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Nova queda da confiança em abril
O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) registrou queda de 
0,7 ponto em abril. É a quarta queda 
consecutiva do índice, que já havia 
registrado quedas de 2,2 pontos em 
janeiro, de 1,4 ponto em fevereiro 
e de 5,1 pontos em março. A queda 
acumulada no período é de 9,4 pontos.

Apesar das quedas dos últimos meses, o ICEI ainda mostra 
confiança por parte dos empresários. O ICEI está em 53,7 pontos, 
acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa confiança da 
falta de confiança, ainda praticamente sobre sua média histórica, 
de 53,8 pontos. Na comparação com abril de 2020, quando o 
índice refletia os efeitos da pandemia sobre a indústria, o índice 
mostra alta de 19,2 pontos. 

Série histórica
Índice de difusão*

*O índice varia de 0 a 100. 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 de difusão*
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Componentes do ICEI
A queda na confiança na passagem 
de março para abril foi causada 
exclusivamente pela avaliação das 
condições atuais das empresas e da 
economia brasileira. As expectativas dos 
empresários melhoraram no mês.

O Índice de Condições Atuais caiu 4,0 
pontos, de 48,9 pontos para 44,9 pontos. 
Como o índice se distanciou da linha de 50 
pontos, o índice mostra que a percepção 
de piora do estado atual da economia 
brasileira e das empresas é mais intensa e 
disseminada entre os empresários. 

Apesar da piora da avaliação das 
condições correntes, os empresários 
da indústria mostram maior otimismo 
com relação aos próximos seis meses. 
O Índice de Expectativas subiu 0,9 
ponto, passando de 57,2 pontos para 
58,1 pontos. Destaca-se que o índice 
havia recuado 5,4 pontos na passagem 
de fevereiro para março, ou seja, há 
uma melhora do otimismo, mas ele não 
retomou o patamar registrado entre 
agosto de 2020 e fevereiro de 2021, 
quando superou os 60 pontos.
 

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1.147 empresas, sendo 450 de pequeno porte, 432 de 
médio porte e 265 de grande porte.

Período de coleta
De 1 a 8 de abril de 2021.

Documento concluído em 13 de abril de 2021.

Veja mais
Mais informações como edições anteriores, versão em inglês, 
metodologia da pesquisa e série histórica em: 
www.cni.com.br/icei
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ICEI e seus componentes
Índices de difusão*

ABR20 MAR21 ABR21

ICEI   34,5 54,4 53,7
Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses): 34,1 48,9 44,9

Economia Brasileira 30,7 43,5 39,5
Empresa 35,8 51,6 47,6

Expectativas (para os próximos seis meses): 34,7 57,2 58,1
Economia Brasileira 29,9 52,2 53,3
Empresa 37,2 59,6 60,5

*Os índices variam de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes, melhora nas condições atuais ou expectativa otimista. Valores abaixo de 50 
indicam falta de confiança do empresário, piora nas condições atuais ou expectativa pessimista. 

Índice de Condições Atuais
Índice de difusão*

Índice de Expectativas
Índice de difusão*

*O Índice varia de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam que as condições estão melhores do 
que nos últimos seis meses, valores abaixo de 50 que as condições estão piores.

*O Índice 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
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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_Abril21

