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Confiança do empresário segue no piso 
histórico
O ICEI (Índice de Confiança do Empresário 
Industrial) manteve-se praticamente 
inalterado na passagem de abril para maio 
de 2020, passando de 34,5 para 34,7 pontos. 
Com isso, o ICEI se mantém no menor 
patamar da série.

O ICEI traduz a falta de confiança do empresário decorrente da forte 
contração da atividade e elevada incerteza em razão da pandemia 
de Covid-19. A falta de confiança contribui para a paralisação dos 
investimentos e dificulta a recuperação da atividade econômica.

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.

    ICEI        Média histórica        Linha divisória

ICEI
Índice (0 a 100 pontos)*

Confiança

média histórica

pontos

Falta de
confiança

34,7

53,7
Falta de
confiança

Confiança

30

40

50

60

70

jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/20

66,0

57,2

57,9
55,5

47,9

38,7
41,4

53,7
55,5

56,5

mai/20
34,7



ISSN 1676-2029 • Ano 22 • Número 5 • Maio 2020
ICEI®  Índice de Confiança do Empresário Industrial

INDICADORESECONÔMICOS

2

Componentes do ICEI

O Índice de Condições Atuais, que 
reflete como evoluiu as condições 
correntes das empresas e da 
economia brasileira na visão dos 
empresários, recuou 8,9 pontos em 
maio, para 25,2 pontos. O índice é o 
menor da série histórica e revela piora 
significativa das condições atuais de 
negócios em maio. O índice manteve 
trajetória de queda verificada desde 
fevereiro, acumulando recuo de 33,8 
pontos no período.

O Índice de Expectativas, que reflete 
as perspectivas dos empresários 
para os próximos seis meses, 
aumentou 4,8 pontos em maio, para 
39,5 pontos. Apesar do aumento, o 
índice permanece distante da linha 
divisória, o que revela pessimismo 
dos empresários.

* 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.

Índice de Expectativas
Índice (0 a 100 pontos)**

** 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
Índice (0 a 100 pontos)*

Nota: 1 - Em comparação com os últimos seis meses.  
2 - Para os próximos seis meses.

Os indicadores variam no intervalo de 0 a 100. 
 Valores acima de 50 indicam situação melhor ou 
expectativa otimista.

Resumo dos resultados1 ICEI e seus  componentes MAI19 ABR20 MAI20

ICEI   56,5 34,5 34,7
Condições atuais2 com relação à: 47,9 34,1 25,2

Economia Brasileira 45,6 30,7 20,0
Empresa 49,0 35,8 27,9

Expectativas3 com relação à: 60,8 34,7 39,5
Economia Brasileira 58,0 29,9 33,8
Empresa 62,2 37,2 42,3

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1370 empresas, sendo 554 pequeno porte, 514 médio porte 
e 302 de grande porte.

Período de coleta
4 a 8 de maio de 2020.

Documento concluído em 12 de maio 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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