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Metodologia do IEF

O IEF é uma pesquisa realizada em 3810 
domicílios em mais de 200 municípios 
abrangendo todas as Unidades da 
Federação. Utilizou-se o método de 
amostragem probabilística de modo a 
garantir uma margem de erro de 5% a um 
nível de significância de 95% para o Brasil 
e para as cinco grandes regiões.



Metodologia do IEF (continuação)

Para cada uma das seguintes questões observa-se a proporção de 
famílias que marcam uma resposta otimista:

 Bom momento para adquirir bens de consumo duráveis
 Situação financeira da família comparada à de um ano atrás
 Situação financeira da família daqui a um ano
 Situação econômica do Brasil daqui a um ano
 Situação econômica do Brasil daqui a cinco anos
 Condições sobre quitação de contas atrasadas no próximo mês
 Percepção do responsável pelo domicílio sobre estabilidade na 

ocupação
 Percepção dos outros ocupados na família sobre estabilidade na 

ocupação
 Percepção do responsável do domicílio sobre melhoria profissional 

nos próximos seis meses



ConfianConfiançça do consumidor a do consumidor –– parâmetros internacionaisparâmetros internacionais

Fonte: Bloomberg

País Entidade 
Responsável

Início das 
Pesquisas Frequência

Estados Unidos Conference Board 28/02/1967 Mensal

África do Sul Bureau for Economic
Reaserch 30/06/1982 Trimestral

European Union
Aggregates Comissão Européia 31/01/1985 Mensal

França INSEE National Statistic
Office 31/01/1987 Mensal

Suécia National Institute of
Economics 31/01/1993 Mensal

Rússia Levada Analytical Center 23/01/1995 Mensal

China National Bureau of
Statistics 30/06/1996 Mensal

Japão Economic and Social 
Research Institute 30/04/2004 Mensal

Alemanha Gfk AG 31/01/2005 Mensal

Coréia do Sul Banco da Coréia 31/07/2008 Mensal



Implicações na Economia

A confiança das famílias atua como fator 
redutor ou indutor do crescimento 
econômico. Se as expectativas estão otimistas 
em relação ao futuro, tende-se a gastar mais; 
quando há forte pessimismo, gasta-se menos.

O monitoramento das expectativas das 
famílias sobre consumo, dívidas e mercado de 
trabalho, além da situação econômica do 
País, tem o objetivo de produzir sinalizações 
de suas decisões de gastos e poupança 
futuras, constituindo indicadores úteis na 
antecipação dos rumos da economia no curto 
prazo.
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Índice de Expectativas das Famílias. Brasil e 
Grandes Regiões. Fevereiro de 2011 (em %)

Fonte: Ipea - IEF
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Fonte: Ipea - IEF

Entrevistada responsável pela família



IEF e a SituaIEF e a Situaçção ão 
Econômica NacionalEconômica Nacional



Expectativa sobre a situação econômica do Brasil 
e Grandes Regiões nos próximos 12 meses 

(em %)

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa para o Brasil nos próximos 12 meses 
Por Escolaridade (%) 

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa para o Brasil nos próximos 12 meses 
Por Etnia (%) 

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa para o Brasil nos próximos 12 meses pelo 
critério Recebimento de Benefício do Governo (%)

Fonte: Ipea - IEF



PercepPercepçção e expectativa da ão e expectativa da 
famfamíília sobre a situalia sobre a situaçção ão 

financeira passada e financeira passada e 
futurafutura



Percepção sobre a situação financeira da família em 
comparação com a de um ano atrás – em %

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa sobre a situação financeira 
da família daqui a um ano – em %

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa sobre a situação financeira da família 
daqui a um ano - Por Faixa Etária (%)

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa sobre a situação financeira da família 
daqui a um ano - Por Sexo (%)

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa sobre a situação financeira da família 
daqui a um ano - Por Escolaridade (%) 

Fonte: Ipea - IEF
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Expectativa sobre a situação financeira da família 
daqui a um ano - Por Etnia (%) 

Fonte: Ipea - IEF



Expectativas sobre a situação financeira da família 
daqui a um ano  pelo critério Recebimento de 

Benefício do Governo (%)

Fonte: Ipea - IEF



Percepção sobre o momento atual para comprar 
bens de consumo duráveis (em %) 

Fonte: Ipea - IEF



Percepção sobre o momento atual para comprar 
bens de consumo duráveis (em %) 

Fonte: 
IPEA - IEF



PercepPercepçção  e expectativa ão  e expectativa 
da famda famíília sobre lia sobre 
endividamento e endividamento e 

condicondiçções de quitaões de quitaçção de ão de 
ddíívidas e contas vidas e contas 

atrasadasatrasadas



Percepção das famílias sobre o grau de endividamento 
relativo ao rendimento familiar mensal (%)

Fonte: Ipea - IEF



Percepção do grau de endividamento das famílias 
Por Faixa Salarial (%) 

Fonte: Ipea - IEF



Percepção do grau de endividamento das famílias 
Por Faixa Etária (%)

Fonte: Ipea - IEF



Percepção do grau de endividamento das famílias 
Por Sexo (%)

Fonte: Ipea - IEF



Percepção do grau de endividamento das famílias 
Por Escolaridade (%)

Fonte: Ipea - IEF
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Percepção do grau de endividamento das famílias 
Por Etnia (%) 

Fonte: Ipea - IEF



Percepção do grau de endividamento das famílias  pelo 
critério Recebimento de Benefício do Governo (%)

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa sobre a capacidade de pagamento de 
contas atrasadas (em %) 

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa da famExpectativa da famíília lia 
sobre o mercado de sobre o mercado de 

trabalhotrabalho



Situação de segurança na ocupação do 
responsável pelo domicílio  (em %)

Fonte: Ipea - IEF



Situação de segurança na ocupação das demais 
pessoas do domicílio  (em %)

Fonte: Ipea - IEF



Expectativa de melhoria profissional por parte do 
responsável pelo domicílio (em %)

Fonte: Ipea - IEF


