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mês de referência: Julho

INDUSTRIAL CEARENSE DEMONSTRA OTIMISMO
O Índice de Confiança do Empresário Industrial cearense apresentou, em julho, a 
quarta elevação consecutiva, o índice registrado foi o maior dos últimos 20 (vinte) 
meses. Além disso, o indicador ultrapassou a linha divisória dos 50 pontos, sugerin-
do, assim, o fim do período de pessimismo iniciado em janeiro de 2015 e expectati-
vas positivas para os próximos seis meses.

O índice de julho atingiu 50,5 pontos, aumento de 4,5 pontos em comparação com 
junho. Comparado a julho de 2015, o indicador encontra-se 5,4 pontos acima, ape-
sar disto, o valor ainda se encontra 6,6 pontos abaixo se comparado com a média 
histórica da pesquisa (57,1).

Já o ICEI brasileiro, apesar de apresentar o terceiro crescimento consecutivo, ainda 
permanece abaixo da linha divisória dos 50 pontos, recuperando-se mais lentamen-
te comparativamente ao Ceará. Contrapondo com julho de 2015, a elevação do 
indicador nacional atinge 10,1 pontos, apesar de também permanecer abaixo da 
média histórica.

Na análise setorial do ICEI para o Ceará, a redução do pessimismo ocorre tanto na 
indústria de transformação como na construção, com variação positiva de 3,3 e 
6,9 pontos, respectivamente. Temos um destaque da indústria de construção, que 
ultrapassou a linha dos 50 pontos, atingindo 55,6 pontos.

Por fim, a análise por porte indica maior confiança para as empresas de grande e 
médio porte, enquanto o indicador dos pequenos empresários, apesar da recupe-
ração recente, demonstra maior ceticismo para a melhoria do cenário econômico 
de curto prazo.
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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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