
 

Página 1 de 3 
 

Março de 2022 

 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV IBRE, subiu 3,0 pontos em março, para 92,2 pontos, 

interrompendo a sequência de quatro meses seguidos de queda. Em médias móveis trimestrais, o 

índice recuou 1,1 ponto, chegando à quinta queda consecutiva. 

 
Evolução sobre o mês anterior 

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

(Dados originais, diferença em pontos) 
          Fevereiro Março       Fevereiro Março 

     

 
“Depois de quatro quedas consecutivas, a confiança de serviços voltou a subir. O resultado positivo 

do mês foi influenciado tanto pela melhora das expectativas quanto pela percepção de aumento no 

volume de serviços prestados no momento. O avanço da confiança parece estar relacionado com a 

melhora da pandemia, em especial nos segmentos que dependem mais da circulação de pessoas. 

Ainda é preciso cautela sobre os próximos meses, o cenário macroeconômico negativo e a confiança 

baixa dos consumidores não permitem confirmar que essa alta seja a volta do caminho de 

recuperação observado no ano passado. Será preciso esperar por novos resultados favoráveis”, 

avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE. 

Índice de Confiança de Serviços  
(Dados de Mar/12 a Mar/22, dessazonalizados) 
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A queda do ICS em março foi disseminada em 9 dos 13 segmentos pesquisados. A alta do ICS foi 

influenciada tanto pela melhora na avaliação das empresas sobre a situação atual como pelas 

perspectivas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA-S) avançou 4,3 pontos, para 

90,9 pontos, a primeira alta no ano corrente e interrompe quatro meses seguidos de queda. O Índice 

de Expectativas (IE-S) subiu 1,7 ponto, para 93,7 pontos, e também registra a primeira alta no ano 

corrente, após quatro quedas seguidas.  

Resultado trimestral 
 
Mesmo com a alta pontual de março, a confiança do setor de serviços em médias trimestrais, 

registrou queda na passagem do quarto trimestre de 2021 para o primeiro de 2022. Esse é o segundo 

trimestre de queda, mas chama a atenção o espalhamento entre os principais segmentos do setor, 

com queda em todos nesse início de 2022. No final do ano passado, os serviços prestados às famílias 

continuavam em recuperação. “A queda no primeiro trimestre parece ter ligação com o aumento de 

casos de covid nos primeiros meses do ano, que freou a recuperação de serviços prestados às 

famílias, e também com a desaceleração da economia que já vinha atingindo outros setores”, 

completa Tobler. 

Confiança de Serviços Trimestral 
(Diferença das médias trimestrais, com ajuste sazonal) 

 
 

 

 

 

 

Variação 
trimestral Serviços Famílias

Informação e 
comunicação Profissionais Transporte Outros

1T21 -4,3 -3,3 2,5 -4,9 -6,0 -7,0
2T21 5,8 5,3 -2,7 10,2 8,6 7,7
3T21 10,3 15,0 9,6 10,9 3,8 11,7
4T21 -1,1 3,8 -3,2 -1,0 -1,9 0,4
1T22 -6,3 -9,2 -0,4 -8,0 -5,2 -4,1

A edição de março de 2022 coletou informações de 1425 empresas entre os dias 3 e 28 deste mês. A próxima divulgação 
da Sondagem de Serviços ocorrerá em 28 de abril de 2022. 
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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* 
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 
jun/21 93,8 88,7 99,1 90,7 85,0 97,0 
jul/21 98,0 90,4 105,6 95,4 87,3 103,6 

ago/21 99,3 93,0 105,7 97,5 90,4 104,9 
set/21 97,3 92,3 102,3 96,1 90,4 102,0 
out/21 99,1 94,6 103,6 97,9 93,5 102,6 
nov/21 96,8 92,8 100,9 96,0 93,7 98,5 
dez/21 95,5 92,5 98,7 95,8 96,2 95,5 
jan/22 91,2 89,4 93,2 94,7 92,7 97,2 
fev/22 89,2 86,6 92,0 92,7 89,9 95,9 
mar/22 92,2 90,9 93,7 94,1 92,7 96,0 

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 

out/21 1,8 2,3 1,3   out/21 11,4 14,4 7,9 
nov/21 -2,3 -1,8 -2,7  nov/21 11,4 12,6 9,6 
dez/21 -1,3 -0,3 -2,2  dez/21 9,7 12,1 6,8 
jan/22 -4,3 -3,1 -5,5  jan/22 5,7 9,5 1,8 
fev/22 -2,0 -2,8 -1,2  fev/22 6,1 8,0 4,0 
mar/22 3,0 4,3 1,7  mar/22 14,6 16,4 12,3 

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. 


