Junho de 2021

O que o IC EC -RS
registrou em jun/21?
O ICEC-RS registrou 101,4
pontos. Esse resultado
representou um aumento de
12,5% frente ao mês de
mai/21. Em relação a jun/20
houve alta de 33,2%.
Na edição de junho, a confiança
dos empresários tomou novo
fôlego. O incremento de 12,5%
na margem correspondeu a
melhora de todos os
componentes do ICEC. Os
índices de Expectativas e de
Investimento tiveram altas de
6,7% e 9,4% na comparação
mensal. Porém, destacou-se em
junho a avaliação do Índice de
Condição Atual com aumento da
ordem de 31,9%.

Na comparação com o mesmo
mês do ano anterior também
houve melhora nos seus três
componentes, com altas
sensíveis diante de uma base
muito deprimida.
Contudo, quando comparado ao
período pré-pandemia (dados do
final de fevereiro captados na
edição de mar/20) o ICEC tem
perda da ordem de 18,7%.
O resultado do mês provocou o
rompimento da trajetória que
vinha sendo observada nos
últimos meses, em que as
medidas de restrição impostas
pelo recrudescimento da
pandemia trouxeram dificuldades
para a retomada da confiança.

Diante de uma percepção de
melhora nas vendas, com a
contribuição de duas datas
importantes ao varejo – Dia das
Mães e Dia dos Namorados –
acontecendo em um cenário bem
diferente do ano anterior, aliado
a expectativas em alta, a
confiança dos empresários do
Comércio pôde reagir.
No entanto, apesar do cenário
econômico e sanitário mais
favorável, a retomada
consistente da confiança segue
condicionada ao avanço da
imunização da população à
Covid-19, bem como a retomada
da confiança das famílias – que
seguem cautelosas.
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C ondições Atuais
O índice de condições atuais
(ICAEC) atingiu 69,1 pontos em
jun/21 com uma variação de
31,9% ante mai/21. Comparado a
junho do ano anterior, quando o
índice registrava 48,5 pontos,
houve alta de 42,5%

deprimido do ICEC (38,5% abaixo
do patamar pré-pandemia), de
forma que o desempenho do mês
de junho rompe a trajetória
baixista que prevalecia até então,
com o impacto positivo das datas
comemorativas (Dia das Mães e
Dia dos Namorados).

Na percepção dos empresários, a
melhora nas condições atuais
provém da melhora da Economia,
do Setor e também da própria
empresa.

Entre os componentes do ICAEC,
o Índice de Condições Atuais da
Economia teve aumento de 51,3%,
aos 53,7 pontos no mês de junho.
Apesar da recuperação, o
subíndice permanece o mais
pessimista entre todos os
aspectos avaliados pela pesquisa,

O Índice de Condições Atuais
segue sendo o índice mais

revelando a percepção de
condições atuais ainda ruins por
75,1% dos empresários
entrevistados. Sobre as condições
atuais do setor, houve aumento de
32,5% no índice específico, aos
70,9 pontos, ao passo que o Índice
de Condições Atuais da Empresa
teve alta de 21,3%, ao nível de
82,7 pontos – nível mais alto entre
os três componentes do ICAEC.
Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual
registrou 64,0 pontos. Para o
mesmo período do ano anterior
essa média era de 94,6 pontos.

Expectativas
Em jun/21, o índice de
expectativas (IEEC) registrou
137,7 pontos, com uma
variação de 6,7% ante o mês
anterior. Na comparação com
jun/20 houve aumento de
36,1%.
O Índice de Expectativas
quanto à economia brasileira
teve aumento de 7,8% no mês,
tendo atingido os 124,6 pontos.
Já as expectativas relativas ao
setor aumentaram 7,0% aos
139,9 pontos, com 82,2% dos
entrevistados esperando uma
situação melhor para o setor.

As expectativas quanto à
própria empresa, por sua vez,
avançaram 5,5% atingindo os
148,5 pontos, com perspectivas
positivas de 88,1% dos
empresários.
As expectativas terem
apresentado melhora é um
sinal positivo. Em função da
metodologia da pesquisa, que
foi feita com base nos últimos
10 dias de maio, embora os
efeitos do Dia das Mães já
tivessem sido realizados, os do
Dia dos Namorados ainda não
o foram por completo. Assim,
além de um olhar mais positivo

com resultados melhores das
vendas nessas datas, se fazem
notar o otimismo com a
perspectiva do avanço da
vacinação, além da liberação
do novo auxílio emergencial.
Além disso, especificamente
para o segmento de vestuário,
um dos mais atingidos pela
crise, há ânimo adicional com
as temperaturas mais baixas,
que impulsionam as vendas do
setor.
Na média em 12 meses, o
IEEC atingiu o patamar de
131,8 pontos. Em jun/20 esse
nível era de 143,0 pontos

Investimentos
O índice referente aos
investimentos dos
empresários do comércio
(IIEC) registrou 97,3 pontos,
com uma variação de 9,4%
ante o mês anterior. Em
relação a junho do ano
anterior, a alta foi de 23,5%.

nível de investimento das
empresas atingiu os 81,8
pontos em jun/21. Em jun/20
esse indicador era de 60,6
pontos. Já a situação atual dos
estoques variou apenas 0,3%
no mês. Aos 91,6 pontos se
encontra em patamar inferior
ao de jun/20 (94,6 pontos.)

a percepção é de que há
espaço para expandir o
contingente de funcionários.

Dos componentes do índice de
investimento, o indicador de
contratação de pessoal teve
alta mensal de 14,6%,
resultando em 118,6 pontos.
Em jun/20 este indicador era de
81,1 pontos. O indicador de

Diante da percepção de
melhora das vendas no
período, e em compasso com a
melhora das expectativas,
ainda que o nível de estoques
permaneça acima do adequado
para 24,3% dos entrevistados,

.

A média em 12 meses do IIEC
foi de 88,5 pontos em jun/21.
No mesmo período do ano
anterior, essa média foi de 99,7
pontos.

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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