
ICEI
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

Confiança dos industriais cearenses segue em alta
O empresariado cearense apresentou otimismo pelo 
segundo mês consecutivo com o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial marcando 63,2 pontos em setembro, 
1,6 pontos acima da média brasileira - também otimista 
- que obteve 61,6 pontos em setembro. Esses valores 
são superiores aos identificados em agosto, crescendo 
6,7 e 4,6 pontos no Ceará e no Brasil, respectivamente, 
mostrando uma elevação no clima de otimismo. 

Essa expectativa positiva e crescente é reflexo da 
reabertura gradual, que mostrou bons resultados, com 
redução dos casos de transmissão e óbitos ao passo 

que apresentou os primeiros sinais de recuperação da 
economia. Um bom indicador que mostra esse melhor 
cenário é que, em agosto, a taxa de transmissão da 
COVID-19 foi de apenas 0,63¹ no Ceará, que chegou a ter 
uma taxa de 2,0 em meados do mês de março. 

Para conhecer as políticas adotadas no enfrentamento 
aos impactos econômicos da Covid-19, o Observatório 
da Indústria está produzindo boletins atualizados das 
políticas adotadas no Brasil e no mundo. Esses boletins² 
podem ser encontrados no nosso site.

*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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Índice de Confiança do Empresário Industrial

1  https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/coronavirus
2  https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/covid-19-ceara-tem-menor-taxa-de-transmissao-desde-o-inicio-da-pandemia-1.2976855
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Componentes do ICEI

ICEI regional

O índice de Conduções Atuais apresentou 
otimismo pela primeira vez desde março 
de 2020, tanto no Brasil como no Ceará, 
registrando 54,7 e 53,9 pontos, respec-
tivamente, retornando aos valores pré-
-pandemia. Todavia, é relevante lembrar 
que os valores de condições atuais são 
sempre em comparação ao mês anterior, 
dessa forma, não representa um retorno 
aos níveis de produção anteriores, mas 
uma percepção de melhora parecida com 
o que era observado no período anterior a 
quarentena. 

O índice de Expectativas indicou otimismo 
do empresariado pelo terceiro mês conse-
cutivo. No Ceará, marcou 68,0 pontos, já 
no Brasil marcou 65,1. Ambos os resulta-
dos são superiores ao alcançado no mês 
anterior e também superior ao que era re-
gistrado antes da quarentena, mostrando 
uma elevada expectativa para a retomada 
total da economia. 

Todos as regiões brasileiras apresentaram 
resultados positivos pelo segundo mês 
consecutivo. 

A região Sul apresentou o melhor resulta-
do, marcando 64,3 pontos. O menor índi-
ce foi o do Centro-Oeste, com 59,5 pon-
tos.  A região Nordeste também obteve 
boa pontuação, marcando 61,2.  

* 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, as empresas de todos os portes 
indicaram otimismo, sendo as de grande 
porte as que apresentaram maior confian-
ça e maior crescimento, marcando 65,6 e 
crescendo 9,3 pontos, quando comparado 
com o mês anterior. 

Todos os portes também apresentaram 
crescimento em relação ao mês anterior e 
em relação ao mesmo mês em 2019. 

Pequena
empresa

Média
empresa

Grande
empresa

CEARÁ
58,9 pontos

4,8 pontos  set20/ago20

5,1 pontos  set20/set19

61,2 pontos
  2,2 pontos  set20/ago20

 2,6 pontos  set20/set19

65,6 pontos
  9,3 pontos  set20/ago20

 7,9 pontos  set20/set19



Mês de referência: SETEMBRO 2020ICEI ÍNDICE DE CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

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

Resumo dos resultados¹

CEARÁ BRASIL
ICEI e seus componentes Set/19 Ago/20 Set/20 Set/19 Ago/20 Set/20
ICEI 57,1 56,5 63,2 59,5 57,0 61,6
Condições² atuais com relação à: 49 42,6 53,9 52 46,9 54,7
Economia Brasileira 47,3 37,6 48,4 51,4 41,3 49,5
Estado 47,4 37,2 49,2 - - -
Empresa 50,2 45,0 56,4 52,3 49,7 57,3
Expectativas³ com relação à: 61,3 63,4 68 63,2 62,1 65,1
Economia Brasileira 59,9 60,5 63,2 61,2 57,4 61,2
Estado 58,3 57,2 63,2 - - -
Empresa 62,3 64,9 70,5 64,2 64,5 67,1

CEARÁ BRASIL
ICEI por segmento industrial e porte Set/19 Ago/20 Set/20 Set/19 Ago/20 Set/20
ICEI 57,1 56,5 63,2 59,5 57,0 61,6

Porte

Pequenas Empresas 53,8 47,9 58,9 58,6 55,1 59,7
Médias Empresas 58,6 50,1 61,2 60,2 56,8 60,8
Grandes Empresas 57,7 45,2 65,6 59,5 57,8 62,6

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)

101 empresas, sendo 34 pequeno porte, 42 médio porte e 25 de grande porte.

Perfil da amostra (Brasil)
1.274  empresas, sendo 484 pequeno porte, 504 médio porte e 286 de grande porte.

Período da coleta :
01 a 08 de Setembro de 2020.

Documento concluído em setembro 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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