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ICEI ÍNDICE DE CONFIANÇA DO 
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

Confiança dos industriais cearenses tem melhora 
expressiva no mês de julho

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 
apresentou pelo quarto mês consecutivo desconfiança 
do empresariado, registrando 46,9 no Ceará e 47,6 no 
Brasil. Todavia, o índice foi superior ao registrado em ju-
nho, o que indica certa melhora na percepção do empre-
sário. O mês passado já havia registrado aumento, porém 
entre junho e julho, o crescimento foi significativo (8,1 
pontos). No Brasil, o crescimento foi menor (6,4 pontos).

Os resultados mostram uma diminuição na incerteza 
quanto aos próximos meses, já que a crise sanitária che-
gou a um platô e diversas medidas para mitigar os efeitos 

1 https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/coronavirus

econômicos estão sendo adotadas, apesar de não terem 
atingido plenamente todos os setores ainda. Muitos es-
tados, incluindo o Ceará, já estão reabrindo as atividades 
em maior ou menor grau. Por isso, espera-se que a con-
fiança melhore nos próximos meses.

Para conhecer as políticas adotadas no enfrentamento 
aos impactos econômicos da Covid-19, o Observatório da 
Indústria está produzindo boletins atualizados das políti-
cas adotadas no Brasil e no mundo. Esses boletins podem 
ser encontrados no nosso site1.

*Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 
50 pontos indicam falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.
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Componentes do ICEI

ICEI regional

Os índices de Condições Atuais e de Ex-
pectativas apresentaram um melhor re-
sultado para o mês de julho no Ceará e 
no Brasil. Essa melhoria deve-se, principal-
mente, pela mudança nas Expectativas, 
que pontuou 56,1 no Ceará, 10,2 pontos 
acima do registrado no mês anterior, mos-
trando otimismo. No Brasil, o resultado foi 
próximo, com 54,1 pontos. 

O Índice de Condições Atuais cearense 
marcou 26,8 e o nacional 34,5, que assim 
como no Índice de Expectativas, teve re-
sultados superiores aos registrados no 
último mês. Apesar da expectativa estar 
positiva, é importante notar que o Índice 
de Condições Atuais ainda se encontra 
pessimista.

Com exceção do Norte e Centro-Oeste, as 
demais regiões se encontram abaixo dos 
50 pontos. Já o Sudeste apresentou a me-
nor pontuação novamente.

No mês passado, Norte e Centro-Oeste já 
haviam apresentado melhoras nos indica-
dores, o que continuou em julho.

Vale ressaltar que todas as regiões se 
encontram em um nível superior ao do 
mês passado.

* O Índice de Condições Atuais varia no intervalo 0 a 100. Valores acima de 50 indicam melhora da situação 
corrente. Valores abaixo de 50 indicam piora da situação corrente.

** O Índice de Expectativas varia no intervalo 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa otimista. 
Valores abaixo de 50 indicam expectativa pessimista.
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ICEI por porte
No Ceará, apenas as médias empresas se 
encontram otimistas, marcando 50,1 pon-
tos. Em termos de crescimento em relação 
ao mês passado, destacam-se as empresas 
de grande porte, as quais aumentaram 
29,1 pontos, perfazendo 45,2 pontos em 
julho. Todos os portes obtiveram valores 
inferiores aos obtidos no mesmo período 
no ano passado.

Pequena
empresa

Média
empresa

Grande
empresa

CEARÁ
47,9 pontos 50,1 pontos 45,2 pontos

17,4 pontos 
(jul20 / jun20)

-12,6 pontos 
(jul20 / jul19)

7,5 pontos 
(jul20 / jun20)

-15,8 pontos 
(jul20 / jul19)

29,1 pontos 
(jul20 / jun20)

-21,5 pontos 
(jul20 / jul19)



Mês de referência: JULHO 2020

Informativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará
JULHO de 2020  •  www.sfiec.org.br 4

ICEI ÍNDICE DE CONFIANÇA DO 
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

Resumo dos resultados¹

CEARÁ BRASIL
ICEI e seus componentes Jul/19 Jun/20 Jul/20 Jul/19 Jun/20 Jul/20
ICEI 57,5 38,8 46,9 57,1 41,2 47,6

Condições² atuais com relação à: 46,9 23,1 26,8 47 27,7 34,5

Economia Brasileira 45,6 19,1 22,1 45,4 21 27,9

Economia Cearense 44,5 18 21,7 - - -

Empresa 47,7 25,1 29,2 47,8 31,1 37,8

Expectativas³ com relação à: 63,1 46,7 56,9 62,2 47,9 54,1

Economia Brasileira 59,7 43,2 50,9 59,9 42,2 48,5

Economia Cearense 58,2 40,8 51,7 - - -

Empresa 65 48,5 59,9 63,4 50,7 57

CEARÁ BRASIL
ICEI por segmento industrial e porte Jul/19 Jun/20 Jul/20 Jul/19 Jun/20 Jul/20
ICEI 55,0 38,8 46,9 57,1 41,2 47,6

Porte

Pequenas Empresas 54,8 40,8 47,9 - - -

Médias Empresas 59,5 46,6 50,1 - - -
Grandes Empresas 57,6 35,5 45,5 - - -

Nota: 1 - O ICEI e seus componentes variam no intervalo de 0 a 100.  Valores acima de 50 indicam empresários confiantes, situação melhor ou expectativa otimista. Valores abaixo 
de 50 indicam falta de confiança, situação pior ou expectativa pessimista; 2 - Em comparação com os últimos seis meses; 3 - Para os próximos seis meses

Especificações técnicas
Perfil da amostra (Ceará)

105 empresas, sendo 38 pequeno porte,  41 médio porte e 26 de grande porte.

Perfil da amostra (Brasil)
1337 empresas, sendo 532 pequeno porte, 449 médio porte e 306 de grande porte.

Período da coleta :
2 a 12 de julho de 2020

Documento concluído em 20 de julho de 2020. 

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, regionais,  edições anteriores e painéis interativos em: 

https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/
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