NÚCLEO DE ECONOMIA DO SINCOMÉRCIO:
ICC – ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
Índice de confiança do consumidor em Outubro ultrapassa a linha de 100 pontos,
indicando que o consumidor passa a ter uma visão otimista
O Índice de Confiança do Consumidor araraquarense registrou aumento de 5,2% no
mês de Outubro, passando de 97,4 pontos em Setembro para 102,5 pontos em
Outubro. O índice foi coletado com 650 pessoas no município e pela primeira vez
desde o início da coleta em Abril ele ultrapassou a linha de 100 pontos, que indica
otimismo econômico. O resultado é muito relevante, evidenciando que as famílias
estão percebendo uma melhora nas suas condições econômicas e acumulam boas
perspectivas para o futuro. Em um momento preparação para as festas de final de ano,
o aumento da confiança é bom sinal para os lojistas, indicando que o consumidor está
mais disposto a investir em compras de presentes e outros produtos na data. Apesar
disso, as famílias ainda estão mais contidas com o orçamento, buscando preços mais
atrativos e produtos que realmente necessitam.
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O ICEA (Índice de Condições Econômicas Atuais) teve aumento de 11,7%,
representando a melhora na percepção dos consumidores com sua renda atual. Os
últimos dados positivos de emprego na cidade têm grande influência sobre esse índice,
uma vez que o aumento das vagas de trabalho influencia diretamente na redá
disponível para o consumo. Mudanças no ambiente econômico do município também
têm sido percebidas pelos entrevistados, como as melhoras nas taxas de juros
oferecidas, queda nos preços dos alimentos, etc.
O IEC (Índice de Expectativas do Consumidor) também apresentou aumento de 2,6%.
O resultado indica que o consumidor permanece otimista com o futuro e com as
possibilidades de crescimento econômico ainda ao final de 2017. A pesquisa também
evidencia que o publico masculino continua muito mais otimista que as mulheres em
todos os quesitos.
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