24 de novembro de 2020.

Novembro de 2020

O que o ICEC-RS
registrou em nov/20?
Em nov/20 o ICEC atingiu
106,3 pontos, e retornou ao
patamar considerado de
otimismo, o qual não
vigorava desde abr/20.
Assim, houve um avanço
marginal de 8,2% enquanto
que na comparação com
nov/19 o registro é de uma
variação de -10,3%.
Com o resultado de novembro o
ICEC marcou três meses
consecutivos de altas marginais.
Esse resultado se reflete nos três
componentes de análise, e é mais
consolidado nas expectativas. Em
nível, o ICEC é ainda 14,8%
inferior ao nível pré-pandemia,
registrado pelo resultado da
sondagem de mar/20, realizada
nos últimos dez dias de fevereiro.
O Índice de Condições Atuais
(ICAEC) teve a maior alta entre os

componentes, variando 11,1%
ante out/20 e com isso atingiu os
74,8 pontos. Comparado a mar/20
esse nível é ainda 33,4% inferior.
Este índice foi o que mais sofreu
em função da crise e sua
recuperação, ainda que tenha
recuperado apenas 50% das
perdas, demonstra uma melhora
na percepção das vendas.

ICEC-RS reflete empresários que
percebem situação atual em
recuperação, mesmo que ainda
muito desafiador, e reforçam
otimismo com as vendas do final
de ano – principal momento do
comércio varejista, sendo a
oportunidade para muitos lojistas
amenizarem o resultado negativo
do ano.

O índice de investimentos (IIEC),
após ter registrado, em out/20,
88,9 pontos, atingiu 97,5 pontos
em nov/20 (+9,6%). Com isso, o
nível do IIEC é 7,6% menor que o
de mar/20.

O que se observa é que com a
proximidade do final do ano e o
aumento sazonal do consumo há
uma expectativa maior por parte
dos empresários sobre a
movimentação das vendas.
Entretanto, trata-se de um ano
atípico e há ainda incerteza sobre
a evolução atividade,
especialmente quando se
considera a situação delicada em
que se encontram os
consumidores.

O Índice de Expectativas (IEEC) já
tem uma recuperação mais
robusta que o dos outros
componentes do ICEC. Aos 146,5
pontos as expectativas tiveram a
quinta alta consecutiva na margem
e estão 6,3% abaixo do nível de
mar/20.
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Pontos
Resultado ICEC

106,3

Em relação ao
mês anterior
8,2%

Em relação ao
mesmo mês do
ano anterior
-10,3%

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

74,8

11,0%

-23,0%

Economia Brasileira
(CAE)

57,3

9,0%

-35,5%

Comércio (CAC)

78,5

7,7%

-16,9%

Empresas Comerciais
(CAEC)

88,6

15,5%

-18,2%

Grupo II: Índice de Expectativas
Índice Geral (IEEC)

146,5

5,8%

-4,5%

Economia Brasileira
(EEB)

138,7

7,2%

-7,1%

Comércio (EC)

148,1

5,1%

-3,5%

Empresas Comerciais
(EEC)

152,8

5,3%

-3,1%

Grupo III: Índice de Investimento
Índice Geral (IIEC)

97,5

9,6%

Contratação de
Funcionários (IC)

121,5

12,4%

Nível de Investimento
das Empresas (NIE)

77,6

23,2%

-18,4%

Situação Atual dos
Estoques (SAE)

93,4

-2,5%

-2,4%

-7,0%

-1,9%
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Condições Atuais
O indicador de condições atuais
(ICAEC) atingiu 74,8 pontos em
nov/20 ao variar 11,0%.
Comparado a novembro do ano
anterior, quando o indicador
registrava 97,2 pontos, houve
recuo de 23,0%.
O ICAEC é dos três indicadores do
ICEC o que serve como
termômetro para o nível de
vendas. São três altas marginais
consecutivas até novembro,
entretanto a alta expressiva se deu
sobre um patamar muito
deprimido, que chegou ao seu
mínimo histórico em ago/20, aos
37,4 pontos. Com o resultado de
nov/20, o ICAEC fica ainda 33,4%
abaixo do patamar pré-pandemia.
O componente do ICAEC que
avalia a percepção atual da
economia apresentou aumento de

9,0% na comparação mensal e
atingiu os 57,3 pontos. Embora
tenha havido queda na parcela
que classificou as condições
atuais da economia como
“pioraram muito”, que foi de 34,8%
em out/20 para 27,2% em nov/20,
80,0% dos empresários
consideram que as condições da
economia ainda estão piores,
deixando o indicador em patamar
muito baixo.
No que se refere à percepção do
desempenho do setor, o aumento
no indicador foi de 7,7% no mês,
marcando 78,5 pontos; a avaliação
negativa entre os entrevistados de
condições piores no setor passou
de 67,6% em out/20 para 63,9%
em nov/20.
Quando o escopo de análise é a
própria empresa, o percentual de
empresários que consideram que

as condições seguem piores
passou de 66,2% para 56,8% em
nov/20. Assim, o indicador teve
avanço na margem de 15,5%,
atingindo 88,6 pontos.
Embora os crescimentos
marginais elevados, todos os
indicadores seguem muito
deprimidos quando comparados
ao mesmo mês do ano anterior.
A dinâmica da recuperação do
Comércio tem sido heterogênea
entre as atividades varejistas, de
forma que enquanto o varejo de
bens que tiveram aumento de
demanda com as pessoas em
casa tem registrado desempenho
positivo, por outro lado, outros
segmentos passam por
recuperação em que as perdas
tem diminuído mês a mês, mas as
operações ainda ficam abaixo do
mesmo período do ano anterior,

com destaque ao varejo de
vestuário e calçados.

Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual passou

de 79,5 pontos em out/20 para
77,6 pontos em nov/20.

Expectativas
Em nov/20, o indicador de
expectativas (IEEC) teve alta
de 5,8% na margem e atingiu
os 146,5 pontos; na
comparação interanual, o
indicador ficou 4,5% abaixo
do patamar de nov/19.
O resultado do IEEC marcou a
quinta alta consecutiva do
indicador. Com isso, o índice
recuperou 82,1% do que fora
perdido desde mar/20.
Mesmo em um cenário
desafiador, com a proximidade

do fim dos auxílios
emergenciais e pressões
inflacionárias pontuais, as
expectativas dos empresários
seguem avançando e indicam
um otimismo com o fechamento
do ano para o setor com as
vendas de fim de ano, que
além do Natal conta também
com a Black Friday. As
expectativas dos empresários
seguem em alta, sendo mais
intensa para a própria empresa
que para o setor e para a
economia brasileira. Enquanto
89,6% dos entrevistados
esperando uma situação

melhor para a sua empresa no
curto prazo, esse percentual
fica em 87,4% em relação ao
Comércio e 79,0% em relação
à economia brasileira.

terceira alta seguida na
margem, o que fez com o
índice atingisse os 121,5
pontos, o maior desde mar/20.
Entre os entrevistados, 69,7%
indicaram ter intenção de
aumentar o quadro de
funcionários, em linha com o
momento de contratação de
temporários pelo período de
vendas de final de ano.

deprimido, de forma que 66,8%
dos empresários ainda
projetam um nível de
investimento menor diante da
elevada incerteza que permeia
o cenário atual e futuro. Ante o
mês de nov/19 (95,1 pontos)
houve queda de 18,4%.

Na média em 12 meses,
considerando que o patamar
das expectativas segue abaixo
do mesmo período de 2019, o
IEEC teve baixa, passando de
133,6 pontos em out/20 para
133,0 pontos em nov/20.

Investimentos
O indicador referente aos
investimentos do empresário
do comércio (IIEC) apurou
variação de 9,6% na
comparação com out/20. Na
comparação com nov/19
houve recuo de 7,0%.
Após ter registrado a mínima
histórica no mês de ago/20, o
IIEC apresentou a terceira alta
consecutiva na margem, o que
levou o índice para 97,5 pontos
O indicador de Contratação de
funcionários aumentou 12,4%,

O indicador de nível de
investimento também reagiu
positivamente ao avançar
23,2% na margem, porém,
ainda fica em patamar

A média em 12 meses do IIEC
teve baixa, indo de 91,6 pontos
para 91,0 pontos na passagem
do mês.

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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