
ICEI ÍNDICE DE CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

ENTENDA OS INDICADORES DE DIFUSÃO: O ICEI varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam empresários 
confiantes em relação às condições atuais da sua empresa, da economia cearense e brasileira, bem como às expectativas 
sobre sua empresa, economia cearense e brasileira.
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NÍVEL DE CONFIANÇA DO INDUSTRIAL CEARENSE FICA ESTÁVEL.
O índice de Confiança do Empresário Industrial para o Ceará, que teve cresci-
mento de abril até julho, apresentou oscilação negativa em agosto, e teve seu 
valor estimado em 49,3 pontos – redução de 1,2 ponto na comparação com 
o mês de julho. Assim, com o ICEI muito próximo da linha divisória dos 50 
pontos, afirma-se que a confiança do industrial cearense encontra-se estável 
– não há confirmação de cenário otimista ou pessimista.

Essa perspectiva, por sua vez, é melhor do que a observada no mesmo perío-
do do ano passado. Nessa direção, se comparado a agosto de 2015, o indica-
dor está 6,1 pontos acima. Entretanto, em relação à média histórica, o valor 
é 7,7 pontos menor.

O ICEI para o Brasil, por outro lado, manteve em agosto sua tendência de 
crescimento (4º mês seguido), chegando ao valor igual a 51,5. Esse resultado 
é 4,2 pontos maior do que o verificado em julho e 14,4 pontos acima do que 
fora observado em agosto de 2015. Em relação à média histórica, porém, o 
indicador está 2,7 pontos abaixo.

Na análise setorial do ICEI cearense, a queda da confiança foi acentuada nas 
empresas de construção - com 3,2 pontos abaixo na passagem de julho para 
agosto - mas, na Indústria de Transformação o impacto foi considerado leve.
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