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Empresário da indústria segue confiante 
em dezembro
Em dezembro, o Índice de Confiança 
do Empresário Industrial (ICEI) ficou 
estável, em um patamar de elevada 
confiança. O índice foi de 63,1 pontos, 
uma variação de 0,2 pontos em relação 
ao mês de novembro, quando estava 
em 62,9 pontos.  

Desde a forte queda da confiança, 
ocorrida em abril, o ICEI não mostra 
variações negativas. De junho a setembro 

a confiança dos empresários se recuperou fortemente do baixo 
nível causado pela crise econômica, ficou estável em outubro, 
cresceu em novembro e voltou a ficar estável em dezembro. Nesses 
últimos meses, de variações menores em patamares elevados, o 
índice vem reforçando a confiança dos empresários da indústria 
com relação à economia brasileira e às suas empresas.

Com a continuidade do otimismo, espera-se que a Indústria, que, 
de uma forma geral, já ultrapassou níveis e produção pré-crise, 
deva retomar a trajetória anterior de crescimento, com aumentos 
graduais da produção, investimento e emprego.

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
Os dois componentes do ICEI variaram 
pouco em dezembro. O Índice de 
Condições Atuais e o Índice de 
Expectativas, variaram, respectivamente, 
0,3 e 0,1 ponto. 

O Índice de Condições Atuais continua 
a mostrar percepção de melhora 
significativa das condições de negócios por 
parte do empresário industrial. O índice 
se situa em 59,5 pontos em dezembro. 
O Índice de Expectativas demonstra 
continuidade do otimismo do empresário, 
estando situado em 64,9 pontos.
 

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1.363 empresas, sendo 526 pequeno porte, 518 médio 
porte e 319 de grande porte.

Período de coleta
De 1 a 7 de dezembro de 2020.

Documento concluído em 9 de dezembro 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 DEZ19 NOV20 DEZ20

ICEI   64,3 62,9 63,1
Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses) com relação à: 58,2 59,2 59,5

Economia Brasileira 59,3 55,6 56,8
Empresa 57,6 61,1 60,9

Expectativas (para os próximos seis meses) com relação à: 67,4 64,8 64,9
Economia Brasileira 66,4 61,2 62,0
Empresa 67,9 66,7 66,4

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
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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_Dezembro20

