04 de dezembro de 2019.

Janeiro de 2020

O que o ICEC-RS
registrou em jan/20?
Em jan/20, o ICEC atingiu
119,7 pontos, ficando
praticamente estável em
relação a jan/19, com
variação de 0,2%. Já na
comparação mensal, o índice
teve avanço de 1,3%. Com o
resultado, o ICEC registrou
maior nível desde mai/19.
O fim de 2018 e início do ano de
2019, a economia, como um todo,
apresentou uma elevação
generalizada da confiança. Ao
longo do ano houve um grande
ajuste nos mais diversos
indicadores de confiança, medido
por diversos institutos e com
públicos variados, com ênfase na
correção das expectativas. No
caso do ICEC-RS não foi
diferente. Assim, voltar ao patamar

ao resultado verificado em jan/19
representa, de fato, um processo
de recuperação.
A composição atual do indicador é
diferente da apresentada em
jan/19: enquanto houve uma
revisão do elevado nível em que
estavam as expectativas (-6,0%),
a percepção em relação as
condições atuais avançou 12,6%,
Os investimentos, por sua vez,
tiveram variação menor (-1,4%).
Na margem, o ICEC voltou a
crescer, com forte influência das
condições atuais (6,5%), seguida
pelos investimentos (1,7%);
expectativas seguiram em
acomodação (-2,1%), impedindo
um avanço maior do ICEC.
O ano de 2020 começou diferente,
após vendas positivas no Natal, e

com sinais da aceleração da
economia, os resultados apontam
para empresários que vem
recuperando a confiança em
relação à atualidade; contudo, a
percepção de melhores condições
estão apenas um pouco acima das
avaliações pessimistas – como
denota o nível do indicador
ICAEC, logo acima do patamar
neutro. Já as expectativas, apesar
de serem bastante otimistas – de
acordo com a essência
empreendedora dos empresários –
parecem estar em um processo de
ajuste, diferente da trajetória
crescente pela qual passou no ano
anterior, e posteriormente foi
frustrada.
Na média de 12 meses, o
indicador se manteve estável aos
118,7 pontos.
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Expectativas Investimentos

Resultado ICEC

Pontos

Em relação ao
mês anterior

119,7

1,3%

Em relação ao
mesmo mês do
ano anterior
0,2%

Grupo I: Índice de Condições Atuais
Índice Geral (ICAEC)

105,6

6,5%

12,6%

Economia Brasileira
(CAE)

98,9

6,8%

16,7%

Comércio (CAC)

103,3

6,4%

11,7%

Empresas Comerciais
(CAEC)

114,7

6,2%

10,0%

Grupo II: Índice de Expectativas
Índice Geral (IEEC)

148,3

-2,1%

-6,0%

Economia Brasileira
(EEB)

145,6

-0,9%

-8,5%

Comércio (EC)

146,5

-3,0%

-5,8%

Empresas Comerciais
(EEC)

152,9

-2,2%

-3,7%

Grupo III: Índice de Investimento
Índice Geral (IIEC)

105,3

1,3%

Contratação de
Funcionários (IC)

120,4

1,7%

-1,4%

-4,1%

%

Nível de Investimento
das Empresas (NIE)

99,3

2,5%

5,3%

Situação Atual dos
Estoques (SAE)

96,2

-0,4%

-4,2%

Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC-RS)
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Condições Atuais
O indicador de condições atuais
(ICAEC) atingiu 105,6 pontos em
jan/20. Comparado a janeiro do
ano anterior, quando o
indicador registrava 93,8
pontos, houve avanço de 12,6%.
Na comparação com dez/19,
houve avanço de 6,5%.
O bom resultado relatado pelos
empresários gaúchos das vendas
de Natal foi refletido nos

resultados do ICAEC, que rompeu
a linha da neutralidade e retornou
ao patamar otimista, depois de
sete meses abaixo dos 100,0
pontos. Em relação a janeiro do
ano passado, o resultado aponta
que os empresários percebem
uma largada para 2020 melhor
que para o ano anterior, com a
recuperação da economia
ganhando tração.

Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual passou
de 99,1 pontos em dez19 para
100,1 pontos em jan/20. Este é o
maior valor para este tipo de
comparação desde mar/13.

Expectativas
Em jan/20, o indicador de
expectativas (IEEC) teve
variação de -6,0% na
comparação com jan/19, e
atingiu 148,3 pontos. Frente
ao mês anterior, o indicador
teve recuo de 2,1%.
Os resultados para as
Expectativas, em todos as
bases de comparação,
mostram um ajuste de
expectativas dos empresários.

De toda forma, o otimismo,
observado pelo nível do
indicador, é grande.
A variação na margem, todavia,
registrando o segundo mês de
queda, aponta para uma
acomodação do otimismo,
podendo refletir uma
parcimônia maior com o que
esperar para o ano, depois da
grande frustação das
expectativas mais eufóricas
com o começo de 2019 – que

se mostrou distante do
imaginado. Isso também
explica a grande diferença das
expectativas quando se
compara a janeiro do ano
anterior, em que o IEEC estava
ainda em ascensão, após as
eleições.
Na média em 12 meses, o
IEEC teve leve baixa,
passando de 153,6 pontos em
dez/19 para 152,8 pontos em
jan/20.

Investimentos
O indicador referente aos
investimentos do empresário
do comércio (IIEC) apurou
variação de -1,4% na
comparação com jan/19,
alcançando 105,3 pontos. Na
comparação mensal houve
alta de 1,3%.
Na comparação interanual, o
IIEC se encontra um pouco
abaixo do registrado em jan/19;
contudo, com níveis dos
subindicadores diferentes, de
forma que o subindicador do

nível de investimento, em 94,3
pontos em jan/19, hoje se
encontra em 99,3 pontos, maior
valor desde ago/14.
Na margem, o resultado do
IIEC foi puxado pela variação
desse mesmo indicador, nível
de investimento, que registrou
avanço de 2,5%, quarto avanço
na margem consecutivo; o
subindicador relativo à
contratação de funcionários, ao
variar 1,7%, também contribui
com a alta. Nível de estoques,

por sua vez, ficou praticamente
estável (0,4%).
A média em 12 meses do
indicador ficou praticamente
estável, passando de 103,4
pontos em dez/19 para 103,3
pontos em jan/20.

Como é calculado o ICEC?
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio
(ICEC) é um indicador
calculado pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) a partir de uma
pesquisa mensal de
sondagem que visa medir o
nível de confiança dos
empresários do setor de
varejo. Para o Rio Grande do
Sul (ICEC-RS), a pesquisa é
realizada em Porto Alegre ao
longo dos dez dias anteriores
ao mês de referência e
abrange em sua amostra, no
mínimo, 328
estabelecimentos comerciais.
Sua divulgação é realizada
mensalmente pela
Fecomércio-RS.

O ICEC é formado por três
componentes, com pesos
iguais em seu cálculo:

investimentos e níveis de
estoques.

Índice de Condições Atuais
(ICAEC): Reflete a percepção
do empresário quanto ao
momento presente da
economia brasileira, ao setor e
à sua empresa especificamente
em relação ao mesmo período
do ano anterior.

O ICEC e seus componentes
variam de 0 a 200 pontos.
Resultados acima de 100
pontos refletem uma
perspectiva otimista da média
dos empresários do comércio,
cuja intensidade aumenta
conforme o indicador se
aproxima de 200. Em oposição,
valores abaixo de 100 pontos
denotam uma opinião média
pessimista, mais intensa
quanto mais próximo de 0 se
encontra o indicador.

Índice de Expectativas
(IEEC): Reflete as expectativas
do empresariado sobre o futuro
de curto prazo (próximos 6
meses) no que condiz à
economia brasileira, ao setor e
à sua empresa.
Índice de Investimentos
(IIEC): Capta as expectativas
de contratação de funcionários,
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