
Fonte: FGV IBRE, exceto onde indicado

Indicadores de Sentimento:
Confiança e Incerteza

Síntese dos Resultados de Dezembro de 2022



O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 0,8
ponto em dezembro e finaliza o ano quase 10 pts.
abaixo do nível neutro de 100 pts..

O Índice de Confiança dos Consumidores (ICC)
recuperou 2,7 pts. no mês, para 88,0 pontos,
recuperando parte das perdas sofridas nos últimos
meses. Desde agosto, o indicador oscila na faixa dos 80
pontos.

O indicador empresarial sinaliza desaceleração das
atividades econômicas no fim de 2022, enquanto o ICC
recupera parte das perdas dos meses anteriores, mas
mantém percepção de cautela.

A distância entre os dois índices diminuiu para 2,7 pts.,
a menor desde maio de 2020 (0,5 pts).

Confiança Empresarial recua e do Consumidor oscila em patamar baixo
Eixo esquerdo: Índices de Confiança dessazonalizados; Eixo direito: diferença, em pontos, entre os índices



Em dezembro, tanto a situação corrente quanto
as expectativas empresariais ficaram constantes.

Os indicadores sinalizam uma percepção
cautelosa das avaliações presentes e
expectativas pessimistas para os próximos
meses.

O resultado é reflexo de uma possível
desaceleração econômica para os próximos
meses, à medida que há um esgotamento do
crescimento de setores antes reprimidos,
manutenção de preços elevados e política
monetária contracionista.

Índices de Situação Atual e de Expectativas empresariais se mantêm constantes
ISA e IE empresariais dessazonalizados, em pontos



As expectativas para a demanda nos próximos 3
meses e tendência dos negócios no horizonte de
seis meses ficaram relativamente estáveis, não
recuperando as fortes perdas de outubro e
novembro.

Apesar de um resultado positivo maior no índice
que mede as expectativas para o emprego nos
próximos três meses, o indicador ainda não
recupera as perdas dos meses anteriores.

Expectativas para os próximos meses são cautelosas 
Indicadores dessazonalizados



Confiança dos setores caminha em diferentes direções
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A confiança da Construção recuou ligeiramente, mas
se mantém como o maior nível de confiança entre os
setores.

O ICOM ficou constante no mês, apresentando o
menor nível de confiança, 8,1 pontos de distância
para a Construção.

Em Serviços, a confiança recua pela terceira vez
seguida e acumula perda de 9,5 pts. no último
trimestre do ano.

Confiança da Indústria volta a subir após três meses
de quedas consecutivas, influenciada pela melhora
das avaliações presentes. Apesar do resultado, o
setor não recupera as perdas sofridas no ano.



A alta do ICC foi influenciada, principalmente, pela
melhora das expectativas em relação aos próximos
meses. As avaliações presentes dos consumidores
ficaram constantes no mês, finalizando 2022 em
patamar historicamente baixo.

Mesmo com a melhora do mercado de trabalho, a
inflação continua sendo um fator de pessimismo para
os consumidores, além do cenário de endividamento
elevado das famílias, principalmente as de menor
renda.

Expectativas dos consumidores melhoram em dezembro
ISA e IE do Consumidor dessazonalizados, em pontos



Em dezembro, a confiança subiu 0,8 pt. nas
faixas de renda familiar mais alta e 6,1 pts.
entre as famílias de renda familiar mais
baixa.

Apesar da melhora, o indicador deste último
grupo termina o ano quase 16 pontos abaixo
do nível neutro de 100 pontos. O resultado
reflete um consumidor preocupado com a
situação financeira, dada a manutenção dos
preços elevados, taxa de juros alta e o fim
dos incentivos à demanda, apesar da
contínua melhora no mercado de trabalho.

Confiança dos Consumidores melhora em ambas as 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 sobe 0,6
ponto em dezembro, para 112,7 pontos, maior
nível desde agosto deste ano (116,6 pontos).

O resultado foi influenciado pelas incertezas da
transição de Governo e o direcionamento das
políticas econômicas do próximo ano, com
destaque para a condução da política fiscal.

Diante da conjuntura doméstica e internacional
desafiadora, o Indicador de Incerteza deverá se
manter oscilando em patamar elevado nos
próximos meses.

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

Incerteza econômica sobe em dezembro
Indicador em pontos



Outras Informações



Demanda sobe e estoques recuam na Indústria
Indicadores dessazonalizados

A alta da confiança da Indústria foi motivada por uma melhora da situação atual, que por sua vez foi influenciada, principalmente pela redução de
estoque e pelo ligeiro aumento na demanda. O resultado positivo e pontual não foi suficiente para que a confiança do setor recuperasse as perdas
do ano e o ICI termina 2023 quase 7,0 pontos abaixo do nível neutro de 100 pontos.



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

A queda da confiança dos Serviços em dezembro foi determinada pela piora em todos
os segmentos, exceto Transportes que caminhou em sentido oposto.

Nos Serviços Prestados às Famílias, a confiança veio se
recuperando a partir do pior momento da pandemia, com
melhora mais acentuada a partir de março de 2021. O ICS-
Prestados às Famílias termina 2022 ligeiramente abaixo de
dezembro de 2021.



Mais altas do que quedas entre os segmentos do Comércio
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

Apesar da confiança do Comércio ter ficado constante
no mês, houve alta em quatro dos seis segmentos do
setor. Apenas Hipermercados e Supermercados e
Tecidos, Vestuário e Calçados não registram alta em
dezembro.



Confiança dos Consumidores, Comércio e Serviços em dezembro 
Dados dessazonalizados, em médias móveis trimestrais

Apesar das quedas recentes da confiança do
Comércio e Serviços, a forte recuperação do ICC
ao longo do último semestre de 2022 tem
aproximado os indicadores.

A distância entre o ICC e a confiança do
Comércio é de 3,5 pts., a menor desde agosto de
2017 (3,4pts.), enquanto a distância do ICC e
Serviços é de 7,7 pontos, a menor desde
fevereiro de 2021.



A percepção sobre a situação atual caiu em todos os setores, exceto
na Indústria. Para os consumidores, o ISA-C ficou praticamente
constante, registrando uma diferença de quase 30 pontos para a
confiança da Construção.

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

As expectativas pioraram ligeiramente para Serviços e Construção e
melhoraram para Comércio e Indústria.

As expectativas dos consumidores melhoraram no mês, fazendo com
que o IE-C apresentasse o maior nível entre os setores, pela segunda
vez consecutiva. Desde novembro de 2018, o IE-C não era o maior
entre os resultados empresariais.



Ímpeto de contratações volta a melhorar no Comércio
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.



Situação das Finanças familiares em dezembro
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 recuou pelo segundo mês consecutivo enquanto o indicador de Situação Financeira Atual
da Família subiu no mês. O número de pessoas usando recursos de poupança para quitar despesas correntes subiu 0,2 p.p. em dezembro,
para 14,1% do total e continua oscilando próximo a essa faixa desde meados deste ano.



Barômetros Econômicos Globais 
desaceleração mundial persiste



Os Barômetros Globais continuam sinalizando
uma forte desaceleração da economia mundial
ao final de 2022. Após a segunda queda
seguida, ambos os indicadores atingem níveis
que - excluindo o pior momento da crise do
covid - não eram observados desde 2009.

Em dezembro de 2002, o Barômetro
Econômico Global Coincidente cai 3,7 pontos,
para 80,2 pontos. Já o Barômetro Econômico
Global Antecedente recua 2,3 pontos, para
81,8 pontos. A queda dos dois indicadores foi
motivada principalmente pela piora do
ambiente econômico na região da Ásia,
Pacífico & África.

Barômetros Globais: desaceleração mundial persiste
Indicadores em ponto, dados dessazonalizados

Fonte: KOF, ETH Zurich e FGV IBRE 



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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