
ICEI ÍNDICE DE CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

Informativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará
Ano 2 • Número 11 • Junho de 2015 • www.sfiec.org.br

mês de referência: Junho 

IndustrIal Cearense ContInua pessImIsta pelo sexto mês ConseCutIvo.
Pelo sexto mês consecutivo, o ICEI registra pessimismo pelos industriais do Ceará. O 
indicador continua abaixo dos 50 pontos – valor de 42,9 –, o que indica falta de con-
fiança em uma recuperação da economia no curto prazo.

Na comparação com o mês anterior, observa-se um decréscimo de 3,2 pontos, com ex-
pressiva redução de 17,8 pontos em relação à média da série histórica, iniciada em 2010.

Com relação ao índice calculado nacionalmente, o resultado foi de 38,9 – ou seja, 
9,32% menor do que para o Ceará –, acréscimo de apenas 0,3 pontos na comparação 
com o mês de maio, apresentando redução de 8,6 pontos sobre o valor verificado em 
junho de 2014 e, expressivos, 17,2 pontos a menos do que a média histórica. Ademais, 
ressalte-se que junho é o 15º mês seguido em que o ICEI nacional fica abaixo dos 50 
pontos; ou seja, há 5 (cinco) trimestres que o industrial brasileiro demonstra falta de 
confiança na retomada do crescimento econômico do País.

Na análise setorial do ICEI para o Ceará, pode-se atribuir o resultado deste mês à in-
dústria de transformação, que apresentou queda de 4,1 pontos na passagem de maio 
para junho; o segmento da construção, por sua vez, manteve constante seu nível de 
confiança econômica. Por fim, no recorte por porte, observou-se que as médias em-
presas da construção e da indústria de transformação apresentaram quedas de 10,1 e 
7,3 pontos, respectivamente. 

Essas foram as principais conclusões da pesquisa Índice de Confiança do Empresário Indus-
trial 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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