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O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) é um indicador antecedente da produção industrial,
ou seja, tem o objetivo de identificar mudança de tendência na produção, de forma a auxiliar na previsão
do produto industrial e, por conseguinte, no PIB. Empresários confiantes tendem a aumentar o investimento e
a produção para atender o esperado crescimento na demanda.

As informações necessárias para a construção do ICEI são coletadas por meio dos questionários da
Sondagem Industrial e da Sondagem Indústria da Construção, que são pesquisas de opinião realizadas pela
Confederação Nacional da Indústria - CNI em parceria com as Federações das Indústrias. Assim, enquanto
as duas sondagens divulgam informações referentes a um determinado mês, o ICEI divulga as expectativas
do mês seguinte.

No Espírito Santo, a pesquisa é realizada pelo Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de
Economia Criativa, e o Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo).

METODOLOGIA



O ICEI da indústria capixaba registrou um acréscimo de 2,1 pontos em
abril de 2017, frente ao mês anterior, alcançando 53,3 pontos e se
mantendo, pelo terceiro mês seguido, acima da linha divisória entre a
confiança e a falta de confiança. O avanço do índice dentro da faixa
superior a 50 pontos demonstra o aumento da percepção positiva dos
empresários. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pelo
indicador de condições atuais, mas também pelo de expectativas para os
próximos seis meses, que obteve leve acréscimo. Contudo, o primeiro
ainda se encontra abaixo dos 50 pontos, já o segundo se mantém acima.

Vale ressaltar que esse é o melhor patamar do índice geral do Estado
após março de 2014, sinalizando que o industrial capixaba está
restaurando seu otimismo, conforme observa-se no gráfico.
Na comparação do índice de abril de 2017 com o de abril de 2016,
identifica-se uma alta de 16,8 pontos.

Já a confiança do industrial brasileiro interrompeu o crescimento em abril
de 2017. O ICEI nacional recuou para 53,1 pontos, uma queda de 0,9
ponto frente a março. Entretanto, se manteve acima dos 50 pontos, o que
significa que os empresários permanecem confiantes. Além disso, o índice
está 16,3 pontos maior que o de abril de 2016.

FALTA DE CONFIANÇA CONFIANÇA
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Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

Os valores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes
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ESPÍRITO SANTO BRASIL
Abr/16 Mar/17 Abr/17 Abr/16 Mar/17 Abr/17

CONDIÇÕES ATUAIS1 27,4 42,2 47,3 28,0 46,3 46,0
Com relação à:

Economia Brasileira 18,3 41,8 44,2 18,9 45,4 44,2

Estado 24,3 39,2 44,8 - - -

Empresa 30,4 42,9 48,8 32,7 46,7 47,0

COMPOSIÇÃO DO ICEI - CONDIÇÕES ATUAIS

O indicador de condições atuais, obtido por meio do
levantamento da percepção dos industriais capixabas em
relação à economia, ao estado e à própria empresa,
registrou acréscimo de 5,1 pontos em abril de 2017,
comparado ao mês anterior. Entretanto, o índice continua
abaixo de 50 pontos (47,3 pontos), reflexo do cenário de
instabilidade ainda presente em nosso país. O indicador
apresenta o melhor patamar desde janeiro de 2014,
assinalando aos poucos a diminuição do pessimismo dos
empresários perante os obstáculos atuais.

O avanço obtido no índice em relação ao mês anterior foi
impulsionado por todos os itens que o compõem: condições
da economia brasileira (+2,4 pontos), condições do estado
(+5,6 pontos) e condições da empresa (+5,9 pontos).

Em relação a abril de 2016, o panorama é de expressivo
crescimento, tendo em conta que todos os índices atuais são
bem superiores aos daquele mês. O indicador geral de
condições atuais está 19,9 pontos acima do observado no
mesmo mês do ano passado.

Em relação à............................................. Abril/2016
Economia brasileira............... 25,9
Estado................................... 20,5
Empresa................................     18,4                 

¹Em comparação com os últimos seis meses
Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

PRINCIPAIS AUMENTOS DO ESTADO

Os valores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes
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COMPOSIÇÃO DO ICEI - EXPECTATIVAS PRÓXIMOS SEIS MESES

O indicador de expectativas para os próximos seis meses
se mantém acima dos 50 pontos (56,2 pontos) pelo
décimo mês consecutivo, sinalizando que, apesar da crise
econômica e política enfrentada pelo país, permanece a
perspectiva otimista dos industriais capixabas. Isso revela
ainda, que está se dissipando o pessimismo percebido
pelos empresários no período de dezembro de 2014 a
junho de 2016, possivelmente em razão da esperança de
recuperação da conjuntura nacional e estadual.

Em abril de 2017, comparado ao mês anterior, o
indicador geral de expectativa apresentou leve acréscimo
(+0,1 ponto). Todos os índices que o compõe se
encontram em patamar confiável, acima dos 50 pontos,
porém, somente o relacionado à empresa se elevou
(+0,8 ponto).

Frente a abril de 2016 o indicador aumentou
expressivamente: 15,0 pontos, possibilitando uma revisão
das estimativas referentes aos novos investimentos
industriais no Estado.

Em relação à.............................................. Abril/2016
Economia brasileira...............                       19,1
Estado...................................             16,3
Empresa................................                        12,1

²Para os próximos seis meses
Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

ESPÍRITO SANTO BRASIL
Abr/16 Mar/17 Abr/17 Abr/16 Mar/17 Abr/17

EXPECTATIVAS² 41,2 56,1 56,2 41,3 58,0 56,6
Com relação à:

Economia Brasileira 31,3 51,0 50,4 32,0 54,6 52,5

Estado 34,7 51,8 51,0 - - -

Empresa 47,0 58,3 59,1 46,2 59,8 58,9

PRINCIPAIS AUMENTOS DO ESTADO

Os valores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes
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INDICADORES POR SEGMENTO DA INDÚSTRIA DO ESPÍRITO SANTO

INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Abr/16 Mar/17 Abr/17 Abr/16 Mar/17 Abr/17

ICEI do Espírito Santo 39,1 54,2 55,3 32,4 43,8 47,0

Condições atuais com relação à: 28,3 44,5 50,3 25,0 35,7 39,6

Economia brasileira 19,1 42,8 47,4 15,2 39,8 37,9

Estado 25,5 41,2 48,1 20,0 35,8 37,4

Empresa 31,3 45,6 51,6 28,7 33,9 40,6

Expectativas com relação à: 44,8 59,8 57,8 36,2 47,8 50,7

Economia brasileira 34,1 53,5 52,1 25,4 48,0 45,2

Estado 37,0 54,8 52,9 30,2 45,1 45,3

Empresa 49,4 62,7 60,6 42,0 48,5 53,4

Os valores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes
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PERÍODO DA COLETA DAS INFORMAÇÕES: 03 A 17 DE ABRIL DE 2017.

Em janeiro de 2012, as empresas da amostra foram reclassificadas segundo a CNAE 2.0, os portes de empresa foram redefinidos de

acordo com a metodologia do EuroStat (mais informações http://www.cni.org.br/) e a série histórica do ES foi recalculada retroativamente

a fevereiro de 2010.

- O ICEI varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes.

- A pesquisa, cuja amostra é selecionada pela Confederação Nacional da Indústria CNI, contou nesse mês com a participação de

97 empresas capixabas (31 pequenas, 45 médias e 21 de grande porte). Dessas, 29 empresas pertencem à indústria da construção.

COORDENAÇÃO: Unidade de Gestão da Informação - UGI 
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913 
Tel.: (27) 3334-5948/Telefax: 3334-5733 - E-mail: pesquisaideies@findes.com.br - www.sistemafindes.org.br 


