Julho de 2021

O que o IC EC -RS
registrou em jul/21?
O ICEC-RS registrou 113,6
pontos. Esse resultado
representou um aumento de
12,0% frente ao mês de
jun/21. Em relação a jul/20
houve alta de 52,7%.
A edição de julho registrou o
segundo aumento marginal
consecutivo e refletiu as altas em
todos os seus componentes de
avaliação, fazendo o ICEC-RS
avançar no campo otimista.
Na comparação com o mesmo
mês do ano anterior os
aumentos são bastante
expressivos, porém, vale

destacar o efeito-base deprimida,
uma vez que no mês de julho de
2020 se vivenciava um dos
piores momentos da crise.
Quando comparado ao período
pré-pandemia (dados do final de
fevereiro captados na edição de
mar/20) o ICEC tem perda da
ordem de 8,9%.

que avança a campanha de
vacinação.
Essa percepção atual aliada a
perspectiva do maior controle da
pandemia ao longo dos próximos
meses impulsiona as
expectativas para a continuidade
da retomada no segundo
semestre, refletindo na intenção
de aumentar as contratações.

A recente trajetória ascendente
no otimismo dos empresários
vem em linha com a melhora no
ritmo atual das vendas, que
acontece diante da restituição
gradual da circulação à medida
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C ondições Atuais
O índice de condições atuais
(ICAEC) atingiu 90,0 pontos em
jul/21 o que correspondeu a
uma variação de 30,2% ante
jun/21. Comparado a julho do
ano anterior, quando o índice
registrava 43,9 pontos, houve
alta de 105,2%
Na percepção dos empresários, a
melhora nas condições atuais
provém da melhora da Economia,
do Setor e também da própria
empresa.
O Índice de Condições Atuais
segue sendo o índice mais
deprimido do ICEC (28,5% abaixo
do patamar pré-pandemia),
contudo a segunda alta expressiva

mensal demonstra que o ritmo das
vendas tem se aquecido.

entre os três componentes do
ICAEC.

Entre os componentes do ICAEC,
o Índice de Condições Atuais da
Economia teve aumento de 43,0%,
aos 76,8 pontos no mês de julho.
Apesar da recuperação, o
subíndice permanece o mais
pessimista entre todos os
aspectos avaliados pela pesquisa,
revelando a percepção de
condições atuais ainda ruins por
59,4% dos empresários
entrevistados. Sobre as condições
atuais do setor, houve aumento de
29,3% no índice específico, aos
91,7 pontos, ao passo que o Índice
de Condições Atuais da Empresa
teve alta de 22,9%, ao nível de
101,6 pontos – nível mais alto

Para o setor, a avaliação mais
positiva vem em linha com a
retomada dos setores varejistas
mais afetados pela crise e que tem
impulso à medida que a circulação
aumenta – vestuário, calçados e
acessórios. Com temperaturas
mais baixas e impulso dos bons
resultados do Dia das Mães e dos
Namorados, a retomada desses
segmentos tem ganhado força e
segue em curso.
Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual
registrou 67,9 pontos. Para o
mesmo período do ano anterior
essa média era de 90,7 pontos.

Expectativas
Em jul/21, o índice de
expectativas (IEEC) registrou
144,9 pontos, com uma
variação de 5,2% ante o mês
anterior. Na comparação com
jul/20 houve aumento de
36,6%.
O Índice de Expectativas da
economia brasileira teve
aumento de 6,7% no mês,
tendo atingido os 133,0 pontos.
Já as expectativas relativas ao

setor aumentaram 4,9% aos
146,7 pontos, com 85,4% dos
entrevistados esperando uma
situação melhor para o setor.
As expectativas quanto à
própria empresa, por sua vez,
avançaram 4,4% atingindo os
155,0 pontos, com perspectivas
positivas de 91,0% dos
empresários.
O otimismo quando às vendas
futuras conta principalmente
com o avanço da vacinação da

população – que atualmente já
demonstra seus efeitos com o
retorno gradual da circulação, o
que tem impulsionado as
vendas. Assim, a perspectiva
da ampliação da campanha e o
controle da pandemia trazem
otimismo para os resultados do
segundo semestre.
Na média em 12 meses, o
IEEC atingiu o patamar de
135,1 pontos. Em jul/20 esse
nível era de 139,8 pontos

Investimentos
O índice referente aos
investimentos dos
empresários do comércio
(IIEC) registrou 105,8 pontos,
com uma variação de 8,7%
ante o mês anterior. Em
relação a julho do ano
anterior, a alta foi de 44,5%.
Esse resultado foi o maior para
o índice desde fev/20,
considerado o patamar prépandemia. Portanto, o otimismo
em relação a investimentos
superou no mês de julho os
níveis pré-crise. O único dos
componentes do índice de
investimento a registrar nível
melhor que o pré-crise foi o de

contratação de pessoal. Ao
registrar alta mensal de 10,1%,
o indicador atingiu os 130,6
pontos. Em jul/20 este
indicador era de 75,0 pontos. O
indicador de nível de
investimento das empresas
atingiu os 94,8 pontos em
jul/21. Em jun/20 esse indicador
era de 56,3 pontos. Já a
situação atual dos estoques
variou apenas 0,3% no mês.
Aos 91,9 pontos se encontra
em patamar superior ao de
jul/20 (88,3 pontos.)
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 22,8% dos entrevistados,
a percepção é de que há
espaço para expandir o
contingente de funcionários –
conforme avaliaram 75,3% dos
entrevistados.
A média em 12 meses do IIEC
foi de 91,2 pontos em jul/21. No
mesmo período do ano
anterior, essa média foi de 97,5
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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