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Síntese dos Resultados ICEC – Outubro 2017
Índice em Pontos
Variação %
Índice
1

ICEC

2

ICAEC
IEEC3
IIEC4

Ago/17

Set/17

Out/17

Out17 x Set17

Out17 x Out16

100,3
74,0
140,9
85,9

104,2
73,7
145,5
93,3

111,8
80,3
152,8
102,2

+7,3%
+9,0%
+5,0%
+9,5%

+14,6%
+3,2%
+20,6%
+34,6%

(1) Índice de Confiança de Empresários do Comércio (ICEC); (2) Índice das Condições Atuais dos Empresários do Comércio
(ICAEC); (3) Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC); (4) Índice de Investimentos do Empresário do Comércio
(IIEC). Fonte: Pesquisa Direta CNC. Elaboração: Assessoria Econômica Fecomércio-ES.

Gráfico 1 Histórico em pontos do índice de ICEC de Vitória, out/16 - out/17

Em outubro, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) de Vitória cresceu
7,3% em relação a setembro, marcando 111,8 pontos. O desempenho em outubro de 2017
quando comparado ao mesmo mês do ano passado avançou 14,6%.
O índice varia de 0 (zero) a 200 (duzentos) pontos na qual 100 pontos corresponde à zona de
indiferença, abaixo diz respeito à situação de pessimismo enquanto acima de 100 à situação de
otimismo.
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Em relação ao mês anterior, os três subíndices calculados obtiveram crescimentos. O que mais
avançou foi o que avalia os investimentos das empresas (IIEC), que cresceu 9,5% em relação
ao mês anterior, alcançando o nível de otimismo com 102,2 pontos. Já aquele que avalia as
condições atuais da economia, do setor e da empresa (ICAEC) apresentou crescimento de
9,0%, mas permanece no nível de pessimismo com 80,3 pontos. A avaliação das expectativas
dos empresários do comércio para os próximos meses cresceu 5,0% e é o subíndice com o
maior valor em pontos, 152,8.
Na comparação anual, ou seja, com o mesmo mês do ano passado, todos os subíndices
apresentaram variações positivas, com destaque para o índice de investimentos que cresceu
34,6%. A avaliação das expectativas avançou 20,6% e o da situação atual cresceu 3,2%.
Brasil
O ICEC apurado para o Brasil atingiu 107,2 pontos no mês de outubro, apresentando leve alta
de 0,3% em comparação com o mês anterior e permanecendo na zona otimista. Na
comparação anual, a confiança do empresário do comércio brasileiro cresceu 10,3%.
Comentários
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Vitória apresentou segundo
avanço mensal em outubro pautado, principalmente, pela melhoria na avaliação dos
investimentos da empresa quando comparado ao mesmo período do ano passado. Essa
avaliação incorpora a análise sobre a contratação de funcionários, o nível geral de
investimentos na empresa e a situação dos estoques.
A melhoria nas expectativas para os próximos meses, subíndice com maior otimismo, acabou
animando os comerciantes para os investimentos. O aumento da confiança está fortemente
baseado nas expectativas para os próximos meses. A avaliação é que, à medida que a
confiança dos empresários aumente, eles estarão mais dispostos a investir e contratar.
Nesse contexto a proximidade das festas de final de ano tem influenciado a análise mais
otimista. Além disso, o andamento da agenda de reformas e o desempenho mais positivo do
comércio (mesmo que tímido) tem aumentado gradualmente a confiança dos comerciantes da
capital.

