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Indicadores de Sentimento:
Confiança e Incerteza

Síntese dos Resultados de Fevereiro de 2023



O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 0,6 pt.
em fevereiro, interrompendo a sequência de quatro
quedas consecutivas. A discreta alta pode ser
interpretada como um movimento de acomodação
influenciado por uma melhora das expectativas em
relação aos meses seguintes.

O Índice de Confiança dos Consumidores (ICC) recuou
pelo segundo mês seguido, agora em 1,3 pts., para 84,5
pontos, o menor nível desde agosto de 2022 (83,6
pts.).

O desempenho de ambos os indicadores reflete
principalmente a desaceleração da atividade
econômica nos segmentos cíclicos da economia ao
longo dos últimos meses mas também a incerteza com
relação a aspectos da política econômica do novo
governo.

Confiança Empresarial acomoda; a do Consumidor mantém tendência de queda
Eixo esquerdo: Índices de Confiança dessazonalizados; Eixo direito: diferença, em pontos, entre os índices



O ISA Empresarial segue em tendência de queda em
fevereiro, refletindo uma percepção de piora do
ambiente de negócios no mês.

Já o IE Empresarial sobe após três meses em queda. A
evolução favorável no mês pode ser interpretada
como uma calibragem das expectativas, que são ainda
pessimistas em relação à possiblidade de entrada dos
segmentos cíclicos da economia numa fase de
aceleração da atividade ao longo dos próximos três a
seis meses.

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



Confiança subiu em apenas dois dos quatro grandes setores
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

Em fevereiro, a confiança recuou na Indústria e
Serviços e subiu no Comércio e Construção.

A alta mais expressiva do ICOM foi motivada pela
melhora da percepção sobre o momento presente
dos negócios que havia se deteriorado nos meses
anteriores. A alta é ainda pequena em relação às
perdas dos meses anteriores e o setor continua
registrando o índice de confiança mais baixo entre
os setores.

A confiança da Indústria, primeiro setor a sentir a
atual fase de desaceleração, em meados de 2022,
vem andando de lado desde novembro do ano
passado.

A confiança de Serviços e Construção oscilou pouco
em fevereiro.



As expectativas para a demanda no horizonte de
três meses, que eram as mais pessimistas entre
as variáveis monitoradas pelas sondagens do
IBRE, foram as que mais avançaram no mês. Já as
perspectivas para a evolução dos negócios no
horizonte de seis meses melhoraram pelo
terceiro mês seguido.

O indicador Emprego Previsto (três meses)
também tem melhora em fevereiro sinalizando
uma relativa resiliência do mercado de trabalho
neste primeiro semestre.

Expectativas param de piorar 
Indicadores dessazonalizados



A queda do ICC em fevereiro foi influenciada tanto
pela piora das avaliações sobre a situação corrente
quanto pela redução do otimismo em relação aos
próximos meses.

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 e percepção sobre a situação atual dos consumidores pioram em fevereiro
ISA e IE do Consumidor dessazonalizados, em pontos



Em fevereiro, a confiança caiu 3,3 pts. nas
faixas de renda familiar mais baixas e 0,3 pt.
entre as famílias de renda familiar mais alta.

A diferença entre os dois indicadores é agora
de 5,3 pontos, com desaceleração gradual da
confiança nas faixas de renda mais alta
desde agosto de 2022, enquanto a confiança
entre as famílias de renda mais baixa vem
flutuando entre 70-80 pontos na mesma
janela de tempo.

Ambos os indicadores estão abaixo dos 90
pontos refletindo desânimo dos
consumidores.

Distância entre confiança de consumidores de baixa e alta renda volta a aumentar
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



Na primeira década e meia do século, a incerteza
econômica - medida pelo IIE-BR do FGV IBRE -
girou abaixo do nível médio histórico de 100
pontos no Brasil.

Entre meados de 2015 e 2019, o indicador subiu
e passou a rodar em torno de 115,0 pts, puxado
pelas turbulências econômicas, políticas e
institucionais do país do período.

Após a pandemia, a incerteza explodiu e o
indicador registrou uma média de 143,6 pts no
biênio 2020-2021.

Passado o pior momento da crise, o nível de
incerteza recuou mas continua girando em níveis
elevados, com uma média de 115,6 pontos desde
2022, e mostrando certa resistência a cair abaixo
dos 110 pontos.

Em fevereiro, o IIE-BR caiu 1,6 ponto, para 111,7
pontos.

Incerteza econômica retorna à média (elevada) do período anterior à pandemia
Indicador em pontos e médias em diferentes períodos



A mudança de temas que refletem incerteza ao longo do tempo
Termos que mais aparecem dentro das notícias classificadas como notícias de incerteza

Fevereiro de 2020

Além das incertezas no ambiente político, parte
das incertezas eram originárias de fatores
externos: guerra comercial EUA-China e o início
do espalhamento do coronavírus pelo mundo.

Abril de 2020

Um dos piores momentos da pandemia no Brasil
levou a incerteza a níveis recordes. Uma das maiores
dúvidas em abril de 2020 era o real impacto da crise
sanitária na economia e na vida das pessoas.
Naquele momento se usava com mais frequência o
termo “coronavírus”.

Fevereiro de 2023

A manutenção do nível de incerteza em patamares
elevados tem respaldo em fatores econômicos,
como a inflação, e nas discussões sobre a política
econômica do governo. Em fevereiro, o debate sobre
política monetária surge no radar, com o aumento
da incidência de termos como Banco Central, juro e
meta entre os artigos identificados como
sinalizadores de incerteza.



Outras Informações



Nível de Utilização da Capacidade da Indústria (NUCI) cai pelo sétimo mês seguido
Indicadores dessazonalizados

O NUCI Industrial registra a sétima queda
consecutiva e atinge o menor nível desde maio de
2021 (77,8 pts.)



Segmento Outros Serviços puxa resultado da confiança do setor para baixo
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados

A queda modesta da confiança dos Serviços em fevereiro foi inteiramente
determinada por uma súbita piora do segmento de Outros Serviços, enquanto os
demais segmentos caminharam no sentido oposto.

A confiança de Outros Serviços, que até o mês passado se
mostrava bastante resiliente, recua 17,1 pontos em fevereiro,
para 84,7 pts., menor nível desde abril de 2021 (83,9 pts.)



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

A alta da confiança do Comércio atingiu todos os
segmentos exceto Hipermercados e Supermercados,.
Veículos, Motocicletas Partes e Peças, Material de
Construção e Móveis e Eletrodomésticos registraram as
maiores altas entre os segmentos.



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

Apesar da alta no mês, em médias trimestrais, a
confiança do Comércio ficou abaixo da confiança
dos Consumidores pelo segundo mês seguido.

A distância entre o ICC e o ICS (Serviços) é de 4,2
pontos, a menor desde setembro de 2020 (3,2
pts.), mas a aproximação segue sendo não
virtuosa, por ser motivada pela queda mais
expressiva do ICS.



A percepção sobre a situação atual piorou em todos os setores,
exceto Comércio, que registrou forte alta no mês.
Entre os consumidores, o ISA-C recuou quase 2,0 pontos e se afasta
dos índices de confiança setoriais.

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

As expectativas melhoraram nos setores de Serviços e Construção;
houve piora na Indústria e no Comércio.
As expectativas dos consumidores pioram no mês, mas o IE-C se
mantém com o maior nível entre os setores.

A diferença entre 
o ISA-C e o IE-C é 
de 26,5 pontos. 



Ímpeto de contratações piora na Indústria e 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.

Indústria tem o menor ímpeto
de contratações desde junho
de 2020 (-0,8 pt.)



Situação das Finanças familiares em fevereiro
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 interrompe a tendência de queda e sobe ligeiramente no mês, enquanto o indicador de
Situação Financeira Atual da Família caminhou em sentido contrário. O número de pessoas usando recursos de poupança para quitar
despesas correntes caiu 0,4 p.p. em fevereiro, para 13,2% do total, menor nível desde maio de 2021 (12,9 pts.)



Barômetros Econômicos Globais 
acomodam em nível baixo 



Os Barômetros Globais sobem pela primeira
vez desde novembro de 2022 de forma
disseminada entre as regiões em fevereiro de
2023, com destaque para a melhora do
ambiente na região da Ásia, Pacífico & África.

o Barômetro Econômico Global Coincidente
sobe 6,2 pontos, para 83,3 pontos. O
Barômetro Econômico Global Antecedente
sobe ainda mais expressivamente, em 11,2
pontos, para 90,5 pontos, maior nível desde
março de 2022. Com o resultado, o Barômetro
Coincidente recupera quase 50% das perdas
registradas nos três meses anteriores,
enquanto o Antecedente recupera mais de
100% das perdas no mesmo período de
comparação.

Barômetros Globais: interrompem sequência de quedas
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 flerta com o nível baixo novamente
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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