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Maio de 2022 

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

avançou 7,4 pontos em maio, ao passar de 85,9 para 93,3 pontos, maior nível desde outubro de 

2021 (94,2 pontos). Em médias móveis trimestrais o indicador subiu 2,1 pontos, o terceiro 

resultado positivo consecutivo. 

 
Evolução sobre o mês anterior 

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

(Dados originais, diferença em pontos) 

Abril Maio Abril Maio 

     

 

“A confiança do comércio voltou a subir em maio após dois meses em queda. A melhora ocorre 

tanto na avaliação dos empresários em relação ao momento atual quanto por melhores 

perspectivas futuras. O ISA ultrapassa os 100 pontos influenciado pela recuperação da demanda 

pelo terceiro mês consecutivos. Apesar da alta do IE, ela reflete apenas uma redução do 

pessimismo dos empresários, já que o índice permanece em patamar mais baixo. A liberação de 

recursos pode estar ajudando o cenário favorável do segundo trimestre, mas a continuidade para 

o médio prazo ainda depende de reduções da incerteza, melhora da confiança do consumidor e 

evolução das variáveis macroeconômicas”, avalia Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.  

Índice de Confiança do Comércio 
(Dados de mai/12 a mai/22, dessazonalizados) 
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Em maio, a alta foi disseminada em todos os seis principais segmentos da pesquisa. O resultado 

positivo no mês foi influenciado tanto pela melhora do Índice de Situação Atual (ISA-COM) quanto 

do Índice de Expectativas (IE-COM). O ISA-COM subiu 8,2 pontos, terceiro resultado positivo 

consecutivo, chegando a 101,1 pontos, maior valor desde agosto de 2021 (105,0 pontos). Já o IE-

COM avançou 6,1 pontos, atingindo 85,7 pontos.   

 

Saldo do Emprego Previsto 

Apesar do resultado positivo do mês, o patamar da confiança do comércio ainda está abaixo do 

nível considerado neutro, especialmente por influência das expectativas que tiveram resultados 

negativos nos últimos meses. Seguindo essa linha, o saldo de Emprego Previsto (composto pela 

proporção de empresários que planejam aumentar seu quadro de pessoal ocupado descontado 

dos que planejam reduzir) vem oscilando no patamar positivo, mas ainda próximo do nível neutro. 

“O cenário macroeconômico negativo e a elevada incerteza contribuem para essa cautela dos 

empresários”, completa Rodolpho. 

Saldo do quesito de Emprego previsto 
(Dados dessazonalizados, em pontos e em médias móveis trimestrais)  

 
 
 

 

A edição de maio de 2022 coletou informações de 760 empresas entre os dias 2 e 26 deste mês. 
A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 29 de junho 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* 

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 

abr/22 85,9 92,9 79,6 86,3 93,4 82,1 

mai/22 93,3 101,1 85,7 90,9 96,9 86,8 
*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 

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 

abr/22 -0,9 5,3 -6,8  abr/22 1,3 9,0 -6,8 

mai/22 7,4 8,2 6,1  mai/22 -1,0 4,8 -6,5 

 

 

 

 

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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