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EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

Confiança do empresário industrial segue em queda
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 
registrou, pelo segundo mês seguido, falta de confiança 
para os próximos seis meses, marcando 31,4 pontos. Os 
segmentos da indústria, Construção e Transformação, 
também registraram pessimismo sobre o futuro: 
Construção marcou 33,5 pontos, enquanto Transformação 
atingiu 31,1 pontos. 

Esse resultado mostra a incerteza em relação à crise 
da COVID-19, pois a medida de contenção do vírus –  o 
isolamento social – acaba gerando como efeito colateral 
um choque tanto na oferta (setores não essenciais com 
diminuição de jornada ou até paralisação de atividades, 
variando entre os estados1) quanto na demanda (uma 

contração da renda1 da população, que reduz o consumo2 
das famílias).

É possível que haja paralisação dos investimentos por 
causa da queda na confiança dos empresários e sua busca 
por liquidez para arcar com seus custos, agravando a crise 
econômica em curso e engendrando uma possível mudança 
no formato atual das cadeias globais de produção 3.  

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 boletins 
podem ser encontrados no nosso site4.

*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://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/desemprego-aumentou-em-12-estados-com-avanco-do-coronavirus.shtml
2 - https://veja.abril.com.br/economia/coronavirus-70-dos-brasileiros-tiveram-sua-renda-impactada-diz-pesquisa/
3 - https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/covid-19-vai-mudar-a-globalizacao-e-empresas-terao-de-rever-suas-cadeias.ghtml
4- https://www1.sfiec.org.br/observatorio-da-industria/coronavirus
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Componentes do ICEI

ICEI regional

O Índice de Condições Atuais, que reflete 
como evoluiu as condições das empresas 
e da economia brasileira na visão dos em-
presários, apresentou os menores resulta-
dos da série histórica: 19,8 e 25,2 pontos 
para o Ceará e Brasil, respectivamente. En-
quanto isso, o Índice de Expectativas, que 
reflete as perspectivas dos empresários 
para os próximos seis meses, atingiu 37,2 
para o Ceará e 39,5 para o Brasil, um re-
sultado ligeiramente maior do que no mês 
anterior, mas ainda abaixo dos 50 pontos. 
Situando-se abaixo do eixo de 50 pontos, 
os indicadores refletem a incerteza e ex-
pectativa negativa com a redução da ativi-
dade até o momento.

Todas as regiões do Brasil tiveram, pelo 
segundo mês seguido, queda na confiança 
sendo mais expressiva na região sul, assim 
como no mês anterior. 

Nela, obteve-se o menor nível de otimis-
mo e confiança com o valor de 32,8 pon-
tos, enquanto no Norte, obteve-se a maior 
pontuação (40,6).

* 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

ICEI por segmento industrial

Todos os portes encontram-se com índices 
de confiança baixos, com destaque para o 
médio porte, que - tanto no Ceará quanto 
Brasil - tem valores mais elevados do que 
o restante. As empresas de grande porte, 
no caso do Ceará, se encontram mais pes-
simistas que as demais.

Todos os setores da indústria estão com 
falta de confiança. Apesar do aumento em 
relação ao mês de abril, o índice permane-
ce distante da linha divisória, o que revela 
pessimismo dos empresários.
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Resumo dos resultados¹

CEARÁ BRASIL
ICEI e seus componentes mai/19 abr/20 mai/20 mai/19 abr/20 mai/20
ICEI 55,6 30,4 31,4 56,5 34,5 34,7
Condições² atuais com relação à: 45,4 28,9 19,8 47,9 34,1 25,2
Economia Brasileira 42,6 24 16,1 45,6 30,7 20,0
Estado 42,1 24,2 17,5 - - -
Empresa 63,2 31,3 40,9 49,0 35,8 27,9
Expectativas³ com relação à: 60,9 31,2 37,4 60,8 34,7 39,5
Economia Brasileira 55,8 26,5 29,8 58,0 29,9 33,8
Estado 57,7 26,3 31 - - -
Empresa 63,2 33,5 40,9 62,2 37,2 42,3

CEARÁ BRASIL
ICEI por segmento industrial e porte mai/19 abr/20 mai/20 mai/19 abr/20 mai/20
ICEI 56,5 30,4 31,4 56,5 34,5 -

Segmento Industrial
Indústria da Construção 56 61,9 33,5 55,8 59,3 -
Indústria de Transformação 55,7 58,7 31,1 56,6 60,6 -

Porte

Pequenas Empresas 55,7 52,9 30 - 60,1 -
Médias Empresas 55,4 61,7 37,5 - 60 -
Grandes Empresas 55,6 60,3 29,1 - 60,6 -

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)
1370 empresas, sendo 554 pequeno porte, 514 médio porte e 302 de grande porte.

Período da coleta :
4 a 8 de maio de 2020.

Documento concluído em 18 de maio 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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