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Março de 2022 

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

cedeu 0,2 ponto em março, ao passar de 87,0 para 86,8 pontos. Em médias móveis trimestrais o 

indicador subiu 0,5 ponto, a primeira alta depois de seis meses de quedas consecutivas. 

 
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 alta no mês passado, a confiança do comércio ficou relativamente estável na passagem 

para março. Essa estabilidade foi resultado da combinação da expressiva alta do índice que mede 

o volume de demanda no momento presente e da intensa queda das expectativas em relação aos 

próximos meses. Nos dois sentidos é preciso cautela, dado que a alta do ISA-COM recupera apenas 

31% das perdas acumuladas nos sete meses anteriores. E Pelo lado das expectativas, a queda mais 

intensa pode ter sido influenciada pelo aumento da incerteza ao longo do mês, em especial aquelas 

relacionadas aos desdobramentos da Guerra. O patamar da confiança continua baixo e ainda não 

é possível imaginar uma recuperação mais consistente nos próximos meses, dado o cenário 

macroeconômico negativo e a provável manutenção de níveis elevados de incerteza.”, avalia 

Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.  

Índice de Confiança do Comércio 
(Dados de mar/12 a mar/22, dessazonalizados) 

 

 13,2  -3,5  -0,2  2,1 
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Em março, houve queda em quatro dos seis principais segmentos do setor. O resultado negativo 

no mês foi influenciado pela piora do Índice de Expectativas (IE-COM), que caiu 10,0 pontos, 

chegando a 86,4 pontos, menor patamar desde março de 2021 (70,2 pontos). Já o Índice de 

Situação Atual (ISA-COM) subiu 9,5 pontos, ao passar de 78,1 pontos para 87,6 pontos, maior nível 

desde novembro de 2021 (88,3 pontos). 

  

Resultado trimestral 

Com o resultado de março, a confiança do comércio encerra o primeiro trimestre em queda, na 

comparação com a média do último trimestre de 2021. Depois de dois trimestres de recuperação 

no meio de 2021, esse é o segundo trimestre seguido de queda da confiança trimestral do setor. 

Apesar do resultado positivo em março, a queda no primeiro trimestre de 2022 foi influenciada 

pela redução do Índice de Situação Atual, que já vinha desacelerando desde o final do ano passado. 

Pelo lado das expectativas, o IE-COM no trimestre mostra reação com uma pequena alta de 1,3 

ponto, mesmo com a queda do dado pontual de março. 

Índice de Confiança, Situação Atual e Expectativas em médias trimestrais 
(Dados dessazonalizados, diferença com o trimestre imediatamente anterior)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trimestre ICOM ISA-COM IE-COM

1T21 -8,9 -15,3 -2,0

2T21 6,5 9,4 3,3

3T21 7,4 10,7 3,7

4T21 -9,5 -15,1 -3,5

1T22 -2,9 -7,1 1,3

A edição de março de 2022 coletou informações de 771 empresas entre os dias 3 e 28 deste mês. 
A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 28 de abril de 2022. 
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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* 

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 

nov/21 88,0 88,3 88,2 93,0 95,7 91,8 

dez/21 85,3 84,0 87,3 88,1 97,6 80,9 

jan/22 84,9 80,5 90,0 87,3 90,2 87,2 

fev/22 87,0 78,1 96,4 89,5 85,0 96,2 

mar/22 86,8 87,6 86,4 88,3 90,3 88,9 
*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 

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

nov/21 -6,2 -7,0 -5,1  nov/21 -5,0 -9,6 0,8 

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

jan/22 -0,4 -3,5 2,7  jan/22 -5,5 -7,7 -2,0 

fev/22 2,1 -2,4 6,4  fev/22 -3,5 -6,8 0,3 

mar/22 -0,2 9,5 -10,0  mar/22 13,2 9,3 14,4 

 

 

 

 

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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