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Dados divulgados entre os dias 20 de maio e 24 de maio

Sondagem do Comércio
Índice de Confiança do Comércio (ICOM)
Com ajuste sazonal
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Fonte: FGV
Elaboração: Assessoria Econômica / Fecomércio – RS

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM),
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao
alcançar 91,4 pontos, na série com ajuste sazonal,
mostrou um recuo de 5,4 pontos em relação ao
registrado em abril. Comparativamente a maio do
ano passado, a variação do ICOM foi de -1,1%,
passando dos 92,2 pontos para 91,2 pontos. A
sondagem também trata sobre elementos que
estejam perturbando a melhora do ambiente de
negócios. No mês de maio, destacaram-se fatores
políticos. O resultado marginal mensal contou com
queda tanto no Índice de Situação Atual (ISA)
quanto no Índice de Expectativas (IE). Os recuos
foram respectivamente de 4,3% e de 6,5%. Assim,
o ISA atingiu os 88,3 pontos, enquanto o IE, que se
encontra em patamar pessimista, registrou 94,8

pontos. Frente a maio de 2019, também houve
queda de ambos: -0,6% (ISA) e -1,4% (IE).Entre os
13 segmentos analisados, houve queda da
confiança em 11 deles. Esse resultado reflete a
baixa atividade do setor no primeiro trimestre e
também as dificuldades encontradas ao longo do
segundo trimestre do ano. Além disso, a redução
da confiança com relação ao futuro provém de uma
revisão das expectativas decorrente da frustração
com o cenário vigente. Como a confiança dos
empresários do comércio está fortemente
vinculada ao desempenho do mercado de trabalho
e da confiança do consumidor, a persistir o cenário
recente não se antevê melhoras significativas na
confiança do empresariado do comércio.

Sondagem do Consumidor
Em maio, o Índice de Confiança do Consumidor
(ICC) atingiu 86,6 pontos, e teve recuo de 3,2%
frente ao mês anterior, na série com ajuste
sazonal, quando o índice registrou 89,5 pontos.
Este resultado reflete a queda no Índice de
Expectativas (IE), que teve variação de -2,2%, e
permaneceu em patamar pessimista aos 96,5

pontos. Nesta mesma base de comparação o
Índice de Situação Atual (ISA) alcançou os 73,4
pontos o que representou uma queda de 2,2%.
Frente ao mês de maio de 2018, o ICC teve leve
baixa ao variar -2,2%. Esse resultado foi
influenciado pelo ISA que teve variação de -4,8% e
pelo IE que teve leve queda de 0,6%.
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2020

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

4,07%

4,07%

4,00%

4,00%

PIB (Crescimento)

1,24%

1,23%

2,50%

2,50%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 3,80

R$/US$ 3,80

R$/US$ 3,80

R$/US$ 3,80

Meta Taxa Selic – fim de
período (% a.a.)

6,50%

6,50%

7,25%

7,25%

3,56%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 24 de maio de 2019)

Dados que serão divulgados entre os dias 27 de maio e 31 de maio
Indicador
Referência
Fonte
Nota de Setor Externo
Abril de 2019
Banco Central
Sondagem de Serviços
Maio de 2019
FGV
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
Abril de 2019
Banco Central
Contas Nacionais Trimestrais
1º T de 2019
IBGE
IGP-M
Maio de 2019
FGV
PNAD Contínua Mensal
Abril de 2019
IBGE
Nota de Política Fiscal
Abril de 2019
Banco Central
Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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