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Indicadores de Sentimento:
Confiança e Incerteza

Síntese dos Resultados de Novembro de 2022



O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 6,7
pontos em novembro, a maior queda desde março de
2021 (-7,4 pts.). Com o resultado, o índice passa a 91,5
pontos e se afasta do nível neutro de 100 pontos.

O Índice de Confiança dos Consumidores (ICC) recuou
3,3 pts. mês, para 85,3 pontos.

A segunda queda consecutiva de ambos os indicadores
confirma a fase de desaceleração do nível de atividade
no quarto trimestre e capta projeções pessimistas em
relação aos próximos meses.

Queda expressiva da confiança em novembro
Eixo esquerdo: Índices de Confiança dessazonalizados; Eixo direito: diferença, em pontos, entre os índices



Em novembro, houve piora tanto da situação
corrente quanto das expectativas
empresariais. O ISA-E recua pelo segundo
mês com uma queda acumulada de quase
7,0 pontos. No mesmo período, IE-E perdeu
ainda mais: 12,0 pontos.

Ambos agora refletem um cenário de
desaceleração da atividade no momento
presente e de pessimismo em relação aos
próximos meses.

Índices de Situação Atual e de Expectativas empresariais em queda
ISA e IE empresariais dessazonalizados, em pontos



O indicador que mede as expectativas com
relação à evolução da demanda nos três meses
seguintes recuou fortemente, para 87,7 pts,
ficando abaixo do indicador de expectativas para
a situação geral dos negócios (seis meses) pela
primeira vez desde fevereiro de 2022.

Além de refletir a desaceleração em curso, estas
expectativas partem do quadro de juros reais
elevados, crédito mais restrito e endividamento
elevado das famílias.

Expectativas em relação à evolução da demanda se deterioram 
Indicadores dessazonalizados



Confiança cai em todos os setores pesquisados e despenca no Comércio 
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A queda da confiança empresarial ocorre de forma
muito disseminada entre quesitos, horizontes de
tempo e setores.

Mesmo o Setor de Serviços, que vinha se mantendo
resiliente até então, registra uma queda mais
expressiva da confiança no mês.

Já o Comércio volta a registrar o menor nível entre os
setores, o que não ocorria desde julho deste ano.



O ICC recuou em novembro, com piora das avaliações
presentes e das expectativas em relação aos meses
seguintes.

Mesmo com a continuidade da melhora do mercado
de trabalho e a queda da inflação, a mudança do
cenário recente de atividade, as taxas de juros mais
elevadas e as preocupações com os rumos da política
econômica do próximo governo influenciam na piora
das avaliações pelo consumidor brasileiro em
novembro.

Expectativas e percepções sobre a situação corrente dos consumidores também pioram
ISA e IE do Consumidor dessazonalizados, em pontos



Em novembro, a confiança caiu 0,8 pt. nas
faixas de renda familiar mais alta e 7,4 pts.
entre as famílias de renda familiar mais
baixa. Em termos acumulados nos dois
últimos meses, a queda foi parecida.

A expressiva piora nas faixas de renda mais
baixas reflete consumidores preocupado
com a situação financeira da família.

Queda da Confiança dos Consumidores nas diferentes faixas de renda 
Média das faixas de renda baixa e alta*. Indicadores dessazonalizados; diferença entre as média no eixo à direita.

* Faixas mais baixas – renda familiar mensal até R$4,6 mil; Faixas mais altas – renda familiar mensal acima de R$4,6 mil



O Indicador de Incerteza do FGV IBRE ficou
praticamente estável, ao subir 0,1 ponto em
novembro, para 112,1 pontos.

A estabilidade e manutenção do indicador em
patamar elevado reflete o cenário de
desaceleração econômica para o fim do ano e
as incertezas em relação ao direcionamento da
política econômica do próximo governo.

Diante da conjuntura doméstica ainda
desafiadora e do desenrolar da transição de
governo, o Indicador de Incerteza deverá oscilar
em patamar elevado até o final do ano

A coleta de dados para o IIE-Br ocorre entre os
dias 26 do mês anterior e 25 do mês corrente.

Incerteza econômica fica estável em novembro
Indicador em pontos



Outras Informações



Queda da confiança de Serviços foi disseminada entre os segmentos
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A queda da confiança dos Serviços em novembro foi determinada pela piora em todos os
segmentos, exceto Outros serviços, que caminhou em sentido oposto. Serviços Prestados às
Famílias recuou 13,4 pts, a maior queda desde abril de 2020 (-40 pts.), pior mês da
pandemia.

Nos Serviços Prestados às Famílias, as avaliações em
relação ao presente e as expectativas pioraram



Expressiva queda da confiança em todos os segmentos do Comércio
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A queda de mais de 10 pontos da confiança do
Comércio foi disseminada em todos os segmentos do
setor.

A piora está em linha com um cenário de inflação ainda
desafiadora, política monetária restritiva e redução do
ímpeto de consumo dos consumidores.



A percepção sobre a situação atual caiu todos os setores e no
consumidor. A diferença entre o ISA dos Serviços e do Consumidor é
de quase 30,0 pontos.

Índices da Situação Atual e de Expectativas em novembro 
Dados dessazonalizados, dados em pontos

As expectativas pioraram em todos os setores e também entre os
consumidores.



Ímpeto de contratações piora em todos os setores
Ímpeto de Contratação (empresas) e de Expectativas com o Mercado de Trabalho (consumidores), 
saldos de respostas (*), em pontos, com ajuste sazonal

• Proporção de empresas/consumidores prevendo aumento do quadro de pessoal/maior facilidade de se conseguir emprego menos a proporção dos que 
preveem diminuição do quadro de pessoal/maior dificuldade de se conseguir emprego nos meses seguintes.

Comércio passa a 
prever redução do 
quadro de pessoal



Situação das Finanças familiares em novembro
Gráfico i) Indicadores de Situação Econômica Geral e Situação Financeira da Família Atuais
Gráfico ii) Uso de recursos da poupança para quitar despesas correntes

O Índice que mede a Situação Econômica Local e o indicador de Situação Financeira Atual da Família pioraram em novembro,
interrompendo a tendência de alta dos meses anteriores. O número de pessoas usando recursos de poupança para quitar despesas
correntes caiu 0,8 p.p. em novembro, para 13,9% do total e continua oscilando próximo a essa faixa desde meados deste ano.



Barômetros Econômicos Globais 
acomodam em nível baixo 



Os Barômetros Globais voltam a recuar em
novembro, após registrarem uma discreta
melhora no mês anterior. Com o resultado, o
Barômetro Coincidente atinge o menor nível
desde agosto de 2020 e o Barômetro
Antecedente é o segundo menor desde junho
de 2020, superando apenas o registro de
agosto passado.

Barômetros Globais continuam a sinalizar cenário de desaceleração para os próximos meses
Indicadores em ponto, dados dessazonalizados

Fonte: KOF, ETH Zurich e FGV IBRE 



Clima Econômico da América Latina: 
resultados recentes



Indicador de Clima Econômico (ICE) sobe entre o
3º e o 4º trimestre de 2022 sob influência da
melhora das percepções sobre o momento atual.

O Brasil registrou alta de 30 pontos no ICE,
avanço de 49,4 pontos do ISA e de 10,2 pontos
do IE.

A alta menos expressiva do IE em relação ao ISA
e sua retração em alguns países indica que o
cenário para os próximos seis meses tende a
desacelerar na região.

Os indicadores estão na zona desfavorável do
ciclo econômico.

Clima Econômico da América Latina melhora, mas continua desfavorável
Indicadores em ponto, dados dessazonalizados



Índice de Clima Econômico por país
Coleta de dados feita no primeiro mês do trimestre, Índice de Clima Econômico em pontos por país

O Brasil lidera a melhora da região e registra
ICE superior a da América Latina.

Cinco países melhoram a sua posição no ICE,
mas apenas Paraguai e Uruguai estão na
zona favorável.

No ISA, seis países melhoram a sua posição,
mas na zona favorável estão somente o
Uruguai e a Colômbia. Na avaliação das
expectativas, quatro países avançaram de
posição.



Evolução recente das Índices de 
Confiança do FGV IBRE



Evolução dos Índices de Confiança
Dados dessazonalizados



Evolução dos Índices de Confiança
Dados dessazonalizados



Evolução dos Índices de Situação Atual 
Dados dessazonalizados



Evolução dos Índices de Situação Atual 
Dados dessazonalizados



Evolução dos Índices de Expectativas
Dados dessazonalizados



Evolução dos Índices de Expectativas
Dados dessazonalizados



Confiança empresarial retorna ao nível baixo
Dados dessazonalizados. Nível da confiança determinado por tonalidades, entre o pior caso (vermelho) e o 
melhor (azul)

Muito alto

Neutro

Muito baixo

Baixo

Alto



Confiança do Consumidor continua muito baixo
Dados dessazonalizados. Aquecimento da confiança por tonalidades, da mais fraca à mais forte

Muito baixo

Baixo

Neutro

Alto

Muito alto
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