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Confiança do empresário inicia 2020 em alta 
O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) alcançou 65,3 pontos 
em janeiro de 2020. A tendência de 
aumento no otimismo, observada desde 
junho de 2019, é reforçada com os dados 
de janeiro. O índice se encontra em 
seu patamar mais elevado desde junho 
de 2010, e supera até mesmo o valor 
registrado em janeiro de 2019, ponto mais 
alto do otimismo no último período pós-
eleitoral, em 0,6 ponto. O ICEI encontra-se 
10,5 pontos acima de sua média histórica. 

É importante observar que a confiança elevada se baseia não 
somente nas expectativas para os próximos seis meses, como 
também no sentimento de melhora da situação econômica 
corrente. O Índice de Condições Atuais, que registra a percepção 
de melhora na economia em relação aos últimos seis meses, 
registrou nova alta e continua em seu maior nível desde junho 
de 2010, mostrando que a percepção de melhora da situação 
corrente é significativa e disseminada entre os empresários. 

A confiança elevada dá impulso à produção e ao investimento, 
sobretudo quando baseada não só em expectativas, mas também 
na percepção de melhora dos negócios. 

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

Ambos os indicadores que compõem o 
ICEI – índices de Condições Atuais e de 
Expectativas – apresentam variações 
positivas em janeiro. O Índice de 
Condições Atuais aumentou em 0,9 
ponto, para 59 pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas teve alta de um ponto, 
para 68,4 pontos no mês. 

Ao se situar acima da linha divisória 
de 50 pontos, o Índice de Condições 
Atuais reflete o sentimento, por parte 
dos empresários industriais, de uma 
melhora da situação econômica atual. 
O Índice de Condições Atuais encontra-
se em seu maior nível desde junho de 
2010, quando registrou 60,5 pontos. A 
melhora percebida pelos empresários 
está fundamentada tanto na evolução 
da própria empresa (índice de 57,7 
pontos) quanto da economia brasileira 
(61,5 pontos). 

Na comparação com janeiro de 2019, 
o índice de Condições Atuais registrou 
variação de 4,9 pontos (saltou de 
54,1 para 59 pontos), enquanto o de 
Expectativas é 1,5 ponto menor (de 69,9 
para 68,4 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.

Índice de Expectativas
Índice (0 a 100 pontos)**

** 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
Índice (0 a 100 pontos)*

Na comparação com dezembro de 2019, 
à exceção da região Centro-Oeste, que 
apresentou queda de 0,7 ponto, os 
empresários industriais apresentaram 
melhora em sua confiança nas diferentes 
regiões do País. As maiores variações 
foram registradas nas regiões Sul 
e Norte, de 1,6 ponto e 1,3 ponto, 
respectivamente. Já nas regiões Nordeste 
e Sudeste as variações observadas são de 
0,9 ponto e 0,8 ponto, respectivamente. 
Apenas as regiões Norte e Centro-Oeste 
apresentaram índices de confiança 
inferiores ao nível de janeiro de 2019 
(recuo de 0,6 ponto em ambas regiões). 
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Especificações técnicas
Perfil da amostra 
2458 empresas, sendo 921 pequeno porte, 917 médio porte 
e 620 de grande porte.

Período de coleta
6 a 17 de janeiro de 2020.

Documento concluído em 22 de janeiro de 2020.

Veja mais
Mais informações como dados setoriais, regionais, edições 
anteriores, versão inglês, metodologia da pesquisa e série 
histórica em: 
www.cni.com.br/icei
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Nota: 1 - O ICEI e seus componentes variam no intervalo de 0 a 100.  Valores acima de 50 indicam empresários confiantes, situação melhor ou expectativa otimista. Valores 
abaixo de 50 indicam  falta de confiança, situação pior ou expectativa pessimista; 2 - Em comparação com os últimos seis meses; 3 - Para os próximos seis meses.

Resumo dos resultados1

ICEI e seus  componentes JAN19 DEZ19 JAN20

ICEI   64,7 64,3 65,3

Condições atuais2 com relação à: 54,1 58,1 59,0

Economia Brasileira 54,8 59,2 61,5

Empresa 53,7 57,6 57,7

Expectativas3 com relação à: 69,9 67,4 68,4

Economia Brasileira 69,8 66,5 67,9

Empresa 69,9 67,9 68,8

ICEI por segmento industrial e porte JAN19 DEZ19 JAN20

ICEI   64,7 64,3 65,3

Segmento
Industrial

Indústria da Construção 63,7 63,1 64,0

Indústria Extrativa 65,1 65,0 63,7

Indústria de Transformação 64,9 64,6 65,7

Porte

Pequenas Empresas 63,3 62,2 63,4

Médias Empresas 64,3 63,9 64,9

Grandes Empresas 65,5 65,6 66,4

A confiança de empresários de todos 
os portes industriais aumentou, tanto 
na comparação com dezembro de 2019 
quanto na comparação com janeiro de 
2019. Como no caso da indústria como um 
todo, na comparação com janeiro de 2019 
verificam-se aumentos significativos dos 
índices de Condições Atuais dos portes 
e queda dos índices de Expectativas na 
mesma comparação. 

ICEI por porte 

Com relação aos setores da indústria, 
a indústria extrativa registrou 
queda na confiança no mês, tanto 
na comparação mensal quanto na 
anual. Apesar disso, o ICEI para todos 
os setores permanece em patamar 
superior a 60 pontos.  

ICEI por segmento industrial 

Pequena
empresa

63,4 pontos
 1,2 ponto 

      jan20/dez19

 0,1 ponto 
      jan20/jan19

Média
empresa

64,9 pontos
 1,0 ponto 

      jan20/dez19

 0,6 ponto 
      jan20/jan19

Grande
empresa

66,4 pontos
 0,8 ponto 

      jan20/dez19

 0,9 ponto 
      jan20/jan19

ICEI
Transformação

65,7 pontos
 1,1 ponto 

      jan20/dez19

 0,8 ponto 
      jan20/jan19

ICEI
Extrativa

63,7 pontos
 -1,3 ponto 

      jan20/dez19

 -1,4 ponto 
      jan20/jan19

ICEI
Construção

64,0 pontos
 0,9 ponto 

      jan20/dez19

 0,3 ponto 
      jan20/jan19

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=ICEI_Janeiro20

