26 de outubro 2020.

Outubro de 2020

O que o ICEC-RS
registrou em out/20?
Em out/20 o ICEC atingiu 98,3
pontos, o maior valor desde
abr/20 (114,2 pontos). A alta
de 17,7% frente ao mês
anterior foi a maior da série
histórica superando o avanço
de 13,6% registrado em
set/20. Em comparação a
out/19 houve queda de
17,0%.
O segundo resultado positivo do
ICEC foi novamente bastante
intenso dando mostras de que o
volume de vendas vem reagindo
no setor. Aos 98,3 pontos o índice
se aproxima da linha dos 100,0
pontos, a qual divide o campo
pessimista do otimista. Entretanto,
o índice ainda está 20,2% abaixo
de seu nível em fev/20 (123,1
pontos – pré-pandemia).
O Índice de Condições Atuais
(ICAEC) foi o principal responsável
pela forte alta do ICEC na
avaliação mensal. Comparado a
set/20 o ICAEC cresceu 36,2% e
atingiu os 52,5 pontos. Este índice

foi o que mais sofreu em função
da crise e, embora ainda se
encontre em patamar pessimista,
a segunda alta consecutiva de
grande intensidade denota uma
recuperação generalizada das
condições atuais, seja na
economia como um todo, no setor,
ou do ponto de vista da condição
das próprias empresas.

A retomada da confiança
acompanha o cenário de reação
do varejo gaúcho nos últimos
meses com o avanço das
flexibilizações às medidas para o
funcionamento do comércio não
essencial, vindo em uma trajetória
de recuperação gradual – mesmo
que de forma heterogênea. Diante
disso, as expectativas para as
vendas do final de ano têm
contribuído para impulsionar a
retomada da confiança dos
empresários, que se preparam
para as vendas da Black Friday e
do Natal.

A análise das condições de
investimento (IIEC), após ter
registrado, em set/20,
historicamente, o maior aumento
mensal para o índice (9,5%), teve
novo recorde com crescimento de
17,0% no mês. O resultado (88,9
pontos) foi o maior desde abr/20
quando registrava 99,1 pontos.
O Índice de Expectativas (IEEC)
teve um crescimento de 10,9% na
passagem do mês de set/20 para
out/20, quarta alta consecutiva na
margem. Aos 138,5 pontos na
comparação com o mesmo mês
do ano passado houve variação de
-9,5%.

É importante notar, porém, que
alguns fatores trazem incerteza ao
tom dessa retomada,
considerando-se a cautela
persistente de parte das famílias
que percebem um cenário de
mercado de trabalho muito
desafiador conjugado à
proximidade do fim dos auxílios
emergenciais, que têm sido
fundamentais para a sustentação
do consumo.

Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC-RS)
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Pontos
Resultado ICEC

98,3

Em relação ao
mês anterior
17,7%

Em relação ao
mesmo mês do
ano anterior
-17,0%

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

67,4

36,2%

-31,8%

Economia Brasileira
(CAE)

52,5

50,5%

-41,0%

Comércio (CAC)

72,9

33,0%

-23,7%

Empresas Comerciais
(CAEC)

76,7

30,6%

-31,3%

Grupo II: Índice de Expectativas
Índice Geral (IEEC)

138,5

10,9%

-9,5%

Economia Brasileira
(EEB)

129,4

14,6%

-13,5%

Comércio (EC)

141,0

10,9%

-7,8%

Empresas Comerciais
(EEC)

145,1

7,8%

-7,3%

Grupo III: Índice de Investimento
Índice Geral (IIEC)

88,9

Contratação de
Funcionários (IC)

108,1

33,7%

Nível de Investimento
das Empresas (NIE)

63,0

19,6%

-30,4%

Situação Atual dos
Estoques (SAE)

95,8

1,2%

1,3%

17,0%

-14,1%

-14,0%
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Condições Atuais
O indicador de condições atuais
(ICAEC) atingiu 67,4 pontos em
out/20 ao variar 36,2%.
Comparado a outubro do ano
anterior, quando o indicador
registrava 98,7 pontos, houve
recuo de 31,8%.
Os indicadores avaliados na ótica
da condição atual tiveram avanços
expressivos no mês, evidenciando
uma melhora no volume de
vendas. No entanto, em nível, o
ICAEC é ainda o pior dos
indicadores, tendo sido o indicador
que sofreu o maior impacto.

O indicador que avalia a
percepção atual da economia
apresentou aumento de 50,5% na
comparação mensal, com
destaque para a queda expressiva
da parcela que classificou as
condições atuais da economia
como “pioraram muito” que foi de
54,4% em set/20 para 34,8% em
out/20.
No que se refere à percepção do
desempenho do setor, o aumento
no indicador foi de 33,0% no mês,
e quando o escopo de análise é a
própria empresa o indicador
cresceu 30,6%.

Embora os crescimentos
marginais elevados, todos os
indicadores seguem muito
depreciados quando comparados
ao mesmo mês do ano anterior.
Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual passou
de 82,1 pontos em set/20 para
79,5 pontos em out/20.

Expectativas
Em out/20, o indicador de
expectativas (IEEC) teve alta
de 10,9% na margem e
atingiu os 138,5 pontos; na
comparação interanual, o
indicador ficou 9,5% abaixo
do patamar de out/19.
O resultado do IEEC marcou a
quarta alta consecutiva do
indicador, que é o único que se
encontra em patamar otimista
(acima dos 100,0 pontos). Com
isso, o índice recuperou 67,6%

do que fora perdido desde
mar/20.
O avanço das expectativas
ocorreu pelo quarto mês
consecutivo, em linha com os
avanços das medidas de
flexibilização, com retomada
gradual do movimento de
pessoas e circulação de bens,
indicando uma perspectiva
cada vez mais positiva sobre a
recuperação da economia e do
comércio propriamente dito,

com expectativas positivas para
as vendas do final de ano –
período mais importante para o
resultado o varejo.
Na média em 12 meses,
considerando que o patamar
das expectativas segue abaixo
do mesmo período de 2019, o
IEEC teve baixa, passando de
134,8 pontos em set/20 para
133,6 pontos em out/20.

Investimentos
O indicador referente aos
investimentos do empresário
do comércio (IIEC) apurou
variação de 17,0% na
comparação com set/20. Na
comparação com out/19
houve recuo de 14,1%.
Após ter registrado a mínima
histórica no mês de ago/20, o
IIEC apresentou a segunda alta
consecutiva na margem. A
elevação de 17,0% foi superior
a alta de set/20, que já havia
sido a maior da série.
O indicador de Contratação de
funcionários aumentou 33,7%,
segunda alta seguida na

margem, o que fez com o
índice voltasse ao patamar
otimista aos 108,1 pontos.
Entre os entrevistados, 58,7%
indicaram ter intenção de
aumentar o quadro de
funcionários. Embora ainda
fique 14,0% abaixo do patamar
de out/19, a trajetória do
indicador vem em linha com o
movimento da contratação de
temporários que devem
recompor e preparar as
equipes para as vendas do fim
de ano.
O indicador de nível de
investimento também reagiu
positivamente ao avançar

19,6% na margem, porém,
ainda fica em patamar
deprimido, de forma que 75,5%
dos empresários ainda
projetam um nível de
investimento menor. Ante o
mês de out/19 (90,5 pontos)
houve queda de 30,4%.
A média em 12 meses do IIEC
teve baixa, indo de 92,8 pontos
para 91,6 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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