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Confi ança da indústria tem recuperação 
disseminada em fevereiro
Em fevereiro de 2023,  o ICEI aumentou na 
maioria dos setores da indústria, em todas 
as regiões do Brasil e em todos os portes de 
empresa. A maioria dos setores industriais 
voltou a demonstrar confi ança, após um 
mês de janeiro em que a falta de confi ança 
havia sido predominante.

A recuperação da confi ança é resultado do 
maior otimismo com relação aos próximos 
seis meses. Por outro lado, a avaliação das 
condições atuais segue negativa e continua 
se deteriorando na maior parte da indústria.

INDICADORESECONÔMICOS

ICEI®
ÍNDICE DE 
CONFIANÇA 
DO EMPRESÁRIO 
INDUSTRIAL
RESULTADOS SETORIAIS

Setores menos confiantes

Nota: O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confi ança do empresário 
e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confi ança. Valores abaixo de 50 
pontos indicam falta de confi ança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais 
disseminada é a falta de confi ança.

Setores mais confiantes

A confi ança avançou na maioria dos setores 
da indústria em fevereiro (21 de 29 setores). 
O avanço  coloca 19 de 29 setores industriais 
de volta em um estado de confi ança.

A alta da confi ança foi puxada por 
expectativas mais otimistas. Por um lado, 
o  Índice de Expectativas aponta que 22 
de 29 setores estão otimistas com relação 
aos próximos seis meses. Por outro lado, 
o  Índice de Condições Atuais mostra que 
27 de 29 setores avaliam que as condições 
atuais são piores que as observadas nos seis 
meses anteriores.

ICEI por setores industriais

Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 60,4

Produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal  57,1

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 53,5

Extração de minerais não metálicos 53,3

Produtos de madeira 43,3

Produtos de minerais não metálicos 45,0

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 46,4

Móveis 47,0
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Nota: O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confi ança do empresário. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confi ança do empresário.

Nota: O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confi ança do empresário. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confi ança do empresário.

SETORES INDUSTRIAIS Fev/22 Jan/23 Fev/23

Indústria Extrativa 62,8 56,2 55,1

Extração de minerais não metálicos 60,1 51,8 53,3

Indústria da Construção 56,6 49,6 51,7

Construção de edifícios 58,1 49,7 51,2

Obras de infraestrutura 55,2 52,1 50,8

Serviços especializados para a construção 54,4 49,7 51,1

Setores da Indústria Extrativa e  da Indústria da Construção

SETORES INDUSTRIAIS Fev/22 Jan/23 Fev/23

Indústria de Transformação 56,3 48,8 50,5

Produtos alimentícios 55,8 50,8 51,5

Bebidas 55,5 51,7 51,0

Produtos têxteis 53,8 48,6 51,1

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 57,3 48,5 46,4

Couros e artefatos de couro 58,9 50,4 48,7

Calçados e suas partes 59,2 51,0 51,0

Produtos de madeira 57,8 44,7 43,3

Celulose, papel e produtos de papel 55,0 48,1 50,6

Impressão e reprodução de gravações 54,7 48,9 50,4

Biocombustíveis 59,3 46,6 49,5

Químicos (Exceto HPPC) 56,9 48,1 51,6

Produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (HPPC) 53,4 51,6 57,1

Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 58,1 54,8 60,4

Produtos de borracha 56,0 46,8 49,5

Produtos de material plástico 55,4 44,5 47,4

Produtos de minerais não metálicos 56,9 45,4 45,0

Metalurgia 57,5 49,6 52,6

Produtos de metal 59,9 49,2 51,1

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e outros 52,0 43,3 48,4

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 58,7 48,1 53,5

Máquinas e equipamentos 57,7 44,8 49,2

Veículos automotores, reboques e carrocerias 59,8 49,1 53,2

Móveis 52,8 46,5 47,0

Produtos diversos 60,5 51,5 51,6

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 59,7 53,4 52,3

Setores da Indústria de Transformação
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Especifi cações técnicas
Perfi l da amostra
1.979 empresas, sendo 782 de pequeno porte, 708 de 
médio porte e 489 de grande porte.

Período de coleta
De 1 a 9 de fevereiro de 2023.

Documento concluído em 23 de fevereiro de 2023.

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, regionais, edições 
anteriores, versão inglês, metodologia da pesquisa e série 
histórica em: www.cni.com.br/iceisetorial
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Nota: O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confi ança do empresário. 
Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confi ança do empresário.

Nota: O ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos 
indicam confi ança do empresário. Valores abaixo de 50 pontos 
indicam falta de confi ança do empresário.

ICEI por portes de empresa

A confi ança avançou  nas indústrias de 
todos os portes em fevereiro (pequenas, 
médias e grandes empresas). O avanço foi 
maior quanto maior o porte de empresa: 
as grandes empresas registraram avanço 
de 2,3 pontos, enquanto nas médias  a 
alta foi de 1,1 ponto e, nas pequenas,  de 
0,8 ponto. Com o resultado, as grandes 
empresas cruzaram a linha divisória de 50 
pontos e passaram a demonstrar confi ança 
novamente, enquanto as pequenas e 
médias empresas seguem sem confi ança.

PORTE Fev/22 Jan/23 Fev/23

Pequenas Empresas 57,3 48,8 49,6

Médias Empresas 56,8 48,6 49,7

Grandes Empresas 56,0 49,7 52,0

A confi ança do setor industrial avançou em todas as regiões do 
Brasil em fevereiro, sendo os avanços mais pronunciados no 
Sudeste e Norte (+2,6 pontos e +2,5 pontos, respectivamente), 
e mais brandos no Centro-Oeste e Sul (+0,5 ponto e +0,3 ponto, 
respectivamente). A região Sudeste fez uma transição de um estado 
de falta de confi ança para um estado de confi ança entre janeiro e 
fevereiro. Dessa forma, com exceção da região Sul, as indústrias de 
todas as regiões demonstram confi ança.

ICEI por região geográfi ca 

REGIÃO GEOGRÁFICA Fev/22 Jan/23 Fev/23

Região Norte 60,2 51,7 54,2

Região Nordeste 57,5 52,6 54,4

Região Sudeste 54,3 47,7 50,3

Região Sul 56,5 46,0 46,3

Região Centro-Oeste 59,2 51,6 52,1


