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EXPECTATIVAS DOS INDUSTRIAIS NO CEARÁ E NO BRASIL SÃO AS MENORES JÁ 
REGISTRADAS

Os industriais do Ceará demonstraram, em outubro, pelo décimo mês consecutivo, baixo 
nível de confiança. O indicador atingiu o menor valor da série histórica, iniciada em 2010. 
O resultado, já esperado, se acentua, ao se levar em conta que o período de final de ano 
apresenta o ápice da demanda por produtos industriais. Na comparação com setembro, 
houve queda de 3,2 pontos; porém, relativamente a outubro de 2014, a redução foi maior 
- variação igual a -16,3 pontos. Nessa direção, a diferença em relação à média histórica atin-
giu -20,9 pontos.

O ICEI nacional também evidencia pessimismo sobre uma recuperação econômica do 
País, pelo menos em curto prazo. O índice, após nova redução, atingiu, em outubro, 35 
pontos, o menor desde que teve início a série, em 1999, determinando, assim, diferença de 
-20,4 pontos em relação à média histórica. Relativamente a outubro de 2014, a queda foi 
de 10,8 pontos. Como a pesquisa foi realizada após o anúncio de medidas de ajustes fiscais 
pode-se afirmar que tais ações ainda não produziram efeitos positivos sobre as expectati-
vas, sob forte influência da instabilidade política do País.

Com relação à análise setorial, verifica-se para o Ceará que, de setembro a outubro, o ICEI 
da Construção caiu 2,2 pontos, enquanto que o da Indústria de Transformação apresen-
tou redução mais expressiva, de 4,0 pontos.

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