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INDUSTRIAIS CEARENSES: SEGUE FALTA DE CONFIANÇA NA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Ceará registrou em 
setembro o nono mês consecutivo de pessimismo. O indicador continua abaixo 
dos 50 pontos, o que sugere falta de confiança na recuperação da economia 
para os próximos seis meses. Em comparação com agosto houve diminuição 
de 2 pontos. Ao se comparar a setembro de 2014, a queda foi expressiva (-13,9 
pontos). Nessa direção, a diferença em relação à média histórica se acentuou para 
-18,2 pontos.

Em termos de o Brasil, observou-se, de agosto para setembro, queda de 1,4 pon-
tos, alcançando no último mês 35,7 pontos, o menor nível de toda a série históri-
ca iniciada em 1999. Nota-se ainda queda de 10,8 pontos em relação a setembro 
de 2014 e de 19,8 pontos sobre a média histórica. 

Na análise setorial do ICEI para o Ceará, de agosto para setembro, verifica-se que 
a indústria de transformação apresentou queda de -0,7 pontos. No segmento da 
construção, a redução foi mais expressiva, igual a -3,2 pontos; cortes anunciados 
no Programa governamental “Minha Casa Minha Vida”, entre outros, podem ter 
contribuído para o aumento da desconfiança. Essas foram as principais conclu-
sões da pesquisa Índice de Confiança do Empresário Industrial realizada pelo Nú-
cleo 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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