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INDUSTRIAL CEARENSE CONTINUA PESSIMISTA PELO SÉTIMO MÊS CONSECUTIVO.
O ICEI registra em julho, pelo sétimo mês consecutivo, pessimismo por parte dos em-
presários da indústria do Ceará. O indicador continua abaixo da linha divisória dos 
50 pontos – valor de 45,1 –, o que indica falta de confiança em uma recuperação da 
economia nos próximos seis meses.

Em comparação com o mês de junho, observa-se uma melhora de 2,2 pontos no 
indicador, no entanto ainda insuficiente para ultrapassar o limiar dos 50 pontos. Já 
em relação a julho do ano passado observa-se uma diferença de -7,4 pontos. Relativa-
mente à média histórica, o resultado deste mês está 15,4 pontos abaixo.

Sobre o índice nacional, o resultado foi de apenas 37,2 pontos, um decréscimo de 1,7 
pontos na comparação com o mês de junho. Com isso, o índice atingiu o menor pa-
tamar da série histórica, 0,3 ponto abaixo do registrado em março de 2015, o recorde 
anterior. Além disso, o valor de julho é 9,2 pontos inferior ao registrado no mesmo 
mês do ano passado e 18,7 pontos abaixo da média histórica.

Na análise setorial do ICEI para o Ceará, a indústria de transformação apresentou au-
mento de 1,7 pontos na passagem de maio para julho; já o segmento da Construção, 
por sua vez demonstrou decréscimo de -0,9 ponto. 

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