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ÍNDICE NACIONAL
DE EXPECTATIVA DO
CONSUMIDOR
Confiança cresce após três meses
Após três meses, a confiança dos consumidores volta a crescer. O INEC, Índice Nacional de Expectativa
do Consumidor, registra 101,6 pontos em agosto,
um crescimento de 2,1% na comparação com julho.
Apesar do aumento, o índice não reverte o desempenho negativo dos três meses anteriores (queda
em maio e julho e estabilidade em junho) e segue
em patamar menor que o registrado no primeiro
quadrimestre do ano (acima de 102 pontos). O índice é 0,4% inferior ao registrado em agosto de 2016
e está 6,2% abaixo da sua média histórica.

A maioria dos componentes que formam o INEC
variam positivamente entre julho e agosto, contribuindo para o aumento do índice. Destaca-se
o crescimento do índice de expectativa de desemprego, 7,4%, refletindo a queda do percentual de respondentes que esperam aumento do
desemprego. O índice de endividamento, por sua
vez, aumentou 4,7%, revelando que as famílias
estão reduzindo suas dívidas.

Série histórica

INEC - Agosto 2017

Índice de base fixa. Média de 2001=100

Variação em relação ao período indicado

120
115
110
média histórica: 108,3

105

2,1%

101,6
ago/17

mês anterior

100

0,0

95

-0,4%

90

NOV FEV MAI AGO NOV FEV MAI
2014 2015
2016

AGO NOV FEV MAI AGO
2017

mesmo mês do
ano anterior

INEC® - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor
ISSN 2317-7055 • Ano 19 • Número 8 • Agosto 2017

Componentes do INEC
Variação em relação ao período indicado
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Como ler os índices: Quanto maior o índice, maior o percentual de respostas positivas, ou seja, maior o percentual de respondentes esperando queda
na inflação ou desemprego, esperando aumento da renda pessoal, esperando aumentar as compras de bens de maior valor, com melhor situação
financeira ou menos endividado.

Especificações técnicas
Pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência.
Número de entrevistas: 2002 em 143 municípios
Período da coleta: De 17 a 21 de agosto de 2017.
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Veja mais
Mais informações como edições anteriores,
versão inglês, metodologia da pesquisa,
série histórica em: www.cni.org.br/inec
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