trimestre de
2019. O Comitê ainda não determinou os pontos de inflexão mensais desta última recessão. Fevereiro de 2020 foi escolhido pela equipe que
produz o IACE e ICCE como o pico desta última recessão.

Variações semestrais anualizadas do IACE voltam ao território positivo
variação percentual mês(t)/mês(t-6), anualizada
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Fonte: FGV IBRE e The Conference Board
Nota: As áreas sombreadas determinam os ciclos de crescimento, definidos pelos desvios das tendências de crescimento do Indicador
Coincidente Composto da Economia (ICCE) e do PIB para o Brasil, conforme determinado pelo The Conference Board e pelo FGV IBRE.

O Indicador Antecedente Composto da Economia agrega oito componentes econômicos que medem a
atividade econômica no Brasil. Cada um deles vem se mostrando individualmente eficiente em antecipar
tendências econômicas. A agregação dos indicadores individuais em um índice composto filtra os
chamados “ruídos”, colaborando para que a tendência econômica efetiva seja revelada.
Sobre o Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE)
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE)™ para o Brasil foi lançado em julho de 2013
pelo FGV IBRE e pelo The Conference Board. Com uma série desde 1996, o IACE teria antecipado, de
maneira confiável, todas as quatro recessões identificadas pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos
do IBRE (CODACE) durante este período. O indicador permite uma comparação direta dos ciclos
econômicos do Brasil com os de outros 11 países e regiões já cobertos pelo The Conference Board: China,
Estados Unidos, Zona do Euro, Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Coréia, Espanha e Reino
Unido.
Os oito componentes do IACE são:
Taxa referencial de swaps DI pré-fixada - 360 dias (Fonte: Banco Central do Brasil)
Ibovespa – Fechamento do mês (Fonte: BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo)
Índice de Expectativas da Indústria (Fonte: FGV IBRE)
Índice de Expectativas dos Serviços (Fonte: FGV IBRE)
Índice de Expectativas do Consumidor (Fonte: FGV IBRE)
Índice de produção física de bens de consumo duráveis (Fonte: IBGE)
Índice de Termos de troca (Fonte: FUNCEX - Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior)
Índice de quantum de exportações (Fonte: FUNCEX - Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior)

SOBRE O THE CONFERENCE BOARD
O The Conference Board (TCB) é um think tank, com foco em seus afiliados, que produz reflexões
confiáveis sobre o futuro. Fundado em 1916 o TCB é uma entidade apartidária, sem fins lucrativos,
possuindo status de isenção fiscal 501 (c) (3) nos Estados Unidos da América. www.conference-board.org
SOBRE O FGV IBRE
Criada em 1944, a Fundação Getulio Vargas (FGV) é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de
ensino superior, think tank e produtora de estatísticas, que tem por missão “estimular o desenvolvimento
socioeconômico nacional”. O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) é o braço da FGV com a missão
de produzir e disseminar estatísticas e estudos de alta qualidade, que sejam relevantes para o
aperfeiçoamento de políticas públicas e da ação privada no Brasil. www.fgv.br/ibre
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O próximo release será divulgado em 18 de fevereiro de 2021, sexta-feira, às 12h (HORA LOCAL)
e às 10h (HORA DE NOVA YORK)
© The Conference Board 2021. Todos os dados contidos nesta tabela estão protegidos pelas leis dos Estados Unidos e pelas leis internacionais de direitos
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