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Confiança do empresário continua em 
elevação 
O clima de otimismo está mais elevado 
e disseminado entre os empresários 
da Indústria brasileira. O Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 
passou de 57,0 pontos em agosto para 
61,6 pontos em setembro.  

Com a alta de 4,6 pontos do mês, o indicador não apenas supera 
a marca dos 60 pontos – a última vez que isso havia acontecido 
havia sido em março – como também se situa mais próximo 
ao observado em fevereiro, antes dos efeitos da pandemia de 
Covid-19 sobre a economia (quando estava em 64,7 pontos).  

Com o aumento da confiança, a Indústria deve voltar a contratar 
trabalhadores e a investir, estimulando o processo de retomada 
da economia. 

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
De uma maneira geral, os empresários 
percebem que a economia está se 
recuperando. O Índice de Condições 
Atuais alcançou 54,7 pontos em 
setembro, após aumento de 7,8 pontos 
frente a agosto. Ao ultrapassar a linha 
divisória dos 50 pontos, o índice reflete a 
percepção de que a situação econômica, 
sobretudo a situação de seu próprio 

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1.274 empresas, sendo 484 pequeno porte, 504 médio 
porte e 286 de grande porte.

Período de coleta
De 1 a 8 de setembro de 2020.

Documento concluído em 11 de setembro 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 SET19 AGO20 SET20

ICEI   59,5 57,0 61,6
Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses) com relação à: 52,0 46,9 54,7

Economia Brasileira 51,4 41,3 49,5
Empresa 52,3 49,7 57,3

Expectativas (para os próximos seis meses) com relação à: 63,2 62,1 65,1
Economia Brasileira 61,2 57,4 61,2
Empresa 64,2 64,5 67,1

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.

    Índice de Condições Atuais       Linha divisória     Índice de Expectativas       Linha divisória

negócio, está melhor na comparação com os últimos seis meses. 
Nos cinco meses anteriores a avaliação era negativa.  

O Índice de Expectativas aumentou 3,0 pontos na comparação 
mensal, para 65,1 pontos em setembro. O índice reflete expectativas 
mais otimistas e mais disseminadas por entre os empresários 
industriais quanto aos próximos seis meses. Desde maio o índice vem 
mostrando recuperação, e desde julho ele tem se mantido acima da 
linha divisória de 50 pontos, que separa otimismo de pessimismo. 
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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_Setembro20

