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Queda da confiança dos empresários não 
tem precedentes

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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O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) caiu 25,8 pontos entre 
março e abril, registrando 34,5 pontos, o 
menor índice da série histórica.

Até então, a maior queda registrada em 
um único mês havia sido de 5,8 pontos, 
ocorrida em junho de 2018, como 
consequência da greve dos caminhoneiros. 
Cabe ressaltar que a queda em abril ocorre 
após redução de 4,4 pontos ocorrida em 
março e de 0,6 ponto em fevereiro. Entre 
janeiro e abril, o ICEI recuou 30,8 pontos.

A queda na confiança traduz o cenário atual de forte 
contração na atividade e elevada incerteza em
razão da pandemia de Covid-19.

Há dificuldades no fluxo de insumos, mercadorias e 
trabalhadores e as medidas de isolamento social e o 
consequente “desaparecimento do consumidor” resultaram 
em forte queda na receita das empresas. As despesas fixas 
continuam e, nesse momento de maior necessidade, a oferta 
de capital de giro diminuiu e seu custo aumentou.

A queda na confiança dos empresários vai contribuir para a 
paralisação dos investimentos, ou seja, para o agravamento 
da crise econômica.
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Componentes do ICEI

atividade até o momento. O Índice de Condições Atuais caiu 20,2 pontos, para 34,1 pontos, enquanto o Índice de 
Expectativas caiu 28,6 pontos, para 34,7 pontos.

mas é mais sentida entre os empresários 
da Região Sul, cujo índice acumulou 
uma queda de 34,6 pontos entre janeiro 
e abril. No Norte foi registrada a menor 
queda na mesma base de comparação, 

ICEI por região geográfica Norte
38,1
pontos

Centro-Oeste
37,6
pontos

Sul
32,6
pontos

Sudeste
34,1
pontos

Nordeste
34,2
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.
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Especificações técnicas

2048 empresas, sendo 828 pequeno porte, 718 médio porte 
e 502 de grande porte.

Período de coleta
1º a 14 de abril de 2020.

Documento concluído em 15 de abril 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

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 ABR19 MAR20 ABR20

ICEI   58,4 60,3 34,5

Condições atuais2 com relação à: 49,9 54,3 34,1

Economia Brasileira 49,4 53,8 30,7

Empresa 50,1 54,6 35,8

Expectativas3 com relação à: 62,7 63,3 34,7

Economia Brasileira 60,7 60,9 29,9

Empresa 63,6 64,5 37,2

ICEI por segmento industrial e porte ABR19 MAR20 ABR20

ICEI   58,4 60,3 34,5

Segmento
Industrial

Indústria da Construção 56,4 59,3 34,8

Indústria Extrativa 61,0 60,5 39,1

Indústria de Transformação 58,8 60,6 34,3

Porte

Pequenas Empresas 56,9 60,1 34,9

Médias Empresas 58,4 60,0 34,9

Grandes Empresas 59,1 60,6 34,2

ICEI por setor industrial

Indústria Extrativa
SETOR ABR20 

39,1
Indústria da Construção 34,8

Obras de infraestrutura 34,9
Construção de edifícios 34,8
Serviços especializados para a construção 33,1

Indústria de Transformação 34,3
Produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (HPPC) 42,9
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 42,4
Produtos alimentícios 40,5
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 38,4
Produtos de madeira 37,6
Químicos (Exceto HPPC) 37,0
Produtos diversos 36,1
Produtos de metal (exceto máquinas e equipamentos) 36,0
Biocombustíveis 34,9
Celulose, papel e produtos de papel 34,7
Produtos de material plástico 34,3
Couros e artefatos de couro 34,1
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 34,0
Máquinas e equipamentos 33,8
Metalurgia 33,4
Bebidas 33,2
Produtos de minerais não metálicos 33,1
Produtos de borracha 32,9
Outros equipamentos de transporte 32,6
Impressão e reprodução de gravações 31,0
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e outros 31,0
Veículos automotores, reboques e carrocerias 30,8
Produtos têxteis 30,0
Calçados e suas partes 29,4
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 29,1
Móveis 26,0

da industria. O indicador de confiança 
é menor entre os empresários da Indústria 
de Transformação (34,3 pontos) e da 
Construção (34,8 pontos) e um pouco
maior entre os da Indústria Extrativa (39,1
pontos).

Entre os setores da Indústria de 
Transformação, aqueles com maiores 

sabões, detergentes, produtos de limpeza 
e de higiene pessoal (42,9 pontos),  
Farmoquímicos e farmacêuticos (42,4 pontos)
 e Alimentos (40,5 pontos).

No outro extremo, temos produtores de 
bens de consumo duráveis como Móveis 
(26,0 pontos), Vestuário e acessórios (29,1 
pontos), Calçados e suas partes (29,4 pontos) 
e Produtos têxteis (30,0 pontos). 

ICEI por setor industrial 
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