
11

ICEI® 
ÍNDICE DE 
CONFIANÇA 
DO EMPRESÁRIO 
INDUSTRIAL

ISSN 1676-2029 • Ano 22 • Número 11 • Novembro 2020

INDICADORESECONÔMICOS

Confiança do empresário mostra nova 
melhora 
O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) cresceu 1,1 ponto em 
novembro, para 62,9 pontos. O ICEI 
vinha de fortes altas entre junho e 
setembro e variação de apenas 0,2 em 
outubro. O crescimento do ICEI desde o 
momento mais severo da crise recente 

(abril) mostra retomada da confiança, e que essa é cada vez mais 
intensa e disseminada pelos empresários da indústria. 

Desde agosto o índice retrata confiança, ou seja, registra 
valores acima da linha divisória de 50 pontos. A confiança dos 
empresários se aproxima cada vez do pico pré-pandemia, de 64,7 
pontos em fevereiro.  

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 confiança melhorou em novembro 
sobretudo pela melhora da avaliação 
das condições atuais da empresa e da 
economia brasileira na comparação com 
os últimos seis meses. As expectativas 
para os próximos seis meses variaram 
pouco, mas seguem otimistas.  

O Índice de Condições Atuais alcançou 
59,2 pontos em novembro, um aumento 
de 2,9 pontos com relação a outubro. 
Destaca-se a avaliação dos empresários 
sobre suas empresas, que está 
especialmente positiva, o que reforça a 
percepção de rápida e intensa melhora 
da atividade. 

Em novembro, o Índice de Expectativas 
registrou 64,8 pontos, praticamente 
não variando em relação ao apurado em 
outubro: aumento de 0,3 ponto.  

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1.395 empresas, sendo 539 pequeno porte, 526 médio 
porte e 330 de grande porte.

Período de coleta
De 3 a 9 de novembro de 2020.

Documento concluído em 12 de novembro de 2020.

Veja mais
Mais informações como 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 NOV19 OUT20 NOV20

ICEI   62,5 61,8 62,9
Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses) com relação à: 56,3 56,3 59,2

Economia Brasileira 56,7 51,9 55,6
Empresa 56,1 58,5 61,1

Expectativas (para os próximos seis meses) com relação à: 65,6 64,5 64,8
Economia Brasileira 64,3 60,6 61,2
Empresa 66,3 66,4 66,7

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. 

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.
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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_Novembro20

