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Índice de Confiança Geral
Q1. Sentimento em relação à vida econômica
Q2. Direção do estado de São Paulo
Q3. Situação econômica da região
Q4. Economia nos próximos 6 meses
Q5. Situação financeira pessoal
Q6. Situação financeira nos próximos 6 meses
Q7. Confiança para compras maiores
Q8. Confiança para compras de eletrodomésticos
Q9. Capacidade de economia e investimento
Q10. Confiança da segurança do emprego
Q11. Desemprego pelas condições econômicas
Q12. Possibilidade de desemprego 
Q13. Desemprego do estado de São Paulo
Q14. Expectativa da situação econômica
Q15. Sentimento da situação futura do estado de São Paulo



ÍNDICE DE CONFIANÇA SÃO PAULO Registra 88 pontos em Abril de 2022.
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA REGIÃO - Q1. Pensando na economia, situação financeira, emprego, como você se 
sente em relação à vida que vem levando hoje?



AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA REGIÃO - Q2. Na sua opinião, o estado de São Paulo está indo na direção certa ou 
na direção errada?
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA REGIÃO - Q3. Faça uma avaliação da situação da economia no estado de São 
Paulo, dando uma nota de 1 a 7. Dê nota 7 se a economia da região onde você mora estiver muito forte hoje e 
nota 1 se a economia estiver muito fraca hoje.
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA REGIÃO - Q4. Pensando nos próximos 6 meses, você acha que a economia no 
estado de São Paulo vai ficar:
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL - Q5. Faça uma avaliação da sua situação financeira pessoal, 
dando uma nota de 1 a 7. Dê nota 7 se a sua situação financeira pessoal estiver muito boa hoje e nota 1 se a sua 
situação financeira pessoal estiver muito ruim hoje.
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL - Q6. Pensando nos próximos 6 meses, você acha que a sua 
situação financeira pessoal vai ficar:
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COMPROMETIMENTO COM COMPRAS DE GRANDE OU MÉDIO PORTE  - Q7. Comparando com 6 meses atrás, 
você diria que HOJE se sente mais confiante ou menos confiante para fazer uma compra maior como um carro 
ou uma casa?
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COMPROMETIMENTO COM COMPRAS DE GRANDE OU MÉDIO PORTE - Q8. Comparando com 6 meses atrás, 
você diria que HOJE se sente mais confiante ou menos confiante para comprar outras coisas para sua casa, 
como uma geladeira ou um fogão?

Home



INVESTIMENTO FUTURO - Q9. Comparando com 6 meses atrás, o quanto você se sente confiante ou não HOJE 
na sua capacidade de investir no futuro, incluindo sua capacidade de economizar para quando se aposentar ou 
para pagar a educação de seus filhos?
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PERSPECTIVA SOBRE QUESTÕES DE EMPREGO - Q10. Comparando com 6 meses atrás, HOJE você diria que 
está mais confiante ou menos confiante no que se refere à segurança do seu emprego, do emprego de outras 
pessoas da sua família ou de outras pessoas que você conhece pessoalmente?
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PERSPECTIVA SOBRE QUESTÕES DE EMPREGO - Q11. Pensando nos últimos 6 meses, você, alguém da sua 
família ou alguém que você conhece pessoalmente, perdeu o emprego por causa das condições da economia?
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PERSPECTIVA SOBRE QUESTÕES DE EMPREGO - Q12. Agora, pensando nos próximos 6 meses, qual é a chance 
que você, alguém da sua família ou alguém que você conhece pessoalmente venha a perder o emprego por 
causa das condições da economia?

Home



PERSPECTIVA SOBRE QUESTÕES DE EMPREGO - Q13. Levando em consideração a situação do estado de São 
Paulo nos últimos meses, na sua opinião, o desemprego:
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EXPECTATIVAS PARA O LONGO PRAZO - Q14. E daqui a um ano, você acha que a economia do estado de São 
Paulo estará...?
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EXPECTATIVAS PARA O LONGO PRAZO - Q15. Quando você pensa no futuro do estado de São Paulo, você 
sente…?
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Amostra

DADOS RELATIVOS ÀS ONDAS DE 1 A 28, REALIZADAS DURANTE O 
PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A ABRIL DE 2022. 
AMOSTRA ABRIL/2022: 897 entrevistas com margem de erro de 4% 
para mais ou para menos num intervalo de confiança de 95%.
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