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Conjuntura econômica
Atividade econômica. Divulgado nessa quarta-feira (20), o Índice de
Confiança do Empresário Industrial Fluminense (ICEI-RJ) registrou queda
no mês de maio, ante abril, intensificando resultado negativo e atingindo
o segundo pior resultado de sua série histórica. O índice caiu de 33,9
pontos em abril para 32,8 pontos em maio - o ICEI-RJ varia de 0 a 100
pontos, com os resultados acima de 50 indicando melhora ou otimismo, e
abaixo indicando piora ou pessimismo. O resultado do ICEI- RJ no mês de
maio indica, portanto, o aumento do pessimismo do industrial
fluminense, refletindo o cenário de elevadas incertezas e inseguranças
geradas pelo avanço da pandemia de coronavírus.
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A piora nos resultados se deve, principalmente, ao indicador de condições
atuais, que apresentou piora em seus três itens (economia brasileira,
empresa e Estado). O indicador de Condições Atuais reduziu mais 5,7
pontos em maio com relação a abril, atingindo 24,9 pontos. Destaque
para o item relacionado às condições do estado, que chegou ao seu
mínimo histórico, com 14,1 pontos.
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O indicador de Expectativas para os próximos seis meses, por sua vez,
apresentou uma leve melhora em maio, após retração histórica no mês
de abril. O resultado é influenciado, principalmente, pela melhora nas
expectativas relacionadas à empresa (41,7 pontos). Por outro lado,
dentre os três itens analisados, apenas o que se refere às expectativas
para o Estado seguiu trajetória de queda, chegando ao menor patamar
da série (23,7 pontos).

Agenda da semana

Diante disso, a piora na confiança dos empresários do Rio de Janeiro
segue retratando as dificuldades enfrentadas na indústria desde o início
do isolamento social, sendo intensificadas pelas prorrogações e até
ampliação do protocolo de distanciamento.
Outro fator que vinha sendo um entrave na condução das medidas de
enfrentamento ao coronavírus eram os conflitos existentes na esfera
executiva dos entes nacionais. Visando a melhoria dessa situação,
ocorreu, nesta quinta-feira (21), reunião entre o presidente da república
e governadores dos estados, apresentando desfecho positivo. O foco da
reunião era a definição de diretrizes para lidar com a disseminação da
COVID-19 no país e o debate sobre o auxílio financeiro a estados e
municípios. Dessa forma, essa reunião aponta uma nova fase no
relacionamento da União com os estados e municípios, possibilitando um
direcionamento uniforme das políticas de enfrentamento à pandemia e,
com a aprovação do auxílio aos estados e municípios, dando o suporte
necessário para os entes.
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25/maio a 29/maio
26/maio:
• IBGE: Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA 15) - Ref. Mai 20
27/maio
• Tesouro Nacional: Relatório
Mensal da Dívida Pública Federal
– Ref. Mai 20
28/maio
• IBGE - Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
Mensal – Ref. Abr 20
29/maio
• Resultado Primário do Setor
Público Consolidado – Ref. Mai 20
• IBGE:
Contas
Nacionais
Trimestrais – Ref. 1º Tri

