NÚCLEO DE ECONOMIA DO SINCOMÉRCIO
ICC – ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
Índice de confiança do consumidor começa 2018 com alta de 8,6% e atinge maior nível
desde o início da coleta
O Índice de Confiança do Consumidor araraquarense registrou aumento de 8,6% no
mês de Janeiro, passando de 102,0 pontos em Dezembro para 110,8 pontos em
Janeiro. O índice foi coletado com 652 pessoas no município e continua acima da linha
de 100 pontos pelo quarto mês consecutivo. Durante o inicio do ano, a confiança do
consumidor tende a permanecer mais baixa, principalmente devido às contas de início
de ano, que acabam gerando uma sensação de renda menor. Mesmo assim, o
resultado coletado surpreendeu positivamente.
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A variação positiva foi principalmente influenciada pelo IEC (Índice de Expectativas
Futuras), que após dois meses de queda, apresentou uma retomada e aumento de
11,4% frente ao mês anterior. O vislumbre de um novo ano cheio de novas
oportunidades tem influencia sobre o consumidor em relação às suas expectativas

futuras, o que ajudou no aumento do índice. Durante 2018, as expectativas são de
muitas oscilações no IEC devido às eleições presidenciais, que acabam gerando
incerteza e falta de segurança nos consumidores em relação ao futuro do país.
O ICEA (Índice de Condições Econômicas Atuais) também apresentou crescimento,
aumentando 3,1% em relação ao mês anterior. O recebimento do décimo terceiro
salário em Dezembro ainda possui influencia sobre o resultado, uma vez que gera a
sensação de aumento de poder aquisitivo.
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