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Dados divulgados entre os dias 19 de agosto e 23 de agosto
Confiança do Comércio
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM),
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
aumentou 3,4% (3,2 pontos) em relação ao mês
julho, na série com ajuste sazonal. Com isso, o
índice atingiu os 98,7 pontos. Quando comparado
a agosto de 2018, o ICOM teve variação de 6,6%
(6,0 pontos) e registrou 97,6 pontos. O resultado
mensal, quando desagregado entre seus dois
componentes, aponta que a variação positiva no
mês de agosto teve influência do índice de
Situação Atual que avançou 8,0% e atingiu os 95,7
pontos. Por outro lado, o Índice de Expectativas
(IE), que aos 101,8 pontos se encontra em
patamar otimista pelo segundo mês consecutivo,

apresentou leve queda de -0,8% na passagem de
julho para agosto. Na comparação interanual, em
que o ICOM cresceu 6,6%, o ISA teve alta de
5,4%, e o IE avançou 6,1%. O resultado de agosto
evidencia a tendência de alta do Índice que se
aproxima do patamar otimista. A melhora foi
captada nas condições atuais, refletindo uma
melhora na percepção dos empresários acerca do
ritmo de vendas. Para os próximos meses o setor
deve continuar em lenta recuperação, quadro que
só deve se alterar em caso de melhora mais
consistente do mercado de trabalho, bem como na
confiança dos consumidores.
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Sondagem do Consumidor
Em agosto, o Índice de Confiança do Consumidor
(ICC) atingiu 89,2 pontos, e teve avanço frente ao
mês anterior ao variar 1,2%, na série com ajuste
sazonal. Este resultado reflete a alta no Índice de
Situação Atual (ISA) que teve aumento de 4,5%, e
atingiu os 78,7 pontos, maior nível desde abril de
2015. Nesta mesma base de comparação o Índice
de Expectativas (IE) alcançou 97,2 pontos o que
representou uma queda de 0,5%. Frente ao mês

de agosto de 2018, o ICC teve alta ao variar 6,8%.
Esse resultado foi influenciado pelo ISA, que teve
variação de 8,5% e pelo IE que aumentou 5,3%.
Os dados revelam que o aumento da confiança no
mês foi concentrado nas classes de renda inferior,
e que, apesar disso, o ímpeto para o consumo de
bens duráveis piorou em todos os níveis de renda,
revelando que os consumidores seguem
cautelosos em seus gastos.
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INDICADORES
SELECIONADOS

2020

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,71%

3,65%

3,90%

3,85%

PIB (Crescimento)

0,83%

0,80%

2,20%

2,10%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 3,78

R$/US$ 3,80

R$/US$ 3,81

R$/US$ 3,81

Meta Taxa Selic – fim de
período (% a.a.)

5,00%

5,00%

5,50%

5,25%

3,56%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 23 de agosto de 2019)

Dados que serão divulgados entre os dias 26 de agosto e 30 de agosto
Indicador
Nota de Setor Externo
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
Sondagem de Serviços
IGP-M
Contas Nacionais Trimestrais
PNAD Contínua Mensal
Nota de Política Fiscal

Referência
Julho de 2019
Julho de 2019
Agosto de 2019
Agosto de 2019
2º Trimestre de 2019
Julho de 2019
Julho de 2019

Fonte
Banco Central
Banco Central
FGV
FGV
IBGE
IBGE
Banco Central

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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