
O empresariado cearense voltou a apresentar mais 
otimismo em fevereiro, após uma redução no nível 
de confiança indicada no mês anterior. O Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (ICEI) no Ceará 
cresceu 0,7 ponto ao demarcar 59,1. Ainda que sutil, 
uma estabilização no índice mostra-se fundamental, 
vide a queda de quase cinco pontos de janeiro. Tal 
movimento estadual contrasta com o brasileiro, no 
qual o ICEI nacional registrou queda pelo segundo 
mês consecutivo e acumulou uma redução de 3,6 no 
período. Apesar disso, o índice brasileiro (59,5 pontos) 
ainda é ligeiramente maior que o cearense.

*Utilizamos escala de 20 a 80 para privilegiar a visualização, visto que não temos nenhum valor abaixo ou acima desse intervalo na média histórica. 
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.

Confiança dos industriais cresce
em Fevereiro.
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O índice de Condições Atuais no Ceará seguiu em queda, 0,9 pontos a menos em relação ao mês anterior, 
porém manteve-se ligeiramente acima dos 50 pontos, indicando confiança, ao demarcar 52,8 pontos. A nível 
nacional, a queda foi maior (-3,5 pontos), ainda que o índice tenha se mantido acima do estadual, com 56,7. 
Apesar de os dois manterem-se acima dos 50 pontos, ambos os resultados ficaram significativamente 
abaixo dos registrados no mesmo período dos últimos dois anos.

Já o índice de Expectativas apresentou diferentes tendências entre Brasil e Ceará. Enquanto no país houve 
recuo (-0,4), ao marcar 62,6 pontos, o movimento no estado foi de crescimento (1,4), atingindo a marca de 
62,2 pontos e evidenciando melhora na percepção dos industriais cearenses para o próximo semestre.

O indicador de Condições Atuais no Ceará assinalou queda e atingiu 52,8 pontos, 0,9 abaixo do 
registrado em janeiro no estado

O índice de Expectativas atingiu uma alta de 1,4 pontos, situando-se em 62,2. Esse cenário foi diferente do 
observado no país, que registrou redução em ambos os indicadores: 3,5 e 0,4 pontos, respectivamente. 

*Utilizamos escala de 20 a 80 para privilegiar a visualização, visto que não temos nenhum valor abaixo ou acima desse intervalo na média histórica. 
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.

Componentes do ICEI

Índice de Condições Atuais
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*
Fev 2018 - Fev 2021

*Utilizamos escala de 20 a 80 para privilegiar a visualização, visto que não temos nenhum valor abaixo ou acima desse intervalo na média histórica. 
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.

Índice de Expectativas
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Em fevereiro, houve uma queda na confiança 
dos industriais das regiões Norte (-1,0), Sudeste 
(-0,9) e Sul (-0,4), ainda que se tenham mantido 
todas acima dos 58 pontos. 

Já as regiões Centro-Oeste e Nordeste 
apresentaram aumento de confiança, tendo a 
primeira apenas um ligeiro avanço (0,3), 
atingindo 60,2 pontos, enquanto que a segunda 
se destacou por registrar um aumento de 1,7 
ponto, o maior dentre todas as regiões, e 
demarcar 60,4.

ICEI regional

A nível estadual, de maneira geral, todos os 
portes estão menos confiantes que no mesmo 
período de 2020. As pequenas empresas, 
entretanto, se apresentaram como as menos 
otimistas, registrando queda de -1,3 ponto em 
relação ao mês anterior e -6,2 pontos em 
relação a fevereiro do ano anterior. As médias e 
grandes empresas, por sua vez, tiveram 
resultados relativamente melhores, com 2,7 e 
0,4 pontos acima do resultado de janeiro, 
respectivamente, ambas marcando mais de 60 
pontos no geral.
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Resumo dos resultados

ICEI e seus componentes

ICEI

Condições atuais
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Ceará Brasil
Componentes ICEI

Informativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará

62,6 58,8 59,0 64,7 60,9 59,5

56,5 53,7 52,8 58,4 56,7 53,2

58,1 47,9 47,4 60,0 53,8 49,6

55,6 50,9 47,2   

55,5 56,6 55,5 57,6 58,3 55,1

66,2 60,8 62,2 67,9 63,0 62,6

65,6 55,3 57,3 66,8 59,1 59,0

63,0 57,1 56,7   

66,4 63,5 64,7 68,4 65,0 64,3

Março de 2021  •  www.observatorio.ind.br



4

ICEI por porte de empresa
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Ceará Brasil

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

Resumo dos resultados
ICEI por porte de empresa

Especificações técnicas
Perfil da amostra (Ceará)
109 empresas, sendo 35 pequeno porte, 
45 médio porte e 29 de grande porte.

Perfil da amostra (Brasil)
1.336  empresas, sendo 549 pequeno porte,
497 médio porte e 290 de grande porte.

Período da coleta
1 a 11 de fevereiro de 2021
Documento concluído em Março de 2021
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Essas foram as principais conclusões do ICEI, realizado mensalmente pelo Observatório da Indústria da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará (SFIEC) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Outros 
estudos, pesquisas e informações estratégicas estão disponíveis em www.observatorio.ind.br.
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