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O que o IC EC -RS
registrou em jul/20?
Em jul/20, o ICEC atingiu 74,4
pontos, registrando quedas
tanto em relação a maio
(-2,3%), quanto ante a jul/19
(-33,4%).
No mês de julho o ICEC-RS
registrou o menor valor desde o
início da série histórica em março
de 2011. Aos 74,4 pontos, o índice
manteve a queda em relação ao
mesmo período do ano anterior,
porém na margem houve forte
desaceleração, com o avanço das
expectativas amenizando as novas
quedas nas condições atuais e
investimentos.
No que diz respeito aos subíndices
de condições atuais (ICAEC) e de
investimentos (IIEC), ambos se
encontram no patamar pessimista,
tendo o ICAEC atingido os 43,9
pontos e o IIEC os 73,2 pontos. O

componente das expectativas
(IEEC) é o único que se encontra
em patamar otimista, porém os
106,1 pontos são a segunda pior
marca para o subíndice desde o
início da série.
Em virtude da pandemia, todos os
subíndices do ICEC tiveram
perdas consideráveis frente ao
mesmo mês do ano passado. O
ICAEC caiu 51,5%, o IEEC
registrou baixa de 26,9% e a
variação do IIEC foi de -26,5%.
Contudo, quando se observam os
resultados do mês de julho frente
ao mês de junho deste ano as
perdas ocorrem nos subíndices de
condições atuais e de
investimentos, e em magnitudes
sensivelmente menores que no
mês anterior. O ICAEC variou
-9,5% frente ao mês anterior e o
IIEC -7,1%. Ainda, o componente
de expectativas registrou aumento

de 4,8% ante o mês anterior, isso
após ter registrado fortes quedas
em maio e junho.
Na média de 12 meses, o ICECRS passou de 112,5 pontos em
jun/20 para 109,3 pontos em
jul/20.
Os dados da edição de julho
apontam para o agravamento do
quadro no comércio varejista no
Estado. Embora os resultados na
margem mostrem o arrefecimento
das perdas na confiança nesse
mês, a pouca perspectiva de
melhora do consumo e também do
mercado de trabalho, diante do
cenário de manutenção das
restrições ao funcionamento do
comércio não essencial, devem
continuar contribuindo para a
manutenção do profundo
pessimismo dos empresários
varejistas na próxima edição.
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C ondições Atuais
O indicador de condições atuais
(ICAEC) atingiu 43,9 pontos em
jul/20 (menor valor desde
jan/16), aprofundando-se ainda
mais em patamar pessimista
após o quarto mês de queda.
Comparado a julho do ano
anterior, quando o indicador
registrava 90,4 pontos, houve
recuo de 51,5%. Na comparação
com jun/20, a contração foi de
9,5%.
Na avaliação da situação atual
todos os subindicadores tiveram
nova piora e, apesar de ainda
expressivas, foram
consideravelmente menores em
relação às baixas do mês anterior.
Destaca-se o resultado do

subindicador de Atividade
Econômica que registrou apenas
23,1 pontos no mês e é o pior
nível entre todos os indicadores,
tendo 93,4% dos entrevistados
relatado piora na avaliação do
desempenho da economia. A
queda mensal do indicador foi de
5,6%. Os subindicadores que
avaliam a condição atual da
empresa e do setor tiveram
quedas mensais de 9,8% e 10,9%,
respectivamente. No mês anterior
essas quedas haviam sido de
32,0% e 31,1%.
Em um cenário de percepção
muito negativa quanto às
condições atuais da economia, o
agravamento do pessimismo
quanto às condições atuais da

empresa denota que o resultado
das vendas segue decepcionando
os empresários do setor.
Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual passou
de 94,6 pontos em jun/20 para
90,7 pontos em jul/20.
Segundo os dados da Sefaz-RS,
as vendas do varejo no Estado,
avaliadas em 28 dias em relação
ao mesmo período do ano
anterior, interromperam a trajetória
de recuperação que vinha sendo
registrada e voltaram a cair em
meados junho; o último dado
disponível (referente a 10 de julho
de 2020) mostra uma queda de
11% nas vendas do varejo
gaúcho.

Expectativas
Em jul/20, o indicador de
expectativas (IEEC) teve alta
de 4,8% na margem; na
comparação com jul/19, a
contração foi de 26,9%.
Dessa forma o indicador
atingiu os 106,1 pontos.
Após três quedas consecutivas,
o IEEC interrompeu a trajetória
baixista ao variar 4,8% na
margem. O componente das
expectativas foi o único que
apresentou melhora na
margem e também é o único
subíndice em patamar otimista.
Na avaliação dos empresários,
as expectativas quanto ao nível
de atividade econômica tiveram
melhora, tendo o subindicador
aumentado 3,0%. No mês

anterior havia sido registrada
queda 15,4%. Quanto às
expectativas a nível de setor, o
aumento foi de 6,5% ante uma
baixa de 11,2% no mês de
junho de 2020. Já o
subindicador de expectativas
quanto ao desempenho da
empresa teve aumento de
4,6%. No mês passado havia
variado -13,1%.
Embora dados recentes da
atividade econômica do país
tenham apontado para perdas
menores que as imaginadas
(mesmo que ainda muito
grandes), além dos avanços
em direção ao afrouxamento
das restrições à circulação de
pessoas em alguns lugares do

Brasil e a recente melhora nas
condições de acesso ao crédito
(como por exemplo as
liberações do Pronampe), a
realidade local no RS, mais
difícil nesse momento que em
outros estados, ainda limita o
avanço do otimismo entre os
empresários, de forma que a
tendência segue sendo de um
cenário desafiador para a
retomada da atividade.
Na média em 12 meses, o
IEEC teve baixa, passando de
143,0 pontos em jun/20 para
139,8 pontos em jul/20.

Investimentos
O indicador referente aos
investimentos do empresário
do comércio (IIEC) apurou
variação de -7,1% na
comparação com jun/20,
alcançando o menor valor da
série aos 73,2 pontos. Na
comparação com jul/19
houve recuo de 26,5%.
O IIEC teve nova contração,
registrando o menor valor da
série, que teve início em
mar/11; porém, houve redução
no ritmo de queda. O
subindicador de nível de
investimento nas empresas
também atingiu o valor mais

baixo de toda série, 56,3
pontos, após registrar a quinta
queda consecutiva na margem;
78,4% dos empresários
referiram projetar níveis
menores de investimento. Em
relação à expectativa de
contratação de funcionários,
que recuou 7,6% na margem e
32,6% ante jul/19, 70,7% dos
empresários esperam reduzir o
quadro, enquanto em junho
eram 67,5%.
A média em 12 meses do
indicador teve baixa, indo de
99,7 pontos para 97,5 pontos
na passagem do mês.

O cenário geral é de grande
incerteza, e, não bastasse isso,
as vendas seguem muito
baixas, em um cenário ainda
mais difícil com as medidas que
determinam o fechamento do
comércio não essencial. Essa
combinação de fatores torna
desafiador o manejo da força
de trabalho, de forma que para
que os negócios continuem a
existir, muitos empresários
podem ter de recorrer a novas
demissões.

C omo é calculado o IC EC ?
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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