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Julho de 2021 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV IBRE) 

subiu 5,1 pontos em julho, ao passar de 95,9 para 101,0 pontos, nível mais alto desde janeiro de 

2019 (102,3 pontos). Em médias móveis trimestrais, o indicador subiu 5,6 pontos, registrando a 

terceira alta consecutiva. 

 
Evolução sobre o mês anterior 

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

(Dados originais, diferença em pontos) 

Junho Julho Junho Julho 

     

 

“A confiança do comércio voltou a acelerar no início do segundo semestre deixando o ICOM acima 

de 100 pontos, o que não acontecia desde 2019. Os empresários do setor continuam observando 

melhora no ritmo de vendas, e nesse mês, as expectativas com os próximos meses também 

voltaram a melhorar. A manutenção dos resultados positivos do setor depende do avanço no 

programa de vacinação e da melhora da confiança dos consumidores. Um cenário que ainda 

contém riscos e que carece da recuperação do mercado de trabalho “, avalia Rodolpho Tobler, 

Coordenador da Sondagem do Comércio do FGV IBRE.  

Índice de Confiança do Comércio 
(Dados de mai/10 a jul/21, dessazonalizados) 

 

 12,8  9,4  5,1  2,0 
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Em julho, a confiança avançou em todos os seis principais segmentos do Comércio e foi 

influenciada pela melhora tanto da percepção com o momento presente quanto das expectativas. 

O Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 4,5 pontos para 108,7 pontos, maior valor desde 

dezembro de 2010 (110,2 pontos). Já o Índice de Expectativas (IE-COM) aumentou 5,6 pontos para 

93,2 pontos, recuperando exatamente o que foi perdido no mês anterior.  

  

ISA-COM x Índice de Desconforto 

Desde a virada do 1° trimestre para o 2° trimestre, a confiança do setor tem avançado 

favoravelmente, muito influenciado pela melhora da percepção dos empresários com o momento 

presente. O ISA-COM, em médias móveis trimestrais, já registra a terceira alta consecutiva e parece 

consolidar a recuperação do ritmo de vendas do setor. Nesse mesmo sentido, o Indicador de 

Desconforto (composto pela média de parcelas padronizadas da pergunta sobre limitação a 

melhoria dos negócios: demanda insuficiente, acesso ao crédito bancário, custo financeiro e outros) 

também registra melhora nos últimos meses, sugerindo que a redução das restrições tem 

beneficiado a percepção dos empresários do setor sobre o momento presente. 

Indicador de Desconforto e Índice de Situação Atual 
(Dados dessazonalizados, em médias móveis trimestrais)  

 
 
 
 

A edição de julho de 2021 coletou informações de 800 empresas entre os dias 1 e 23 deste mês. 
A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 30 de agosto de 2021. 



 

Página 3 de 3 

 

Julho de 2021 

Período 

Índice de 
Confiança 

 

Índice de 
situação atual 
(em pontos) 

Índice de 
expectativas 

 

Índice de 
Confiança 

 

Índice de 
situação atual 
(em pontos) 

Índice de 
expectativas 

 

Dessazonalizadas – Padronizados* Originais – Padronizados* 

fev/20 99,8 92,6 107,0 101,1 96,7 105,3 

mar/20 88,1 93,9 82,7 89,0 94,6 85,8 

abr/20 61,2 60,9 63,2 64,2 68,3 67,9 

mai/20 67,4 69,3 66,9 68,1 72,5 70,7 

jun/20 84,4 82,0 87,5 81,1 78,7 87,6 

jul/20 86,1 88,4 84,5 83,6 83,7 87,1 

ago/20 96,6 102,0 91,3 96,3 98,5 94,8 

set/20 99,6 106,6 92,4 99,5 101,8 97,2 

out/20 95,8 105,1 86,6 97,8 102,9 93,0 

nov/20 93,5 99,7 87,5 98,0 105,3 91,0 

dez/20 91,7 93,6 90,1 94,4 106,2 83,5 

jan/21 90,8 90,0 92,1 92,8 97,9 89,2 

fev/21 91,0 86,5 95,9 93,0 91,8 95,9 

mar/21 72,5 75,9 70,2 75,1 81,0 74,5 

abr/21 84,1 81,6 87,3 85,0 84,4 88,9 

mai/21 93,9 94,9 93,2 91,9 92,1 93,3 

jun/21 95,9 104,2 87,6 90,5 95,4 87,6 

jul/21 101,0 108,7 93,2 96,4 99,2 94,5 
*Média de 100 pontos e desvio padrão de 10 pontos, tendo como referência o período entre junho 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 de 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

 Período 
Índice de 
Confiança 

Índice de 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

fev/21 0,2 -3,5 3,8  fev/21 -8,1 -4,9 -9,4 

mar/21 -18,5 -10,6 -25,7  mar/21 -13,9 -13,6 -11,3 

abr/21 11,6 5,7 17,1  abr/21 20,8 16,1 21,0 

mai/21 9,8 13,3 5,9  mai/21 23,8 19,6 22,6 

jun/21 2,0 9,3 -5,6  jun/21 9,4 16,7 0,0 

jul/21 5,1 4,5 5,6  jul/21 12,8 15,5 7,4 

 

 

 

 

Todos os dados contidos neste relatório são ajustados por sazonalidade, exceto quando expressamente indicado. 

Informações mais detalhadas sobre a Sondagem do Comércio estão disponíveis no site www.fgv.br/ibre. 
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