
 
1 Todas as informações contidas neste relatório são ajustadas por sazonalidade, exceto quando expressamente indicado. As séries históricas com ajuste 
sazonal são revisadas a cada ano nos meses de janeiro.  Informações mais detalhadas sobre a Sondagem de Serviços estão disponíveis no site 
www.fgv.br/ibre. 

 

 

 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS)¹ da Fundação Getulio Vargas 

subiu 2,8 pontos entre dezembro e janeiro, ao passar de 67,6 para 70,4 

pontos. Expresso em médias móveis trimestrais, o índice subiu 1,1 

ponto. 

 “Nesse início de ano os indicadores informam uma redução do 

pessimismo nas empresas de Serviços.  No entanto, se de um lado 

ampliam-se os sinais de que o auge da queda na curva de confiança 

tenha ficado para trás, de outro é possível perceber que há claro 

predomínio de uma percepção ainda muito negativa sobre o 

andamento dos negócios, expressa sobretudo na continuidade da 

intenção das empresas em prosseguir o ajuste do nível de emprego do 

setor às novas condições da demanda”, avalia Silvio Sales, consultor da 

FGV/IBRE. 
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Sondagem de Serviços 
Índice de Confiança de Serviços 
Janeiro de 2016 

Em janeiro, o  movimento positivo do ICS alcançou 11 de 13 atividades e foi determinado tanto pelas 

avaliações sobre o momento presente quanto pelas expectativas em relação aos meses seguintes. O Índice 

da Situação Atual (ISA-S) subiu 4,3 pontos, após cair 0,4 ponto em dezembro; o Índice de Expectativas (IE-S) 

avançou 1,2 ponto, sucedendo uma alta de 2,4 pontos no mês anterior.  É a primeira vez, desde fevereiro de 

2014, que o avanço do ICS é determinado pelo aumento dos seus dois componentes,  ISA-S e IE-S. 

A elevação do ISA-S entre dezembro e janeiro foi motivada pela melhora dos seus dois elementos, com 

destaque para o aumento em 5,6 pontos do indicador que mede a o grau de satisfação dos empresários em 

relação à Situação atual dos negócios. A melhora do IE-S foi determinada pelo avanço em 2,6 pontos do 

indicador que mede o otimismo em relação à evolução da Situação dos negócios nos seis meses seguintes.  

Embora o ICS tenha parado de cair nos últimos dois meses, as empresas ainda sinalizam a persistência do 

cenário de baixa demanda no setor, como pode ser observado no quesito que procura avaliar fatores 

limitativos à melhora dos negócios. Neste quesito, a Demanda Insuficiente vem sendo o fator de maior 

destaque, tendo registrado aumento de citações entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016: em 2015, esta 

opção era apontada por 31,0% das empresas;  em 2016, por 39,8% do total.  Nesse contexto, o ímpeto de 

contratações no setor segue em baixa e a proporção de empresas que planejam cortes (26,8%)  supera a das  

que esperam contratar nos próximos três meses  (9,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição de janeiro de 2016 coletou informações de 1.968 empresas entre os dias 6 e 26 deste mês.  

A próxima divulgação da Sondagem de Serviços ocorrerá em 29 de fevereiro de 2016. 
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Sondagem de Serviços 
Índice de Confiança de Serviços 
Janeiro de 2016 
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Período 

Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual                            

(em pontos)                          

Índice de 
Expectativas 

Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual                            

(em pontos)                          

Índice de 
Expectativas 

Dessazonalizados – Padronizados* Originais – Padronizados* 

ago/14 90,9 90,6 91,2 90,2 89,8 91,1 

set/14 90,0 88,8 91,4 89,1 88,1 90,5 

out/14 88,3 87,1 89,8 88,2 87,0 90,1 

nov/14 85,3 85,5 85,4 86,1 87,6 85,2 

dez/14 85,0 84,9 85,3 86,1 89,5 83,5 

jan/15 85,1 85,9 84,5 85,8 85,7 86,6 

fev/15 81,6 84,0 79,6 83,4 84,5 83,2 

mar/15 76,0 79,2 73,2 75,9 79,0 73,9 

abr/15 77,1 77,8 76,6 77,8 79,2 77,7 

mai/15 75,5 75,1 76,4 75,3 75,3 76,5 

jun/15 73,5 72,7 74,6 72,6 72,2 74,3 

jul/15 71,1 72,2 70,5 69,5 70,2 70,3 

ago/15 69,4 70,1 69,3 68,6 69,7 69,0 

set/15 65,9 67,7 64,5 65,0 67,7 64,0 

out/15 67,2 66,0 69,1 67,4 65,8 70,6 

nov/15 66,6 66,1 67,7 67,4 68,6 67,9 

dez/15 67,6 65,7 70,1 68,4 69,5 68,9 

jan/16 70,4 70,0 71,3 71,7 70,8 74,0 

* média de 100 pontos e desvio padrão de 10 pontos, tendo como referência o período entre julho de 2010 e junho de 2015  

SÉRIE DESSAZONALIZADA 

 

SÉRIE ORIGINAL  

Diferença sobre o mês anterior (em pontos)   Diferença sobre o mesmo período do ano anterior (em pontos)  

Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

 Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

ago/15 -1,7 -2,1 -1,2  ago/15 -21,6 -20,1 -22,1 

set/15 -3,5 -2,4 -4,8  set/15 -24,1 -20,4 -26,5 

out/15 1,3 -1,7 4,6  out/15 -20,8 -21,2 -19,5 

nov/15 -0,6 0,1 -1,4  nov/15 -18,7 -19,0 -17,3 

dez/15 1,0 -0,4 2,4  dez/15 -17,7 -20,0 -14,6 

jan/16 2,8 4,3 1,2  jan/16 -14,1 -14,9 -12,6 
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