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Outubro de 2021 

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

variou 0,1 ponto em outubro, ao passar de 94,1 para 94,2 pontos. Em médias móveis trimestrais o 

indicador recuou 2,3 pontos, a segunda queda consecutiva. 

 
Evolução sobre o mês anterior 

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

(Dados originais, diferença em pontos) 

Setembro Outubro Setembro Outubro 

     

 

“Após dois meses em queda, a confiança do comércio acomodou em outubro. O resultado desse 

mês foi influenciado mais uma vez pela piora na percepção do ritmo de vendas que ocorre há três 

meses consecutivos. Por outro lado, as expectativas pararam de cair, recuperando parte do que foi 

perdido no último mês. O cenário para o setor ainda se mostra desafiador com a confiança do 

consumidor em patamar muito baixo, incerteza elevada, avanço da inflação e recuperação lenta 

do mercado de trabalho “, avalia Rodolpho Tobler, Coordenador da Sondagem do Comércio do FGV 

IBRE.  

Índice de Confiança do Comércio 
(Dados de out/11 a out/21, dessazonalizados) 

 

 -1,0  -4,9  0,1  -6,8 
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Outubro de 2021 

Em outubro, houve queda em três dos seis principais segmentos do setor. A virtual estabilidade do 

mês foi resultado da combinação da melhora das expectativas e piora da percepção sobre o 

momento presente. O Índice de Expectativas (IE-COM) subiu 3,9 pontos, ao passar de 89,4 pontos 

para 93,3 pontos. Já o Índice de Situação Atual (ISA-COM) recuou 3,8 pontos para 95,3 pontos, o 

menor valor desde maio de 2021 (94,9 pontos). 

  

ISA-COM x Índice de Desconforto 

Nos últimos meses a recuperação da confiança do comércio vem perdendo força, especialmente 

na percepção dos empresários sobre a situação atual, retratado pelo ISA-COM. Em médias móveis 

trimestrais, o ISA-COM caiu 4,5 pontos na passagem de setembro para outubro. 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 interrompeu a tendência positiva dos últimos meses, ficando 

relativamente estável e sugerindo que o setor ainda encontra dificuldades para manter o ritmo de 

recuperação dos meses anteriores. 

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

 
 
 
 

 

A edição de outubro de 2021 coletou informações de 780 empresas entre os dias 4 e 25 deste mês. 
A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 29 de novembro de 2021. 
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Outubro 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* 

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 

ago/21 100,9 105,0 96,7 100,3 101,0 99,6 

set/21 94,1 99,1 89,4 94,6 95,8 94,4 

out/21 94,2 95,3 93,3 96,8 95,1 99,3 
*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 

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 

ago/21 -0,1 -3,7 3,5  ago/21 4,0 2,5 4,8 

set/21 -6,8 -5,9 -7,3  set/21 -4,9 -6,0 -2,8 

out/21 0,1 -3,8 3,9  out/21 -1,0 -7,8 6,3 

 

 

 

 

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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