
ICEI
Índice de Confiança
do Empresário Industrial

Industriais mantêm forte 
otimismo em junho

O empresário cearense manteve-se otimista em ju-
nho ao marcar 60,2 pontos no Índice de Confiança, 
registrando crescimento de 5,3 quando comparado 
ao mês anterior. Esse aumento foi impulsionado por 
um acréscimo nos dois indicadores que compõem 
o ICEI: Condições Atuais e Expectativas.    

Após pontuar abaixo dos 50 pontos por 3 meses se-
guidos, os três índices componentes de Condições 
Atuais: Economia Brasileira, Economia Cearense e 
Empresa voltaram a registrar otimismo, marcando 
50,3, 50,1 e 52,4 pontos, respectivamente. Tal mu-
dança de percepção foi responsável por um cres-
cimento de 6,0 pontos no indicador correspondente, 
que se apresentou otimista pela primeira vez desde 
fevereiro. 

Além disso, o acréscimo de 4,9 pontos no indicador 
de Expectativas também foi resultado de um cres-
cimento da confiança nos três componentes: Eco-
nomia Brasileira (+6,3), Economia Cearense (+7,0) e 
Empresa (+4,2). 

No Brasil, o empresariado nacional mostrou-se ain-
da mais otimista que o cearense ao pontuar 61,7 no 
Índice de Confiança, acréscimo de 3,2 pontos em 
relação a maio. Ambos indicadores componen-
tes também atingiram um patamar mais elevado, 
marcando 54,8 para Condições Atuais e 65,1 para 
Expectativas.

Mês de referência: Junho 2021
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Índice de Confiança do Empresário Industrial
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*
Jun 2018 - Jun 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.

Componentes do ICEI

O índice de Condições Atuais apresentou aumento no mês de junho, tanto no Ceará quanto no Brasil. No Es-
tado, o indicador marcou 51,7 pontos, acréscimo de 6,0 pontos quando comparado ao mês imediatamente 
anterior e de 28,6 na comparação ao mesmo período do ano anterior.  Essa é a primeira vez em quatro me-
ses que o empresário cearense se mostra confiante em relação às condições atuais. O indicador nacional 
registrou um resultado ainda melhor, demarcando 54,8, incremento de 4,6 comparado a maio. 

No Ceará, o indicador de Expectativas também registrou aumento quando comparado ao mês anterior e 
marcou 64,4 pontos, acréscimo de 4,9 comparado a maio. No Brasil, o índice também apontou otimismo e 
manteve-se acima do cearense ao pontuar 65,1.

Índice de Condições Atuais
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*
Jun 2018 - Jun 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.
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Índice de Expectativas
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*
Jun 2018 - Jun 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.

ICEI regional

Todas as regiões apresentaram expectati-
vas positivas no mês de junho. A região Norte 
apresentou o melhor desempenho ao regis-
trar 64 pontos, seguida pela Sul com 62,9. A 
região Centro-Oeste foi a terceira com maior 
otimismo (61,4), acompanhada das regiões 
Nordeste (60,5) e Sudeste (59,7)

O Nordeste registrou o maior aumento de 
confiança quando comparado ao mês an-
terior (+4,3). Em seguida, têm-se as regiões 
Norte (+4,2), Sul (+3,1) e Centro-Oeste (+2,5), 
cujo acréscimo no mês de junho também foi 
positivo. Por fim, a região Sudeste (+0,1) tam-
bém apontou crescimento, apesar de mo-
desto quando comparado a outras regiões.
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ICEI por porte

Todos os portes analisados apresentaram 
otimismo, sendo as indústrias de médio 
porte as mais confiantes. Tais indústrias re-
gistraram forte crescimento de 7,5 pontos 
quando comparado ao mês anterior, pon-
tuando 63,7. As firmas de grande e pequeno 
porte também apresentaram maior pontua-
ção em junho, apesar de um acréscimo mais 
tímido de 4,9 e 3,8, respectivamente. 

Quando comparadas ao mesmo período 
do ano anterior, todas apresentaram cres-
cimento expressivo. As grandes empresas 
tiveram o maior acréscimo (+24,6), seguida 
das médias (+17,1) e das pequenas (+16,9). 
Vale destacar que junho de 2020 demarcava 
o regresso produtivo do setor após o primei-
ro lockdown no Estado.
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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 es-
tudos, pesquisas e informações estratégicas estão disponíveis em www.observatorio.ind.br.

Resumo dos resultados
Componentes ICEI

Ceará Brasil

ICEI e seus componentes jun/20 mai/21 jun/21 jun/20 mai/21 jun/21

ICEI 38,8 54,9 60,2 41,2 58,5 61,7

Condições² atuais com relação à: 23,1 45,7 51,7 27,7 50,2 54,8

Economia Brasileira 19,1 40,9 50,3 21,0 45,8 52,8

Estado 18 40,2 50,1 - - -

Empresa 25,1 48,1 52,4 27,9 52,5 55,8

Expectativas³ com relação à: 46,7 59,5 64,4 47,9 62,9 65,1

Economia Brasileira 43,2 54,5 60,8 42,2 58,3 61,9

Estado 40,8 53,5 60,5 - - -

Empresa 48,5 62,0 66,2 50,7 64,7 66,8
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ICEI por porte de empresa

Ceará Brasil

ICEI por porte de empresa jun/20 mai/21 jun/21 jun/20 mai/21 jun/21

ICEI 38,8 54,9 60,2 41,2 58,5 61,7

Pequeno Porte 40,8 53,9 57,7 42,0 56,1 60,0

Médio Porte 46,6 56,2 63,7 43,2 57,9 60,8

Grande Porte 35,0 54,7 59,6 43,2 58,6 61,7

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) 
111 empresas, sendo 36 pequeno porte, 46 

médio porte e 29 de grande porte.

Perfil da amostra (Brasil) 
1624 empresas, sendo 947 pequeno porte, 

876 médio porte e 590 de grande porte.

Período da coleta 
1 a 14 de Junho de 2021 

Documento concluído em Junho de 2021.

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, 

regionais, edições anteriores e painéis 

interativos em: www.observatorio.ind.br

observatoriodaindustria

observatoriodaindustria

Acesse nossas publicações 
em formato digital, utilizando 
o QR Code ao lado.

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 
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