
 
A partir de novembro de 2015, a classificação setorial das sondagens de tendência do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV/IBRE), passa a ser determinada pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas em sua versão 2.0 (CNAE 2.0, IBGE). Todas as informações 
contidas neste relatório são ajustadas por sazonalidade, exceto quando expressamente indicado. Informações mais detalhadas sobre a Sondagem do 
Comércio podem ser encontradas no site www.fgv.br/ibre.  

 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM)1 da Fundação Getulio 

Vargas avançou 4,6 pontos em novembro de 2015, atingindo 65,9 

pontos. O resultado sucede cinco quedas consecutivas, que levaram o 

índice ao mínimo histórico em outubro (61,3). O índice de novembro 

é o terceiro menor da série iniciada em março de 2010. 

“O resultado positivo de novembro, ainda que disseminado entre os 

segmentos do comércio, é insuficiente para alterar o cenário ainda 

desfavorável do setor. Os indicadores permanecem em patamar 

muito baixo, refletindo a fragilidade da demanda interna num 

contexto de aumento do desemprego e de inflação elevada. Serão 

necessários novos números favoráveis nos próximos meses para 

confirmar se este movimento não teria sido uma calibragem na 

avaliação das empresas após o registro do mínimo histórico no mês 

anterior”, avalia Silvio Sales, consultor da FGV/IBRE. 

 

Índice de Confiança do Comércio 
(Dados de mar.10 a nov.15, dessazonalizados) 

 

 

                                                           
1 A partir de novembro de 2015, o ICOM passa a representar a confiança do Varejo no conceito Ampliado (abrange os segmentos Veículos, motos e peças, Material de 

construção e Varejo restrito). 
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A evolução do ICOM em novembro foi determinada tanto pela melhora do grau de satisfação com o 

presente, quanto pelo aumento do otimisto em relação aos meses seguintes. O Índice da Situação Atual 

(ISA-COM) avançou 5,1 pontos em novembro, após recuar 4,3 pontos em setembro e 6,5 em outubro. Ao 

atingir 59,1 pontos, o índice registra o segundo menor nível da série, superando apenas os 54,0 pontos de 

outubro. A melhora do ISA-COM foi mais acentuada no quesito que mede o grau de satisfação das 

empresas com a situação atual dos negócios  que subiu 8,1 pontos em novembro. 

Já o Índice de Expectativas (IE-COM) subiu 3,8 pontos, chegando a 73,7 pontos, depois de atingir o menor 

valor da série no mês anterior. O quesito que mais contribuiu para a alta do IE-COM foi o que capta o grau 

de otimismo com as vendas nos três meses seguintes, que cresceu 8,9 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição de novembro de 2015 coletou informações de 1.210 empresas entre os dias 03 e 24 deste mês. 

A próxima divulgação da Sondagem do Comércio ocorrerá em 23 de dezembro 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  

Dessazonalizados – Padronizados* Originais – Padronizados* 

jun/14 92,5 96,5 88,9 90,5 94,3 88,8 

jul/14 95,1 93,8 96,5 94,4 89,7 100,4 

ago/14 92,7 92,2 93,3 95,3 93,5 98,1 

set/14 89,5 90,4 88,8 92,5 92,4 94,3 

out/14 88,1 88,9 87,6 93,6 93,5 94,9 

nov/14 85,7 87,7 84,0 91,3 96,9 87,5 

dez/14 85,0 85,6 84,7 89,6 101,4 79,8 

jan/15 83,5 85,5 82,1 85,1 91,8 81,6 

fev/15 78,1 80,0 76,8 77,7 82,7 77,6 

mar/15 73,9 74,8 73,8 73,2 76,2 76,0 

abr/15 73,2 73,0 74,2 72,3 74,5 76,2 

mai/15 75,3 72,5 79,0 76,0 74,5 82,7 

jun/15 72,7 69,0 77,1 72,8 72,5 79,0 

jul/15 68,8 68,2 70,3 70,8 72,1 75,9 

ago/15 67,3 64,8 70,7 71,2 70,9 77,7 

set/15 65,6 60,5 71,7 71,0 69,2 79,2 

out/15 61,3 54,0 69,9 68,8 65,6 78,9 

nov/15 65,9 59,1 73,7 72,8 73,0 78,5 

* média de 100 pontos e desvio padrão de 10 pontos, tendo como referência o período entre julho 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 da 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

  Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

Índice de 
Expectativas 

jun/15 -2,6 -3,5 -1,9 
 

jun/15 -17,7 -21,8 -9,8 

jul/15 -3,9 -0,8 -6,8 
 

jul/15 -23,6 -17,6 -24,5 

ago/15 -1,5 -3,4 0,4 
 

ago/15 -24,1 -22,6 -20,4 

set/15 -1,7 -4,3 1,0 
 

set/15 -21,5 -23,2 -15,1 

out/15 -4,3 -6,5 -1,8 
 

out/15 -24,8 -27,9 -16,0 

nov/15 4,6 5,1 3,8 
 

nov/15 -18,5 -23,9 -9,0 

 

 

 


