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COM PERSPECTIVA DE REDUÇÃO DA INSTABILIDADE POLÍTICA DO PAÍS, PESSIMISMO DO 
INDUSTRIAL CEARENSE DIMINUI

Na passagem de abril para maio, o ICEI registrou melhora em todas as regiões do Brasil, 
com o índice nacional tendo seu maior valor desde janeiro de 2015. Por sua vez, no Ceará, 
a confiança do setor industrial alcançou seu melhor resultado dos últimos 9 meses. Porém, 
tanto localmente como nacionalmente, os valores para o ICEI continuam abaixo da linha dos 
50 pontos, indicando que o cenário ainda é de pessimismo em relação à economia, embora 
com menor intensidade. A melhoria no indicador guarda estreita relação com a redução da 
instabilidade política no País, e com as maiores expectativas quanto à aprovação, pelo Con-
gresso, de medidas necessárias para superação da atual crise econômica.

No Estado, o índice para maio foi igual a 42,9, ficando 4,5 pontos acima do que fora regis-
trado em abril. Porém, na comparação com maio de 2015, o ICEI teve queda de 3,2 pontos; 
relativamente à média histórica, a diminuição foi ainda mais expressiva: 14,4 pontos.

O ICEI para o Brasil teve comportamento semelhante, registrando em maio, 41,3 pontos - 
4,5 pontos acima do verificado em abril. Esse aumento mensal foi o maior desde o início da 
pesquisa, em janeiro de 2010. Comparado a maio de 2015, houve um aumento de 2,7 pontos, 
mas, relativamente à média histórica, o valor atual está 13 pontos abaixo.

Na análise setorial do ICEI para o Ceará, foi verificado expressivo crescimento mensal, tanto 
para a indústria da transformação (4,5 pontos acima) quanto da construção (elevação de 4,7 
pontos). É importante sublinhar que, para se confirmar a tendência de retomada da confian-
ça na indústria, serão necessária a repetição de resultados positivos nos próximos meses. O 
anúncio de uma agenda de ações efetivas para recuperação econômica do País, por parte do 
Governo Federal, poderá confirmar a redução do pessimismo dos empresários do segmento.

Série Histórica

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL  -  Publicação mensal da FIEC | Núcleo de Economia e Estratégia | Equipe Técnica | Autores: Camilla Nas-
cimento Santos, Carlos Alberto Manso, Guilherme Muchale e João Francisco Arrais Vago | Rodrigo de Oliveira, Lucas Oliveira da Costa Barros e Gabriel Pires Ribeiro | 
Endereço: Av. Barão de Studart, 1980 - 4o andar. 60120-901 – Fortaleza / CE | Telefone: (85) 3421-5495 | Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

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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