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Confiança se afasta do piso histórico
O ICEI (Índice de Confiança do Empresário 
Industrial) passou de 34,7 pontos em maio 
para 41,2 pontos em junho, alta de 6,5 
pontos. Com isso, o ICEI se descola de seu 
piso histórico e do patamar observado no 
auge da crise de 2015/2016.

O ICEI de junho traduz uma percepção 
ainda negativa dos empresários quanto 
às condições atuais de negócios em 

decorrência da crise desencadeada pela pandemia de Covid-19. 
O índice reflete também uma melhora das expectativas dos 
empresários com relação aos próximos seis meses. 

É usual uma reavaliação das expectativas após uma forte queda 
como a registrada em abril, por isso a alta não pode ainda ser 
considerada como o início de uma tendência de alta. Apesar do 
aumento, o índice permanece abaixo dos 50 pontos, o que significa 
que o empresário ainda registra falta de confiança, embora em 
menor intensidade.

Série histórica
Índice (0 a 100 pontos)*

*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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Componentes do ICEI

A melhora da confiança dos empresários em junho deve-se, principalmente, pela melhora das expectativas. 
O Índice de Expectativas registrou alta de 8,4 pontos, para 47,8 pontos. Ao se manter abaixo dos 50 pontos, 
mostra que o empresário segue pessimista em relação aos próximos seis meses. Contudo, após queda de 28,6 
pontos em abril, o índice acumula alta de 13,2 pontos nos últimos dois meses, o que revela que parte desse 
pessimismo vem se reduzindo. 
 
O Índice de Condições Atuais permanece em 27,7 pontos, longe da linha divisória de 50 pontos. Apesar 
do baixo nível, o índice avançou 2,5 pontos em junho, o que reflete uma percepção menos negativa dos 
empresários industriais em relação às condições atuais. 

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1337 empresas, sendo 532 pequeno porte, 499 médio porte 
e 306 de grande porte.

Período de coleta
10 a 5 de junho de 2020.

Documento concluído em 9 de junho de 2020.

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, regionais, edições 
anteriores, versão inglês, metodologia da pesquisa e série 
histórica em: 
www.cni.com.br/icei
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 Resumo dos resultados

ICEI e seus  componentes JUN19 MAI20 JUN20

ICEI   56,9 34,7 41,2
Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses) com relação à: 47,6 25,2 27,7

Economia Brasileira 44,9 20,0 21,0
Empresa 49,0 27,9 31,1

Expectativas (para os próximos seis meses) com relação à: 61,6 39,5 47,9
Economia Brasileira 58,7 33,8 42,2
Empresa 63,0 42,3 50,7

Índice de Condições Atuais
Índice (0 a 100 pontos)*

Índice de Expectativas
Índice (0 a 100 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.

    Índice de Condições Atuais       Linha divisória     Índice de Expectativas       Linha divisória

Valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes, melhora da situação corrente ou expectativa otimista. Valores abaixo de 50 indicam falta de confiança do 
empresário, piora da situação corrente ou expectativa pessimista. 
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http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=ICEI_Junho20

