Dezembro de 2021

O que o ICEC-RS
registrou em dez/21?
O ICEC-RS registrou 119,8
pontos. Esse resultado
representou uma queda de
3,6% frente ao mês de
nov/21. Em relação a dez/20
houve alta de 11,3%.

O recuo desta edição de 2021
ampliou esta distância com
relação ao nível pré-pandemia
(mar/20). Atualmente, o indicador
está 3,9% abaixo do patamar
pré-crise.

Depois de 6 altas consecutivas
na comparação com o mês
imediatamente anterior, o
resultado dezembro mostra uma
retração no indicador que é
reflexo da queda de todos os
subindicadores, em todas as
dimensões avaliadas. Ao longo
desse período o índice cresceu
38,0% e em nov/21 estava
apenas 0,3% abaixo do patamar
pré-pandemia (edição de
mar/20).

Como foi mencionado
anteriormente, a piora do ICEC
na comparação com o mês
anterior foi corroborada pelos
três aspectos observados na
pesquisa. O Índice de Condições
Atuais recuou 4,1%. Aos 101,8
pontos esse resultado deixa o
índice 9,4% abaixo do pré-crise.
As expectativas também
recuaram (-4,7%) e o Índice de
Investimento caiu 1,7%, após
sete altas mensais consecutivas.
Na comparação com o mesmo
período ano anterior, o Índice de
Condições Atuais apresentou
aumento de 28,9%, o Índice de
Expectativas caiu 2,2% e o
Índice de Investimento aumentou
16,9%.

O bom desempenho do ICEC
nos últimos meses de certa
forma vinha surpreendendo, uma
vez que a conjuntura atual dava
sinais de desaceleração no ritmo
de vendas e encarecimento dos
custos de vida e de produção.
Além destes fatores, deve se ter
em conta uma possível
frustração com as vendas
relacionadas a Black Friday, o
que também pode ter
influenciado num ajuste nos
rumos da confiança do
empresariado.
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Pontos
Resultado ICEC

119,8

Em relação ao
mês anterior
-3,6%

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

101,8

Economia Brasileira
(CAE)

85,5

Comércio (CAC)

102,9

Empresas Comerciais
(CAEC)

116,9

Em relação ao
mesmo mês do
ano anterior
11,3%
,3%%

-4,1%

28,9%

-4,6%

38,3%

-4,3%

24,9%

-3,5%

26,1%

Grupo II: Índice de Expectativas
Índice Geral (IEEC)

142,2

-4,7%

-2,2%

Economia Brasileira
(EEB)

131,3

-4,5%

-2,7%

Comércio (EC)

143,5

-5,3%

-2,5%

Empresas Comerciais
(EEC)

151,8

-4,2%

-1,4%

Grupo III: Índice de Investimento
Índice Geral (IIEC)

115,5

-1,7%

16,9%

Contratação de
Funcionários (IC)

143,6

-1,3%

18,2%

Nível de Investimento
das Empresas (NIE)

108,6

-0,6%

31,4%

Situação Atual dos
Estoques (SAE)

94,4

-3,7%

2,2%

Cor: Campo otimista
Direção: Variação positiva

Cor: Campo otimista
Direção: Variação negativa

Cor: campo pessimista
Direção: variação positiva

Cor: campo pessimista
Direção: variação negativa

Condições Atuais
O índice de condições atuais
(ICAEC) atingiu 101,8 pontos em
dez/21 o que correspondeu a
uma variação de -4,1% ante
nov/21. Comparado dezembro
do ano anterior, quando o índice
registrava 79,0 pontos, houve
alta de 28,9%
Na comparação com o mês
imediatamente anterior, os três
subíndices componentes de
condições atuais tiveram redução:
-4,6% para a Condições Atuais da
Economia, -4,3% para Condições
do Atuais Comércio e -3,5% para
Condições Atuais de Empresas
Comerciais.

O Índice de Condições Atuais se
encontra 9,4% abaixo do nível prépandemia. Entre os subíndices, o
de Condições Atuais da Economia
é o que está em nível mais baixo,
85,5 pontos (-20,4% do nível prépandemia). Já o Índice de
Condições Atuais do Comércio
(102,9 pontos) e Condições Atuais
da Própria Empresa (116,9
pontos) estão acima linha dos 100
pontos, e também mais próximos
ao nível pré-pandemia (-5,1% e
-3,5%, respectivamente), mas
ainda abaixo.
A queda no indicador de
Condições Atuais ocorreu em linha
com a conjuntura atual, depois de
uma variação de -0,1% no mês

anterior (em que a contração na
percepção sobre a economia foi
contrabalançada pelo avanço na
percepção sobre a situação da
empresa). Isso aponta para uma
maior percepção dos efeitos da
inflação sobre a capacidade de
consumo das famílias, com
reflexos no enfraquecimento do
desempenho das vendas. Nesse
sentido, o resultado pode refletir
também uma possível frustração
com as vendas de Black Friday.
Na média em 12 meses, o
indicador de situação atual
registrou 85,3 pontos. Para o
mesmo período do ano anterior
essa média era de 75,9 pontos.

Expectativas
Em dez/21, o índice de
expectativas (IEEC) registrou
142,2 pontos, com uma
variação de -4,7% ante o mês
anterior. Na comparação com
dez/20 houve queda de 2,2%.
Entre seus subíndices
componentes, o Índice de
Expectativas da Economia
Brasileira teve queda de 4,5%
no mês, tendo atingido os
131,3 pontos. Já as
Expectativas para o Setor

variaram -5,3%, atingindo 143,5
pontos, com 82,5% dos
entrevistados esperando uma
situação melhor para o
Comércio. As Expectativas
para a própria Empresa, por
sua vez, recuaram 4,2%
alcançando os 151,8 pontos,
com perspectivas positivas de
87,9% dos empresários.
As perspectivas para 2022 são
de baixo crescimento da
atividade econômica, com
inflação alta e juros subindo

limitando a capacidade de
consumo das famílias e
gerando pressão sobre o caixa
das empesas que têm dívidas.
Além disso, a perda de ritmo do
desempenho do volume de
vendas atual também influencia
no ajuste das expectativas para
os próximos meses.
Na média em 12 meses, o
IEEC atingiu o patamar de
140,8 pontos. Em dez/20 esse
nível era de 132,5 pontos.

Investimentos
O índice referente aos
investimentos dos
empresários do comércio
(IIEC) registrou 115,5 pontos,
com uma variação de -1,7%
ante o mês anterior. Em
relação a dezembro do ano
anterior, houve alta de 16,9%.
Apesar do recuo na margem,
este é o único índice do ICEC
que se encontra acima do
patamar pré-crise (9,5%), com
destaque para o componente
relativo ao Índice de
Contratação de Funcionários,
que apesar de cair 1,3% na

margem, atingiu 143,6 pontos,
ficando 17,1% acima do
patamar pré-pandemia.
O Índice de Nível de
Investimento das Empresas
teve variação de -0,6%,
registrando 108,6 pontos em
dez/21 (11,5% acima do
patamar pré-pandemia). Em
dez/20 esse indicador era de
82,6 pontos.
Nesta edição, o percentual de
respostas que consideram o
nível atual de estoques “acima
do adequado” foi de 22,9% dos
respondentes, percentual maior

que 18,7% registrados em
novembro. Aqueles que
consideraram uma “situação
adequada” somaram 59,2% em
dezembro, ante 63,8% em
novembro. Com isso, o
subíndice de Situação Atual
dos Estoques teve queda de
3,7%, maior retração entre os
três subíndices do IIEC.
A média em 12 meses do IIEC
foi de 102,4 pontos em dez/21.
No mesmo período do ano
anterior, essa média foi de 90,6
pontos.

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:
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.
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,
investimentos e níveis de
estoques.

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.
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