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Confiança da indústria se recupera em maio 
O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) atingiu 58,5 pontos em maio 
de 2021. Trata-se de alta de 4,8 pontos na 
comparação com o mês anterior, quebrando 
uma sequência de quatro quedas 
consecutivas. O ICEI voltou se afastar da 
linha divisória de 50 pontos, indicando 
confiança maior e mais disseminada entre 
os empresários da Indústria. 

Entre dezembro de 2020 e abril de 2021, o ICEI havia 
acumulado queda de 9,4 pontos. Com o resultado de maio, 
mais de metade dessa queda é revertida. Na comparação com 
maio de 2020 o ICEI registra alta de 23,8 pontos; naquele mês, 
a Indústria foi obrigada a paralisar suas atividades por conta 
da pandemia e se via diante de muita incerteza.  

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.
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Componentes do ICEI

Todos os componentes do índice de 
confiança da indústria tiveram forte 
avanço no mês de maio de 2021. 
Destaca-se o Índice de Condições 
Atuais, que cresceu 5,3 pontos para 
50,2 pontos. Com isso, o índice 
ultrapassou a linha divisória de 50 
pontos, o que significa uma transição 
de uma percepção negativa para uma 
percepção positiva das condições atuais. 

O Índice de Expectativas também 
avançou em maio de 2021. O índice 
cresceu 4,5 pontos, ficando em 62,6 
pontos, bem acima da linha divisória 
de 50 pontos, o que indica otimismo 
forte e disseminado da indústria com 
relação aos próximos seis meses. 

Especificações técnicas
Perfil da amostra 
1.208 empresas, sendo 461 de pequeno porte, 468 de 
médio porte e 279 de grande porte.

Período de coleta
De 3 a 7 de maio de 2021.

Documento concluído em 11 de maio 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*

MAI20 ABR21 MAI21

ICEI   34,7 53,7 58,5
Condições atuais (em comparação com os últimos 6 meses): 25,2 44,9 50,2

Economia Brasileira 20,0 39,5 45,8
Empresa 27,9 47,6 52,5

Expectativas (para os próximos seis meses): 39,5 58,1 62,6
Economia Brasileira 33,8 53,3 58,3
Empresa 42,3 60,5 64,7

*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.
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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_Maio21

