Dados divulgados entre os dias 17 de fevereiro e 21 de fevereiro

Confiança do ComércioCp
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM),
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
teve alta de 1,7% em fevereiro, passando de
98,1 pontos para 99,8 pontos, na série com
ajuste sazonal. Comparativamente a fevereiro de
2019, a variação do ICOM foi de 0,0%, tendo o
índice permanecido exatamente no mesmo nível
do ano passado. O aumento do ICOM na
margem refletiu a alta no Índice de Expectativas
(IE), que teve variação de 2,5% em fevereiro,
alcançando 107 pontos. Esse foi o segundo
aumento significativo na margem. O índice de
Situação Atual (ISA), também apresentou

elevação, porém menor, 0,8%.No mês anterior, o
indicador havia apresentado queda. Atualmente
o ISA está em 92,6 pontos. Na comparação com
fevereiro de 2019, o ISA teve elevação de 0,3%,
enquanto o IE registrou variação de -0,2%. Em
fevereiro de 2020, o ICOM ao atingir os 99,8
pontos registrou o maior valor desde fev/19 (99,8
pontos). Em termos setoriais, a confiança
aumentou em 5 dos 6 segmentos analisados,
refletindo uma melhora sustentada pelo aumento
das expectativas, enquanto os indicadores
relativos a situação atual permanecem
alternando elevações e quedas.
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Sondagem do Consumidor
Em fevereiro, o Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) atingiu 90,4 pontos, e teve
recuo frente ao mês anterior ao variar -2,9%, na
série com ajuste sazonal. O valor do índice
caracteriza o patamar pessimista e refletiu, em
especial, a queda de 5,8% no índice de
Expectativas (IE). O indicador de Situação Atual
(IA) apresentou aumento de 2,8%. O indicador
de avaliação da situação atual apresentou o
resultado mais alto pra dérie desde jan/15,
enquanto o de expectativas retornou ao patamar
de jul/18. O indicador que mede a intenção de
compras de bens duráveis nos próximos meses
foi o que mais contribuiu para o resultado
negativo do ICC no mês, pelo segundo mês

consecutivo. Aos 64,3 pontos, o resultado foi o
pior desde dezembro de 2016 (63,4 pontos)
para este indicador. Esse resultado, parece
estar sendo impactado por uma revisão para
baixo das expectativas em relação à economia
nos próximos meses, bem como um otimismo
menor das famílias quanto à situação financeira
e ao emprego. Frente ao mês de fevereiro de
2019, o ICC teve queda de 5,8%, resultado que
refletiu a queda de 10,7% do IE, cuja base foi
muito inflada por decorrência do processo
eleitoral. Já o ISA aumentou em 3,6% frente ao
mesmo mês do ano passado.

Boletim Focus
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Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,22%

3,20%

3,75%

3,75%

PIB (Crescimento)

2,23%

2,20%

2,50%

2,50%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 4,10

R$/US$ 4,15

R$/US$ 4,11

R$/US$ 4,15

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

4,25%

4,25%

6,00%

6,00%

3,52%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 21 de fevereiro de 2020)

Dados que serão divulgados entre os dias 17 de fevereiro e 21 de fevereiro
Indicador

Referência

Nota de Setor Externo
IGP-M
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
CSondagem de Serviços
a PNAD Contínua Mensal
s
Nota de Política Fiscal
o

Janeiro de 2020
Fevereiro de 2020
Janeiro de 2020
Fevereiro de 2020
Janeiro de 2020
Janeiro de 2020

Fonte
Banco Central
FGV
Branco Central
FGV
IBGE
Banco Central

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do e-mail: assec@fecomerciors.org.br
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