
ICEI
ÍNDICE DE CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

Confiança do empresário cearense oscila, porém se 
mantém otimista com final do ano

O Índice de Confiança do Empresário Industrial continuou 
a apresentar otimismo no Ceará ao marcar 60,4 pontos, 
apesar de apontar queda em relação a outubro (-2,1 
pontos). É importante destacar que o indicador alcançou 
um desempenho 0,8 pontos superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado. No Brasil, o índice subiu 
pelo sétimo mês seguido e marcou 62,9 pontos. 

O indicador de Condições Atuais no Ceará aumentou 
em 0,8 pontos, perfazendo 56,5 pontos. Já o índice de 
Expectativas apresentou queda de 3,6 pontos em relação 

ao mês anterior. Ainda assim, as expectativas indicaram 
otimismo pelo quinto mês consecutivo. 

Essas foram as principais conclusões da pesquisa 
Índice de Confiança do Empresário Industrial, realizada 
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 no site1 do Observatório da Indústria.

*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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1 https://www.observatorio.ind.br/ 
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Componentes do ICEI

ICEI regional

O índice de Condições Atuais se manteve 
estável no Ceará no mês de novembro ao 
marcar 56,5 pontos, apontando otimismo 
pelo terceiro mês seguido. No Brasil, o in-
dicador voltou a crescer ao registrar 59,2 
pontos, repetindo o mesmo cenário de 
otimismo apresentado desde setembro 
deste ano. 

O índice de Expectativas caiu no Ceará e 
marcou 62,3 pontos, o que significa que 
o empresariado se mantém otimista. No 
Brasil, o indicador apontou crescimen-
to ao registrar 64,8 pontos, marcando o 
quinto mês consecutivo de otimismo do 
empresário. 

Pelo quarto mês seguido os empresários 
de todas as regiões apresentaram otimis-
mo. Além disso, todas as regiões aponta-
ram aumento em relação ao mês anterior. 
Vale destacar que os empresários da re-
gião Sul foram os mais otimistas, marcan-
do 65,1 pontos, enquanto os da região 
Norte foram os menos otimistas, regis-
trando 60,8 pontos.  

* 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

A nível estadual, as pequenas e grandes 
empresas apresentaram queda no Índice 
de Confiança quando comparado ao mês 
anterior. Apesar disso, elas se mantêm 
otimistas e marcaram 54,3 e 62,4 pontos, 
respectivamente. 

É importante destacar que a queda na 
confiança das pequenas empresas foi sig-
nificativamente maior que a observada 
nas grandes empresas, -8,2 e -2,0 pontos 
respectivamente. Além disso, as empresas 
de pequeno porte também apresentaram 
queda quando comparado a novembro de 
2019 (-3,3), enquanto as de grande porte 
apontaram desempenho superior (3,1). 

As empresas de médio porte apresenta-
ram aumento no índice quando compara-
do a outubro (2,5), mas apontaram queda 
em relação ao mesmo período no ano pas-
sado (- 1,5).  
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Resumo dos resultados¹

CEARÁ BRASIL
ICEI e seus componentes Nov/19 Out/20 Nov/20 Nov/19 Out/20 Nov/20
ICEI 59,6 62,5 60,4 62,5 61,8 62,9
Condições² atuais com relação à: 53,6 55,7 56,5 56,3 56,3 59,2
Economia Brasileira 52,2 52,8 52,0 56,7 51,9 55,6
Estado 51,3 50,5 52,2 - - -
Empresa 54,9 57,2 58,8 56,1 58,5 61,1
Expectativas³ com relação à: 62,6 65,9 62,3 65,6 64,5 64,8
Economia Brasileira 60,5 62,4 59,1 64,3 60,6 61,2
Estado 60,1 61,8 58,8 - - -
Empresa 64,1 67,7 63,9 66,3 66,4 66,7

CEARÁ BRASIL
ICEI por segmento industrial e porte Nov/19 Out/20 Nov/20 Nov/19 Out/20 Nov/20
ICEI 59,6 62,5 60,4 62,5 61,8 62,9

Porte

Pequenas Empresas 57,6 58,0 54,3 61,7 59,5 60,3
Médias Empresas 62,0 64,4 60,5 62,8 60,6 61,6
Grandes Empresas 59,3 63,3 62,4 62,7 62,3 63,5

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)

109 empresas, sendo 35 pequeno porte, 45 médio porte e 29 de grande porte.

Perfil da amostra (Brasil)
1.395  empresas, sendo 539 pequeno porte, 526 médio porte e 330  de grande porte.

Período da coleta :
03 a 12 de Novembro de 2020.

Documento concluído em Novembro 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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