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mês de referência: Agosto 

Pessimismo entre os industriais Cearenses Pelo oitavo mês ConseCutivo
Em agosto, pelo oitavo mês consecutivo, o ICEI registrou pessimismo por parte 
dos empresários da Indústria do Ceará. O indicador segue abaixo da linha divisó-
ria dos 50 pontos, que pode indicar falta de confiança dos empresários cearenses 
em uma recuperação da economia a curto prazo. 

Ao ser comparado com o mês de agosto de 2014, o indicador apresentou uma 
diferença de -9,3 pontos, o que demostra queda acentuada na confiança do em-
presário industrial do Estado.  Em comparação à média histórica a queda se acen-
tua, -16,4 pontos.

Com relação ao índice calculado a nível nacional, o resultado ficou estável se 
comparado com o mês de julho, registrando em agosto 37,1 pontos, o que de-
mostra que os industriais ainda estão receosos quanto a uma recuperação da 
economia brasileira. O índice registra queda de 9,4 pontos em relação a agosto 
de 2014 e encontra-se 18,6 pontos abaixo de sua média histórica.

Na análise setorial do ICEI para o Ceará, o resultado deste mês pode ser atribuído 
à indústria da construção, que apresentou queda de 3,0 pontos na passagem 
de julho para agosto; o segmento de transformação, por sua vez, também teve 
redução de 1,9 pontos. 

Essas foram as principais conclusões da pesquisa Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial realizada pelo Núcleo de Economia e Estratégia da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, em parceria com a Confederação Nacional 
da Indústria – CNI.
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ENTENDA OS INDICADORES DE DIFUSÃO: O ICEI varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam empresários con-
fiantes 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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