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Indicadores de Sentimento:
Confiança e Incerteza

Síntese dos Resultados de Janeiro de 2023



O Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou pelo
quarto mês consecutivo em janeiro, se afastando ainda
mais do nível neutro de 100 pts. O resultado sinaliza
continuidade da tendência de desaceleração do nível
de atividade econômico iniciada no quarto trimestre de
2022.

O Índice de Confiança dos Consumidores (ICC) recuou
2,2 pts. no mês, para 85,0 pontos. Desde agosto
passado, este indicador oscila vem oscilando na casa
dos 80 pontos.

A distância entre os dois índices é de 2,9 pts..

Confiança segue em rota declinante
Eixo esquerdo: Índices de Confiança dessazonalizados; Eixo direito: diferença, em pontos, entre os índices



Em janeiro, pela primeira vez desde outubro
passado, quando o ICE entrou em fase
declinante, o ISA Empresarial cai mais que o IE
Empresarial.

O resultado confirma a desaceleração do nível
de atividade econômica, tendência que parece
estar associada tanto a fatores internos, como a
política monetária restritiva e o elevado
endividamento das famílias, quanto pela
desaceleração da economia internacional.

Índice de Situação Atual Empresarial cai refletindo uma piora do ambiente de negócios
ISA e IE empresariais dessazonalizados, em pontos



Confiança cai mais rapidamente nos setores do Comércio e de Serviços 
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A confiança recuou em todos os grandes setores em
janeiro, com destaque para Comércio e Serviços. No
primeiro caso, o sentimento do setor parece
exacerbar a desaceleração efetiva do nível de
atividade. Já o setor de Serviços volta a ter maior
aderência ao ciclo geral da economia, após um
período de sensível descolamento durante a
pandemia de covid-19.

A indústria de Transformação, primeiro setor a sentir
a atual fase de desaceleração, em meados de 2022,
agora parece dar sinais de esgotamento da fase
declinante da confiança. Já na Construção houve
aprofundamento das perdas em janeiro.



As expectativas para os negócios no horizonte de
três meses continuaram piorando em janeiro
enquanto no horizonte de seis meses houve uma
discreta melhora.

Os indicadores de Demanda Prevista e Emprego
Previsto registraram os menores níveis desde
março (82,8 pts.) e abril de 2021 (86,6 pts.),
respectivamente.

Expectativas de curto prazo pioram em janeiro 
Indicadores dessazonalizados



A queda do ICC em janeiro foi influenciada
principalmente pela redução do otimismo em relação
aos próximos meses. As avaliações sobre a situação
corrente ficaram relativamente estáveis, em nível
bastante desfavorável em termos históricos.

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

Expectativas dos consumidores pioram em janeiro
ISA e IE do Consumidor dessazonalizados, em pontos



Em janeiro, a confiança subiu 2,2 pts. nas
faixas de renda familiar mais baixa e caiu 3,1
pts. entre as famílias de renda familiar mais
alta.

A diferença entre os dois indicadores é agora
de apenas 2,2 pontos, a menor desde
fevereiro de 2019 (2,1 pts.)

O resultado geral ainda reflete um
consumidor preocupado com a situação
financeira familiar a despeito da recente
melhora do mercado de trabalho.

Confiança de consumidores de baixa renda se aproxima da alta pela primeira vez desde 2019
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 113,3 pontos.

O resultado foi influenciado pelas discussões
sobre a política econômica do novo governo,
com possíveis implicações sobre o
direcionamento da dívida pública e da inflação.

O IIE-Br inicia o ano em patamar elevado de
incerteza e não dá sinais de convergência para
níveis mais confortáveis no curto prazo.

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 janeiro
Indicador em pontos



Outras Informações



A Escassez de matérias primas continua sendo um fator de
preocupação para as empresas industriais, com piora em
janeiro, na comparação com outubro passado.

Escassez de matérias primas continua sendo um problema para segmentos automobilístico, 
de limpeza e perfumaria, máquinas e equipamentos e informática e eletrônicos

O problema de escassez de insumos e matérias-primas tornou-se mais
concentrado setorialmente nos últimos trimestres. As empresas de Veículos
Automotores e Limpeza e Perfumaria são as que mais reclamam da escassez de
matérias primas. Quatro segmentos não apresentaram limitações em janeiro.



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

A queda da confiança dos Serviços em janeiro foi determinada por piora em três dos
cinco principais segmentos em janeiro.

Nos Serviços Prestados às Famílias, a confiança piora pela
terceira vez seguida, acumulando perda de 20,5 pts. O índice
atinge agora o menor nível desde junho de 2021 (85,7 pts.)



Queda disseminada também entre os segmentos do Comércio
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A queda da confiança do Comércio foi motivada pelos
segmentos de Móveis e Eletrodomésticos, Outros
Varejistas, Veículos, Motocicletas e Material de
Construção. O segmento Hipermercados e
Supermercados ficou constante no mês e Tecidos,
Vestuário e Calçados caminhou em sentido contrário,
ao registrar alta de mais de 10 pontos.



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

Pela primeira vez desde agosto de 2015 a
confiança do Comércio fica abaixo da confiança
dos consumidores.

A distância entre o ICC e Serviços é de 5,4
pontos, a menor desde novembro de 2020 (4,4
pts.).



A percepção sobre a situação atual caiu em todos os setores. Entre os
consumidores, o ISA-C ficou praticamente constante.

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

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

As expectativas dos consumidores pioraram no mês, mas o IE-C se
mantém com o maior nível entre os setores.



Ímpeto de contratações empresarial recua, influenciado por Serviços
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 janeiro
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 terceiro 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 caiu 0,5 p.p. em janeiro, para
13,6% do total e continua oscilando próximo a essa faixa desde meados deste ano passado.



Barômetros Econômicos Globais 
acomodam em nível baixo 



Os Barômetros Globais continuam sinalizando
uma forte desaceleração da economia mundial
no início de 2023. Ambos os indicadores
caíram em janeiro e atingem níveis que -
excluindo o pior momento da crise da Covid-19
- não eram observados desde 2009. O
resultado foi influenciado pela região da Ásia,
Pacífico & África.

O Barômetro Econômico Global Coincidente
caiu 3,3 pontos, para 76,5 pontos, menor nível
desde julho de 2020 (68,5 pontos). Já o
Barômetro Econômico Global Antecedente
recuou 2,1 pontos, para 79,6 pontos menor
nível desde junho de 2020 (59,6 pontos).

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 muito 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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