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Índice de Expectativas d as 
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O IEF é uma pesquisa mensal realizada 
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abrangendo todas as unidades da 
federação. Utiliza-se o método de 
amostragem probabilística de modo a 
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nível de significância de 95% para o Brasil 
e para as cinco grandes regiões. 
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Introdução 
 

Pesquisa domiciliar do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
realizada em 3.810 domicílios distribuídos por mais de 200 municípios em todas as 
unidades da federação, o Índice de Expectativas das Famílias (IEF) aponta, em sua 
segunda edição, que os brasileiros se mantêm otimistas em relação à situação 
socioeconômica do País, com índice de 62,73 pontos em setembro (veja escala abaixo), 
valor praticamente idêntico ao do mês passado (62,75 pontos). A região Centro-Oeste, 
que apresentava a maior pontuação otimista das famílias em agosto (68,14), mostrou 
uma pequena queda em setembro (64,75), sendo ultrapassada pelas regiões Norte e Sul, 
com 65,29 e 65,7 pontos respectivamente. Enquanto isso, a região Sudeste se manteve 
como a região relativamente menos otimista. Ainda assim, alcançou a região de 
pontuação otimista com 60,27 pontos. 

A escala de pontuação de expectativas das famílias compreende a seguinte 
dimensão no indicador: 

• Grande pessimismo de 0 a 20 pontos; 
• Pessimismo de 20 a 40 pontos; 
• Moderação de 40 a 60 pontos; 
• Otimismo de 60 a 80 pontos; e 
• Grande Otimismo de 80 a 100 pontos. 
 

 
Gráfico 1: Índice de Expectativas das Famílias – Setembro 2010 
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     Fonte: IPEA – IEF 

A pontuação do IEF para a situação socioeconômica brasileira resulta da 
combinação de cinco diferentes dimensões consideradas, a saber:  

(i) a expectativa da família sobre a situação econômica nacional;  
(ii)  a percepção da família sobre a condição financeira passada e a 

expectativa futura;  
(iii)  a expectativa da família sobre decisões de consumo;  
(iv) a expectativa da família sobre o endividamento e condições de quitação 

de dívidas e contas atrasadas; e 
(v) a expectativa da família sobre o mercado de trabalho, especialmente nos 

quesitos segurança na ocupação e sentimento futuro de melhora 
profissional. 
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1. Expectativa da família sobre a situação econômica brasileira 
 

Para o mês de setembro, a expectativa média das famílias no que diz 
respeito à situação econômica do País no curto prazo aponta que 59,95% delas 
acreditam que o Brasil passará por melhores momentos nos próximos 12 meses, valor 
muito próximo ao registrado no mês passado.  
 

Gráfico 2: Expectativa sobre a situação econômica do Brasil nos próximos  
12 meses, em % 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

Além disso, 56,88% das famílias creem no mesmo para os próximos cinco 
anos, conforme registram os Gráficos 2 e 3. A proporção de famílias que acreditam que 
o País atravessará piores momentos é de 17,38% e 14,20%, para o curto e médio prazos 
respectivamente. 

Gráfico 3: Expectativa sobre a situação econômica do Brasil nos próximos  
cinco anos, em % 
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Na Tabela 1, registra-se que o otimismo moderado sobre o futuro do País 
também é uma característica geral, sem grandes variações para diferentes grupos da 
população.  

 
Tabela 1: Expectativa sobre a situação econômica do Brasil nos próximos 12 meses 

por renda, idade, sexo, escolaridade, etnia e benefício do governo, em % 
Itens Expectativa para o Brasil nos próximos 12 meses 

  Melhores Momentos Piores Momentos 
Faixa Salarial    
Até 1 SM 60,94 18,43 
De 1 a 2 SM 58,49 17,84 
De 2 a 4 SM 62,84 16,42 
De 4 a 5 SM 65,67 14,63 
De 5 a 10 SM 61,33 17,33 
Mais de 10 SM 65,89 14,73 
Faixa Etária    
16-29 anos 65,8 18,04 
30-39 anos 65,5 15,2 
40-49 anos 55,89 18,41 
50-59 anos 56,52 16,38 
Mais de 60 anos 57,49 18,32 
Sexo    
Homem 64,91 13,6 
Mulher 57,17 19,49 
Escolaridade    
Sem escolaridade 61,63 19,66 
Fundamental incompleto 57,9 16,96 
Fundamental completo 62,37 12,11 
Médio incompleto 56,12 19,73 
Médio completo 62,5 17,16 
Superior incompleto 65 16,25 
Superior ou pós-graduação 57,24 22,07 
Etnia    
Parda 62,55 16,24 
Negra 61,81 16,83 
Branca 57,27 18,38 
Amarela 58,33 27,78 
Recebe benefício do governo   
Sim 60,53 17 

Não 59,18 17,87 
Fonte: IPEA – IEF 
 

Novamente, o maior grau de confiança na melhora econômica do País 
ocorre entre aquelas famílias com maior rendimento (mais de 10 SM), bem como para 
os mais jovens. No mesmo sentido, destacam-se como os que apresentam maior 
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otimismo com a economia do País os homens, os de ensino superior incompleto, os 
autodeclarados pardos e aqueles que recebem algum benefício do governo. 

Pelo Gráfico 4, percebe-se que, novamente as regiões Norte e Nordeste 
apresentam maior otimismo em relação ao comportamento da economia nacional com, 
respectivamente, 72,67% e 70,8% das famílias projetando melhores momentos para o 
País. Em contraste, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, essa proporção atinge 
51,58%, 54,33% e 52,79%, respectivamente. 

Gráfico 4: Expectativa sobre a situação econômica do Brasil nos próximos  
12 meses, por região, em % 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

Em resumo, as expectativas médias do conjunto das famílias sobre a 
condição econômica próxima do País revelam uma manutenção do momento de 
otimismo – com maior força entre as famílias com maior renda e entre os jovens, bem 
como entre as famílias das regiões Norte e Nordeste.  

 
 

2. Expectativa da família sobre sua situação financeira  
 

No mês de setembro, 74% do conjunto das famílias brasileiras pesquisadas 
indicaram estar melhor financeiramente hoje do que estavam há um ano. Em 
contrapartida, verifica-se que apenas 18% sentem-se em pior situação atualmente que 
em relação à de um ano atrás. 
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Gráfico 5: Percepção sobre a situação financeira da família em comparação à de 
um ano atrás 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

No Gráfico 6, constata-se que as regiões Norte e Nordeste possuem, 
novamente, maior proporção de famílias que acreditam ter melhorado sua condição 
financeira (81,33% e 78,97% respectivamente), seguidas de perto pelo Centro-Oeste 
(76,49%). Nas regiões Sul e Sudeste, a proporção de famílias otimistas é levemente 
inferior, ainda que permaneça elevada na escala do IEF com proporções acima de 70%. 

 
Gráfico 6: Percepção sobre a situação financeira da família em comparação à de 

um ano atrás, por região 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

No mesmo sentido da expectativa otimista, nota-se que o Gráfico 7 registra 
que aproximadamente 77,32% das famílias creem que estarão em melhores condições 
financeiras daqui a um ano, enquanto somente 7,56% projetam expectativa de estarem 
pior.  
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Gráfico 7: Expectativas sobre a situação financeira da família daqui a um ano 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

No Gráfico 8, percebe-se que a expectativa das famílias sobre o futuro 
próximo é mais otimista no Norte, onde 94,67% delas acreditam que estarão melhor 
contra apenas 1,33% dos domicílios que acreditam no contrário (pior). Em setembro, foi 
a região Centro-Oeste que apresentou a menor proporção de famílias que acreditam que 
estarão melhor, com 71,58%, contra 8,07% que anteveem piores momentos. 

 
 
Gráfico 8: Expectativas sobre a situação financeira da família daqui a um ano, por 

região, em % 
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Fonte: IPEA – IEF 

 

Na tabela 2, observa-se que as expectativas otimistas do conjunto das 
famílias brasileiras pesquisadas são generalizadas, sendo mais pronunciadas entre 
aquelas com maior rendimento familiar (especialmente entre 4 e 10 SM), os mais 
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jovens, as mulheres, os com ensino superior incompleto, os que se autodeclaram pardos 
e que não recebem benefícios do governo. 

Tabela 2: Expectativas sobre a situação financeira da família daqui a um ano, por 
rendimento, idade, sexo, escolaridade, etnia e benefício do governo 

Itens Expectativa para os próximos 12 meses 

  Melhores Momentos Piores Momentos 

Faixa Salarial    
Até 1 SM 72,76 10,55 

De 1 a 2 SM 76,16 8,83 

De 2 a 4 SM 81,37 5,37 

De 4 a 5 SM 85,07 2,69 

De 5 a 10 SM 84,33 6,33 

Mais de 10 SM 76,74 7,75 

Faixa Etária    
16-29 anos 88,89 4,04 

30-39 anos 84,36 4,09 

40-49 anos 75,23 9,01 

50-59 anos 70,87 8,41 

Mais de 60 anos 70,45 10,73 

Sexo    
Homem 77,19 6,43 

Mulher 77,4 8,19 

Escolaridade    
Sem escolaridade 74,1 10,79 

Fundamental incompleto 73,55 8,41 

Fundamental completo 78,35 6,7 

Médio incompleto 82,31 5,44 

Médio completo 81,7 5,91 

Superior incompleto 85,63 5 

Superior ou pós-graduação 75,52 8,62 

Etnia    
Parda 78,92 7,25 

Negra 75,13 9,8 

Branca 76,75 7,39 

Amarela 72,22 2,78 
Recebe benefício do 
governo    
Sim 75,72 8,54 

Não 79,62 6,14 
Fonte: IPEA – IEF 
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3. Expectativa da família sobre o consumo  
 

Pelo Gráfico 9 constata-se que 53,81% das famílias pensam que o presente 
seja um momento ideal para a aquisição de bens de consumo duráveis, contra 37,27% 
que acreditam que o atual momento não seja propício para isso.  

 
 

Gráfico 9: Perspectiva sobre o momento para consumir bens de consumo duráveis 
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Fonte: IPEA – IEF 

A região Nordeste é aquela em que o otimismo é maior, com 63,94% das 
famílias acreditando ser um bom momento para o consumo. Nas regiões Norte e Sul, há 
proporção semelhante de famílias receosas em consumir e de famílias otimistas 
(aproximadamente 46% de otimistas e pessimistas), conforme aponta o Gráfico 10. 
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Gráfico 10: Perspectiva sobre o momento para consumir bens de consumo 
duráveis por região 
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4. Expectativa da família sobre o endividamento 
 

Como pode ser visto no Gráfico 11, 47,73% do conjunto das famílias 
brasileiras pesquisadas declararam não ter dívidas, ao passo que, em comparação ao 
rendimento familiar mensal, pouco mais de 10% das famílias responderam estar muito 
endividadas. 

Gráfico 11: Percepção das famílias sobre o grau de endividamento relativo ao 
rendimento familiar mensal 
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Fonte: IPEA – IEF 
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Pela Tabela 3, pode-se observar a percepção do grau de endividamento das 
famílias segundo faixa salarial. Nota-se que são os domicílios com menor rendimento 
que apresentam proporção mais elevada de famílias sem dívidas e, ao mesmo tempo, 
maior proporção de famílias muito endividadas. Por outro lado, o inverso se observa 
para os domicílios com renda entre 4 e 10 SM, onde, consequentemente, há maior 
proporção de famílias pouco ou razoavelmente endividadas. 

 
Tabela 3: Percepção do grau de endividamento das famílias em comparação ao 
rendimento familiar por faixa salarial, faixa etária, gênero, escolaridade, etnia e 

benefício do governo 
  Percepção do Grau de Endividamento das Famílias 

  
Muito 

endividado 
Mais ou menos 

endividado 
Pouco 

endividado 
Não tem 
dívidas 

Faixa Salarial      

Até 1 SM 12,28 13,86 18,9 54,8 

De 1 a 2 SM 10,38 15,01 25,21 49,14 

De 2 a 4 SM 9,16 20,32 26,42 44,11 

De 4 a 5 SM 4,78 18,51 34,93 41,79 

De 5 a 10 SM 10 20,33 30 39,67 

Mais de 10 SM 11,63 10,85 28,68 48,06 

Faixa Etária      

16-29 anos 11,11 19,48 28,43 40,69 

30-39 anos 12,28 20,91 30,56 36,11 

40-49 anos 13,25 17,62 26,89 41,85 

50-59 anos 10,87 19,71 22,32 46,67 

Mais de 60 anos 5,26 8,81 20,95 64,78 

Sexo      

Homem 8,26 17,18 25,88 48,25 

Mulher 11,26 16,34 25,23 46,97 

Escolaridade      

Sem escolaridade 8,15 12,23 21,82 57,79 

Fundamental incompleto 9,49 14,71 24,06 51,52 

Fundamental completo 9,79 20,62 25,77 43,3 

Médio incompleto 11,22 19,39 25,17 43,88 

Médio completo 12,39 19,43 27,84 40,34 

Superior incompleto 9,38 20 26,25 43,13 

Superior ou pós-graduação 9,66 13,79 29,66 45,86 

Etnia      

Parda 9,92 18,23 27,28 44,45 

Negra 13,07 18,34 20,1 48,49 

Branca 9,62 14,6 25,32 50,06 

Amarela 22,22 22,22 11,11 41,67 

Recebe benefício do governo      

Sim 8,82 14,96 24,64 51,36 

Não 12,1 18,93 26,58 42,01 

Fonte: IPEA – IEF 
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A Tabela 3 revela ainda que entre os adultos de 30 a 50 anos há maior 
proporção de pessoas que se consideram muito endividadas, ao passo que pessoas com 
mais de 60 anos são as que mais declaram não ter dívidas. Da mesma forma, o número 
de pessoas muito endividadas se mostrou em setembro maior entre aqueles com ensino 
médio completo e incompleto, bem como entre aqueles que se autodeclaram amarelos 
ou negros e entre os não recebem benefícios do governo. 

Pelo Gráfico 12, registra-se que, em setembro, houve uma maior proporção 
de famílias sem dívidas no Sudeste (55,14%), seguidos pelo Nordeste e Centro-Oeste 
(45,54% e 47,02%, respectivamente). Enquanto isso, na região Norte apenas 22% das 
famílias declararam não possuir dívidas (contra 37,33% que estão pouco endividadas). 

 
 

Gráfico 12: Percepção do grau de endividamento das famílias em comparação à 
renda familiar, por região 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

No Gráfico 13, investigamos como varia o otimismo das famílias sobre sua 
situação financeira em um futuro próximo de acordo com a percepção do grau de 
endividamento. Vemos que, como era de se esperar, as famílias muito endividadas são 
as menos otimistas, com 67,78% delas acreditando que vão passar por melhores 
momentos. Curioso notar que as famílias que declararam estar pouco ou mais ou menos 
endividadas, mostraram-se mais otimistas que as sem dívidas. 
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Gráfico 13: Expectativas sobre a situação financeira da família daqui a um ano de 
acordo com a percepção do grau de endividamento das famílias em comparação à 

renda familiar 
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Fonte: IPEA – IEF 

 

A pesquisa revela também que, em setembro, aproximadamente 17% das 
famílias entrevistadas possuem alguma conta atrasada. Todavia, como mostra o Gráfico 
14, 59,75% dessas famílias creem que conseguirão quitar essas contas total ou 
parcialmente no próximo mês. 

 
Gráfico 14: Expectativa sobre a capacidade de pagamento de contas atrasadas 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

Analisando por regiões, o Gráfico 15 indica que cerca de 30,19% das 
famílias no Centro-Oeste acreditam que terão condições de quitar totalmente suas 
contas atrasadas. Por outro lado, no Norte e no Nordeste há uma maior proporção de 
domicílios que não terão condições de pagar suas contas vencidas (53,41% e 43,85%, 
respectivamente). 
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Gráfico 15: Expectativa sobre a capacidade de pagamento de contas atrasadas,  

por região 
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Fonte: IPEA-IEF 
 

Na Tabela 4, pode-se constatar que, no mês de setembro, 7,1% das famílias 
entrevistadas planejam tomar empréstimo ou financiamento para adquirir algum bem 
nos próximos três meses. Sem grandes diferenças regionais, a proporção de famílias que 
esperam tomar algum empréstimo é ligeiramente maior no Centro-Oeste (10,5%) e um 
pouco menor no Sudeste (5,7%). 

 
Tabela 4: Planos para tomar financiamento ou empréstimos nos próximos  

três meses 
 Planeja tomar financiamento ou empréstimo 

  Sim Não 

BRASIL 7,1 91,8 

   
Centro-Oeste 10,5 88,8 

Nordeste 7,7 91,3 

Norte 6,7 93,0 

Sudeste 5,7 92,6 

Sul 8,1 91,5 
Fonte: IPEA – IEF 
 
 
 
5. Expectativa da família sobre o mercado de trabalho 
 

Merecem atenção os dados referentes ao comportamento do mercado de 
trabalho e às expectativas dos respondentes no que diz respeito à ocupação. Quando se 
considera o País, é possível aferir que 73% dos responsáveis pelos domicílios se 
sentiam seguros em sua ocupação atual, o que representa um patamar coerente com o 
observado em pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como 
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a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio) e a PME (Pesquisa Mensal de 
Emprego).  

 
Gráfico 16 – Situação de segurança na ocupação do responsável pelo domicílio,  

em % 
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Fonte: IPEA – IEF 

Os resultados apresentados no gráfico acima foram mais destacados no Sul, 
onde a proporção de chefes de família que sentem segurança na ocupação alcança 
91,75%. O Nordeste, em contrapartida, é a região onde foi aferido o menor nível de 
segurança, não ultrapassando a barreira dos 60%. O Sudeste, o Norte e o Nordeste, 
apresentam níveis de segurança em patamares equivalente a cerca de ¾ dos 
entrevistados, ou seja, três em cada quatro responsáveis pelo domicílio de dessas 
regiões se consideram seguros em suas ocupações. 

Quando o foco da pergunta são os demais membros da família, cabe 
destacar que em 72,5% dos casos, todos os membros da família que trabalham se 
sentem seguros em suas ocupações. Um total de 4,6% dos respondentes afirmaram que 
algumas pessoas da família se sentem seguras em suas ocupações e 20% disseram que 
os membros do domicílio não se sentem seguros em relação às suas ocupações. Os 
demais não sabiam ou não responderam à questão. O Gráfico 17, a seguir, apresenta os 
resultados discriminados por região geográfica do Brasil. 

 
Gráfico 17 - Situação de segurança na ocupação dos demais membros domicílio, 
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Fonte: IPEA – IEF 
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De acordo com o Gráfico 17, quando a questão está centrada na segurança 
quanto à permanência dos demais membros da família em sua atual condição de 
ocupação, os patamares mais otimistas são registrados no Sul e no Centro-Oeste. Já os 
respondentes do Nordeste se revelaram menos otimistas, seguidos daqueles do Norte. 
Novamente, os patamares no Nordeste não superam os 60% e, no Centro-Oeste, quase 
atingem 80%. O Sudeste não se revelou uma região pessimista, mas foi a que mais 
aferiu variabilidade, no sentido em que 5,96%, afirmaram que alguns membros da 
família, não todos, estariam seguros em suas ocupações. Isso pode entrever uma maior 
articulação de estratégias familiares para auferir renda, o que precisa ser monitorado 
para os próximos meses. 

Por fim, o questionário do IEF buscou verificar em que medida os 
responsáveis pelos domicílios tinham a expectativa de obter melhorias profissionais. Os 
resultados apontam que 57% não esperavam obter melhorias nos próximos seis meses 
enquanto 33% contavam com melhorias. Os dados regionais são apresentados no 
Gráfico 18. 

 
 

Gráfico 18 – Expectativa de melhoria profissional por parte do responsável pelo 
domicílio entrevistado, em % 
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Fonte: IPEA – IEF 
 

Partindo dos dados do Gráfico 18, percebe-se que as mais positivas 
expectativas quanto à melhoria da situação profissional estão no Norte, seguido pelo 
Nordeste e Centro-Oeste. As expectativas mais modestas estão no Sudeste e no Sul. De 
toda maneira, e em todas as regiões, as expectativas de melhoria profissional são 
consideradas prováveis por patamares entre 25% e 45% da população. 

No Gráfico 19 investigamos como varia o otimismo das famílias sobre sua 
situação financeira em um futuro próximo de acordo com a situação de segurança na 
ocupação de responsável pelo domicílio. É importante notar que são os responsáveis 
pelo domicílio que não estão empregados que se sentem mais otimistas em relação ao 
futuro. Isso possivelmente reflete duas coisas: que os aposentados estão otimistas em 
relação ao futuro, e que os desempregados estão otimistas com a perspectiva de 
encontrar um emprego. Por outro lado, como era de se esperar, os chefes de família que 
se sentem seguros na ocupação estão mais otimistas que os que não estão seguros. 
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Gráfico 19: Expectativas sobre a situação financeira da família daqui a um ano de 
acordo com situação de segurança na ocupação do responsável pelo domicílio 
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Fonte: IPEA – IEF 

Em suma, os indicadores de ocupação, mercado de trabalho e da 
permanência nessa condição e de melhoria da situação profissional parecem ser os 
maiores sustentáculos do otimismo aferido pelo IEF, que teve reflexos positivos em 
questões como orçamento familiar e aquisição de bens, endividamento e expectativas 
em relação à economia, para destacar os eixos essenciais. Novamente, é a situação do 
mercado de trabalho que parece estar na raiz dos resultados relativos às expectativas dos 
brasileiros. 

 

6. Resultados em síntese 
 

As famílias brasileiras se mantiveram, em setembro, otimistas com o 
comportamento socioeconômico nacional, seja para o período de um ano, seja para o 
período mais extenso, que atinge cinco anos. Além disso, os dados revelaram que a 
situação é percebida como melhor na comparação com o ano anterior. Essa é uma das 
razões do otimismo revelado pelo IEF/Ipea. Ao contrário do que é imaginado 
usualmente, as informações coletadas em setembro reafirmam que não são as categorias 
de menor renda ou instrução as mais otimistas. 

Percebe-se que essa expectativa não é abstrata, pois reflete a percepção que 
os domicílios apresentam em relação aos orçamentos domésticos e ao fato de que a 
situação de setembro de 2010 é considerada melhor que a de setembro de 2009. 

Outro elemento importante diz respeito à expectativa para consumir. As 
respostas mantiveram que o momento é tido como bom, com número considerável a 
afirmar ser este o melhor momento para a aquisição de bens duráveis. Isso explica, em 
parte, os índices de elevação do consumo e aponta para a sustentabilidade do impulso de 
crescimento da economia no curto prazo. 

Os dados de setembro confirmam que, apesar das elevadíssimas taxas de 
juros ao consumidor existentes no Brasil há muitos anos, o risco de elevadas taxas de 
inadimplência parece moderado. Pouco mais de 73% das famílias acreditam estar pouco 
endividadas ou afirmam não possuir dívidas e patamares próximos a 92% dizem que 
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não possuem a intenção de contrair dívidas novas nos próximos meses. Resta sublinhar 
que, entre aqueles com contas atrasadas, cerca de um terço acredita que não conseguirá 
saldar seus compromissos. 

Esse cenário sem dúvida permanece ligado às expectativas do mercado de 
trabalho, onde se manteve uma expectativa positiva pela manutenção da ocupação por 
parte do responsável pelo domicilio e dos outros membros que trabalham. Alem disso, 
cerca de um terço da população espera obter melhorias no trabalho em seis meses. 
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Metodologia 
 

O IEF é uma pesquisa realizada em 3.810 domicílios, em 214 municípios, 
abrangendo todas as unidades da federação. Utiliza-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. 

 
A composição do índice é simples. 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 situação 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 
 

A escala de pontuação de expectativas das famílias compreende a seguinte 
dimensão no indicador: 

• Grande pessimismo de 0 a 20 pontos; 
• Pessimismo de 20 a 40 pontos; 
• Moderação de 40 a 60 pontos; 
• Otimismo de 60 a 80 pontos; e 
• Grande Otimismo de 80 a 100 pontos. 
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