
 

¹ Todas as informações contidas neste relatório são ajustadas por sazonalidade, exceto quando expressamente indicado. Em virtude do tamanho 
relativamente reduzido das séries, os números com ajuste sazonal serão revisados a cada edição até que as séries ajustadas apresentem estabilidade 
suficiente. Informações adicionais sobre a Sondagem do Comércio podem ser encontradas no site portalibre.fgv.br. 

 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio 

Vargas recuou 4,1% entre julho e agosto de 2015. Após a quarta 

queda consecutiva, o índice atingiu 86,1 pontos¹, o menor nível da 

série histórica iniciada em março de 2010. 

“A deterioração da percepção sobre o nível atual de demanda mostra 

que o Comércio continua enfrentando dificuldades no terceiro 

trimestre. No terreno das expectativas, a diminuição pontual de 

pessimismo em relação ao horizonte de seis meses é um resultado 

favorável mas, por enquanto, insuficiente para sinalizar uma inversão 

de tendência, considerando-se as previsões cada vez mais negativas 

para a evolução do pessoal ocupado no setor”, afirma Aloisio 

Campelo Jr., Superintendente Adjunto para Ciclos Econômicos da 

FGV/IBRE. 

 

Índice de Confiança do Comércio 
(Dados de mar.10 a ago.15, com ajuste sazonal) 
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A queda do ICOM em agosto foi determinada pela piora da percepção dos empresários em relação ao 

momento atual: o Índice da Situação Atual (ISA-COM) - que retrata o grau de satisfação com a demanda - 

recuou 12,1%, chegando aos 56,5 pontos, o menor nível da série. 

Já o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou 0,4% em agosto, atingindo 115,7 pontos. A alta sucede 

quedas de 1,0% e 4,6%, respectivamente, em junho e julho, e sua magnitude é insuficiente para inverter a 

tendência de queda do indicador em médias móveis trimestrais. A melhora do IE-COM foi totalmente 

influenciada pela evolução do indicador que mede o grau de otimismo em relação à evolução da situação 

dos negócios nos seis meses seguintes, que avançou 1,8% em relação ao mês anterior. 

A análise da evolução dos índices em bases trimestrais, mostra que, depois de um esboço de recuperação 

no segundo trimestre, as expectativas voltaram a piorar no terceiro trimestre. O IE-COM recua 3,8%, 

depois de subir 1,6% no segundo trimestre. Já o ISA-COM, que recuara 19,8% no segundo trimestre, está 

caindo 4,4%. A combinação de resultados sugere que a alta do IE-COM no segundo trimestre tratou-se de 

um movimento de acomodação, após forte queda no início do ano, e que a fase de desaceleração do 

Comércio persiste neste início de segundo semestre. 

 

Evolução da Confiança por Trimestres 

Índices médios trimestrais, variação sobre o trimestre anterior 

Período Índice de Confiança 
Índice da Situação 

Atual 
Índice de 

Expectativas 

3º trim/14 -3,0% -9,7% 1,3% 

4º trim/14 -2,2% -0,5% -3,2% 

1º trim/15 -10,4% -4,3% -14,1% 

2º trim/15 -7,0% -19,8% 1,6% 

3º trim/15(*) -4,0% -4,4% -3,8% 

 (*) O 3º trimeste de 2015 é representado pela  média de julho e agosto. 

 

 

 

A edição de agosto de 2015 coletou informações de 1.233 empresas entre os dias 03 e 26 deste mês. 

A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 30 de setembro de 2015. 
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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  

Com Ajuste Sazonal Sem Ajuste Sazonal 

mar/14 122,0 96,7 147,2 120,6 92,7 148,5 

abr/14 118,9 93,9 143,8 118,6 90,6 146,5 

mai/14 115,3 91,3 139,3 112,9 86,6 139,2 

jun/14 113,6 89,8 137,3 112,5 87,3 137,6 

jul/14 117,3 86,2 148,4 114,9 79,3 150,4 

ago/14 111,6 82,6 140,5 112,6 79,5 145,7 

set/14 108,3 79,5 137,0 110,7 79,8 141,5 

out/14 111,3 83,4 139,1 114,3 84,6 144,0 

nov/14 110,1 84,2 135,9 115,7 97,8 133,6 

dez/14 108,4 79,4 137,3 110,3 97,9 122,7 

jan/15 107,7 92,4 122,9 102,3 86,1 118,4 

fev/15 95,9 75,3 116,4 94,8 72,6 117,0 

mar/15 91,8 68,7 114,9 90,5 64,7 116,2 

abr/15 92,2 67,2 117,2 92,0 63,9 120,0 

mai/15 92,0 61,9 122,0 89,6 57,2 121,9 

jun/15 90,6 60,4 120,8 89,5 57,9 121,0 

jul/15 89,8 64,3 115,2 87,3 57,4 117,2 

ago/15 86,1 56,5 115,7 87,2 53,4 120,9 

Média 
histórica 
recente * 

120,6 94,6 146,5    

*últimos 60 meses 

 

  COM AJUSTE SAZONAL 
 

  SEM AJUSTE SAZONAL 
Variação sobre o mês anterior   Variação sobre o mesmo período do ano anterior 

Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

  Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

mar/15 -4,3% -8,8% -1,3% 
 

mar/15 -25,0% -30,2% -21,8% 

abr/15 0,4% -2,2% 2,0% 
 

abr/15 -22,4% -29,5% -18,1% 

mai/15 -0,2% -7,9% 4,1% 
 

mai/15 -20,6% -33,9% -12,4% 

jun/15 -1,5% -2,4% -1,0% 
 

jun/15 -20,4% -33,7% -12,1% 

jul/15 -0,9% 6,5% -4,6% 
 

jul/15 -24,0% -27,6% -22,1% 

ago/15 -4,1% -12,1% 0,4% 
 

ago/15 -22,6% -32,8% -17,0% 

 

 

 


