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CONFIANÇA DO CONSUMIDOR REPETE O RESULTADO DE 

JANEIRO DE 2019 

 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado para o 

município de Chapecó-SC, registrou uma queda de 0,15 pontos percentuais 

no mês de janeiro. Neste mês, a confiança dos consumidores é de 102,41 

pontos ao passo que em dezembro foi de 102,56 pontos, representando uma 

variação de -0,14%. 

O curso de Ciências Econômicas juntamente com o Sindicato do 

Comércio da Região de Chapecó – SICOM, por meio do SICOM Pesquisas, 

divulgam o boletim com os resultados para o Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC), Índice de Condições Econômicas (ICE), Índice de 

Expectativas de Consumo (IEC) e o Índice de Endividamento e Inadimplência 

do Consumidor (IEIC). A pesquisa foi adaptada da Survey of Consumers da 

Michigan University1 para a realidade do município de Chapecó e utiliza como 

base o mês de abril de 20132. 

A confiança dos consumidores permaneceu praticamente estável 

neste mês de janeiro, tendo uma leve queda. Apesar da queda, a pontuação 

do índice acima dos 100 pontos revela um cenário de confiança moderada, 

e repetiu o mesmo resultado de janeiro de 2019, em que o índice também 

havia atingido 102,41 pontos. No entanto, diferente do ano passado, o que 

tem mantido o índice em um nível ligeiramente positivo neste ano é 

principalmente a condição econômica dos consumidores, que melhorou ao 

longo de 2019 e se encontra em um patamar elevado historicamente. Fatores 

recentes que podem explicar essa elevação são: a liberação do FGTS; 

 
1 A pesquisa pode ser observada verificada no site: http://www.sca.isr.umich.edu/  
2 A confiança do consumidor foi mensurada, com periodicidade mensal, entre 2012 e 2016 

pelo curso de Ciências Econômicas da Unochapecó, fato que valida o instrumento e permite 

utilizar a base histórica como referência para o cálculo. 

http://www.sca.isr.umich.edu/
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inflação relativamente controlada; o ciclo de redução na taxa Selic; e 

recebimento do 13° salário do bolsa família, que surgiu esse ano e impacta os 

resultados do subgrupo das pessoas com renda inferior a R$1.500,00, que teve 

um dos melhores desempenhos neste mês, como é mostrado a seguir. 

A amostra da pesquisa foi composta por 154 mulheres e 119 homens de 

diversas faixas etárias e classes de renda. A análise é segmentada também 

por características individuais dos consumidores: gênero, idade e renda. O 

levantamento foi realizado entre os dias 13 a 23 de dezembro na região 

central do município de Chapecó-SC. A representação da série histórica 

mensal do Índice de Confiança do Consumidor pode ser observada no 

Gráfico 1, a seguir. 

 Gráfico1: Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense3. 

 
 Fonte: Curso de Ciências Econômicas/Unochapecó e Sicom Pesquisas. 

 

Dentre as categorias analisadas, o grupo que apresentou maior 

crescimento na confiança foi o de consumidores que têm entre 45 e 65 anos 

de idade (4,33%), seguido pelo grupo de renda inferior a R$1.500,00 (3,54%) e 

 
3 Taxonomia: 𝐼𝐶𝐶=100 – Confiança estável; 100<𝐼𝐶𝐶<125 – Confiança (Moderado-bom); 125≤𝐼𝐶𝐶<150 – 

Confiança (Muito bom); 150≤𝐼𝐶𝐶<200 – Confiança (Excelente); 75≤𝐼𝐶𝐶<100 – Desconfiança 

(Desaceleração); 50≤𝐼𝐶𝐶<75 – Desconfiança (Recessão). 
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pelas mulheres (1,64%). No outro extremo, os grupos que apresentaram as 

maiores diminuições na confiança englobam as pessoas com renda acima 

de R$3.000,00 (-8,60%) e as pessoas com 65 anos de idade ou mais (-3,11%). O 

comportamento dos consumidores segmentado por características pode ser 

observado na Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1: Histórico do Índice de Confiança do Consumidor Chapecoense 

 
Fonte: Curso de Ciências Econômicas/Unochapecó e Sicom Pesquisas. 

 

A expectativa de gastos extras e gastos pela internet aumentaram para 

este mês de janeiro em relação ao mês de dezembro. A expectativa para 

gastos extras que era de R$488,45,04 no mês passado, atingiu R$613,08 em 
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janeiro, o seu maior valor desde fevereiro de 2019. A expectativa para gastos 

pela internet passou de R$97,77 em dezembro para R$98,91 em janeiro. 

Dentre os subgrupos, o de pessoas com menos de 24 anos de idade 

apresentou a maior expectativa de consumir pela internet (R$168,98). O 

subgrupo masculino surge na sequência, com uma expectativa de consumo 

pela internet de R$148,01, e em seguida, os indivíduos com renda inferior a 

R$1.500,00 (R$128,79).  

COMPORTAMENTO DOS SUBÍNDICES 

A partir da descrição do comportamento do Índice de Confiança do 

Consumidor, parte-se para a análise dos principais resultados dos subíndices 

que o compõe: Índice de Condições Econômicas (ICE) que mensura como os 

consumidores avaliam suas finanças e a conjuntura do país comparando-as 

com os últimos 12 meses, nele o consumidor compara sua atual situação com 

a do passado recente, avaliando de forma positiva, igual ou negativa. Índice 

de Expectativas de Consumo (IEC) avalia quais são as expectativas do 

consumidor com relação aos próximos 12 meses, ou seja, como o consumidor 

avalia suas oportunidades de negócios, consumo e de conjuntura nacional 

para o futuro, fornecendo uma previsão do comportamento da demanda 

agregada municipal nos próximos meses.  

Além destes, realiza-se o cálculo do Índice de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (IEIC), que avalia o grau de endividamento e 

inadimplência dos consumidores chapecoenses no mês de referência da 

pesquisa, sendo útil para avaliar a capacidade de pagamento e aquisição 

de novas dívidas por parte dos agentes econômicos. 

O Índice de Condições Econômicas (ICE) apresentou redução de -

2,97% comparado ao mês de dezembro, chegando aos 101,35 pontos. Os 

resultados indicam que os consumidores estão menos confiantes com relação 

às suas finanças e as condições para aquisição de bens duráveis, se 
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comparado ao mês de dezembro. O subgrupo que liderou essa redução foi o 

das pessoas com 65 anos de idade ou mais (-14,29%), seguido pelo subgrupo 

das pessoas com renda a partir de R$3.000,00 (-12,72%). Ainda sim, é o 

segundo maior resultado do índice desde maio de 2018, ficando atrás apenas 

de dezembro de 2019. Esse resultado acima da média pode estar conectado 

com a ação do governo federal de liberação do FGTS, criação do 13° salário 

do bolsa família e do ciclo de reduções na taxa Selic. 

Já o Índice de Expectativas de Consumo (IEC), apresentou movimento 

de alta no mês de janeiro (1,65%), registrando 103,06 pontos. O IEC mensura o 

sentimento dos consumidores com relação ao futuro, tanto da situação 

econômica pessoal quanto do país como um todo. Apesar da variação não 

muito expressiva, esse é o maior resultado do índice desde fevereiro de 2019. 

O subgrupo das pessoas com renda acima de R$3.000,00 foi o que apresentou 

a maior variação negativa nesse índice (-6,11%), entretanto, ainda é o que 

apresenta a maior expectativa de consumo para este mês de janeiro, dentro 

do grupo da renda. 

O Índice de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (IEIC) 

permite sondar o nível de obrigações a pagar ou em atraso que o consumidor 

possa ter, como por exemplo: cartão de crédito, crédito em lojas, crédito 

consignado, cheque especial, financiamento de carro/moto, financiamento 

casa/apartamento e outras dívidas. O IEIC, em janeiro, registrou variação de 

-5,91%. Em dezembro esse índice havia pontuado 143,66 pontos e em janeiro 

passou para 135,17 pontos. Este resultado é negativo e está alinhado com a 

ampliação do nível de endividados e/ou inadimplentes do município, 

possivelmente impulsionada pelas datas comemorativas de final do ano, que 

trazem consigo um maior consumo com viagens e presentes principalmente, 

e talvez também pela chegada do verão, que pode ter levado algumas 

pessoas a se endividarem com a aquisição bens como ventiladores e 

climatizadores. A Tabela 2 apresenta as variações dos subíndices.  
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Tabela 2: Variações dos subíndices 

 
Fonte: Curso de Ciências Econômicas/Unochapecó e Sicom Pesquisas. 

 
Dentre os 273 consumidores entrevistados, 69,6% estão com alguma 

obrigação a pagar. Entre os endividados, 23 consumidores (12,1%) também 

revelaram estar inadimplentes, ou seja, com obrigações em atraso, 

especialmente com crédito de lojas.  
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