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Com quedas Contínuas, ICeI regIstra menor resultado já alCançado
Com a terceira queda consecutiva, o ICEI cearense chega ao limiar do oti-
mismo, ainda que acima do índice brasileiro que se mantém abaixo da linha 
divisória. O recuo do ICEI deve-se à queda de confiança do empresário da in-
dústria de transformação, já que a indústria de construção civil demonstrou 
resultados estáveis. 

O ICEI cearense recuou mais 1,7 pontos na passagem de novembro para 
dezembro, chegando ao limite 50,3 pontos. Como pior resultado da série 
histórica, a confiança do empresário tem recuado 11 pontos se comparado 
a dezembro de 2013. Juntando-se a queda das condições da economia e da 
expectativa dos empresários às principais variáveis que compõem o índice, 
podemos concluir que o recuo do ICEI aconteceu pela perda de confiança 
do empresário da indústria de transformação que apresentou-se mais pessi-
mista no presente mês.

A indústria de construção civil apresenta-se com resultados estáveis, dimi-
nuindo 0,1 pontos, mantendo-se com 52,8 pontos. Já a indústria da transfor-
mação caiu 2,0 pontos de novembro para dezembro, atingindo 49,2 pontos.
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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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