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O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV IBRE, subiu 6,4 pontos em maio, para 88,1 pontos, 

maior nível desde fevereiro de 2020 (94,4 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 

1,6 ponto, a primeira alta ano deste ano. 

 
Evolução sobre o mês anterior 

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

(Dados originais, diferença em pontos) 
            Abril Maio       Abril Maio 

     

 
“A confiança do setor de serviços melhora pelo segundo mês consecutivo recuperando não apenas 

as perdas de 2021, mas retornando ao maior patamar desde o início da pandemia. O resultado 

favorável no mês se destaca para uma avaliação mais positiva sobre os indicadores que medem a 

situação no momento, indicando aumento no volume de demanda por serviços após período de 

restrições mais rígidas entre março e abril. A expectativa é que a expansão do programa de vacinação 

atingindo uma parcela maior da população contribua para a continuidade da recuperação no setor 

bastante afetado durante todo o período da pandemia”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do 

FGV IBRE. 

Índice de Confiança de Serviços  
(Dados de Mai/10 a Mai/21, dessazonalizados) 
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A alta do ICS, neste mês, foi disseminada em 12 dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação 

Atual (ISA-S) subiu 9,2 pontos, para 84,0 pontos, maior nível desde março de 2020 (85,2 pontos). O 

Índice de Expectativas (IE-S) avançou 3,7 pontos, para 92,4 pontos, maior patamar desde outubro 

de 2020 (95,7 pontos). 

Diferença entre IE e ISA 
 
Desde o início da pandemia, os impactos no setor de serviços não foram homogêneos, com alguns 

segmentos tendo mais dificuldades que outros na retomada. Essa situação pode ser observada na 

dispersão da confiança entre os 13 segmentos da pesquisa. Quanto mais alto o desvio-padrão, maior 

a variabilidade entre os segmentos, e no mês de março, esse desvio padrão atingiu o maior valor 

desde o início da série histórica em 2008 (10,0). Com a recuperação da confiança espalhada nos 

últimos dois meses, esse valor vem caindo. “O aumento de medidas restritivas em março impactou 

alguns segmentos, em especial aqueles que demandam a presença física dos clientes. Mas nos 

últimos dois meses, a recuperação tem sido mais disseminada e a dispersão entre os segmentos tem 

diminuído”, completa Tobler. 

Dispersão do ICS entre os 13 segmentos de Serviços 
(Desvio-padrão da confiança entre os segmentos da pesquisa) 
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A edição de maio de 2021 coletou informações de 1521 empresas entre os dias 3 e 27 deste mês. 
A próxima divulgação da Sondagem de Serviços ocorrerá em 29 de junho de 2021. 
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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* 
dez/19 96,2 92,9 99,7 96,5 96,8 96,5 
jan/20 96,1 91,5 100,9 99,8 94,9 104,8 
fev/20 94,4 90,2 98,9 98,2 93,9 102,7 
mar/20 82,8 85,2 80,8 84,7 87,0 83,2 
abr/20 51,1 55,5 47,3 52,1 57,1 49,7 
mai/20 60,5 57,0 64,7 59,6 56,8 64,5 
jun/20 71,7 64,0 79,8 69,0 61,8 77,9 
jul/20 79,0 71,0 87,3 76,7 69,0 85,6 

ago/20 85,0 76,8 93,5 83,5 75,0 92,8 
set/20 87,9 76,9 98,9 86,7 75,5 98,7 
out/20 87,5 79,5 95,7 86,5 79,1 94,7 
nov/20 85,4 79,8 91,3 84,6 81,1 88,9 
dez/20 86,2 80,7 92,0 86,1 84,1 88,7 
jan/21 85,5 80,0 91,3 89,0 83,2 95,4 
fev/21 83,2 78,6 88,0 86,6 81,9 91,9 
mar/21 77,6 74,4 81,3 79,5 76,3 83,7 
abr/21 81,7 74,8 88,7 82,8 75,9 90,6 
mai/21 88,1 84,0 92,4 86,8 82,4 91,9 

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 de 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas  Período 

Índice de 
Confiança 

Índice de 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

dez/20 0,8 0,9 0,7   dez/20 -10,4 -12,7 -7,8 
jan/21 -0,7 -0,7 -0,7  jan/21 -10,8 -11,7 -9,4 
fev/21 -2,3 -1,4 -3,3  fev/21 -11,6 -12,0 -10,8 
mar/21 -5,6 -4,2 -6,7  mar/21 -5,2 -10,7 0,5 
abr/21 4,1 0,4 7,4  abr/21 30,7 18,8 40,9 
mai/21 6,4 9,2 3,7  mai/21 27,2 25,6 27,4 

Todos os dados contidos neste relatório são ajustados por sazonalidade, exceto quando expressamente indicado. 
Informações mais detalhadas sobre a Sondagem de Serviços estão disponíveis no site www.fgv.br/ibre. 
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*Média de 100 pontos e desvio padrão de 10 pontos, tendo como referência o período entre julho de 2010 e junho de 2015. 


