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ICEI
Empresário da indústria retoma confiança

NOTA METODOLÓGICA: o ICEI é elaborado mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O índice é obtido a partir da ponderação dos resultados referentes às Condições Atuais e Expectativas dos empresários em 
relação à economia brasileira, o Estado e a empresa. Perfil da Amostra: 12 empresas da Construção Civil e 23 Indústrias Extrativas e de Transformação. 
Período da coleta: 2 a 16 de junho de 2020. EXPEDIENTE: Superintendente da FIEMA: César Augusto Miranda | Coordenadoria de Ações Estratégicas 
(COAES): José Henrique Braga Polary e Josiane Jucá Gomes. Tel.: (98) 3212-1861. E-mail: jhpolary@fiema.org.br e pesquisa@fiema.org.br. Projeto gráfico, 
diagramação e revisão: Coordenadoria de Comunicação e Eventos (Cocev).

O empresário industrial do Maranhão parece dar início a um processo de retomada de otimismo em relação à 
economia. É o que demonstra o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-MA) divulgado pela FIEMA em 
junho, que registrou 44,9 pontos, superando, inclusive, o índice do Brasil, que foi de 41,2 pontos, após a escalada 
descendente desde março/2020, devido à COVID-19. Houve um aumento de 16,8 pontos se comparado a maio, 
animando as expectativas de dias melhores no próximos meses. Apesar disso, a pontuação ainda está abaixo da 
linha divisória entre confiança e falta de confiança.

ICEI MARANHÃO GERAL E POR SETOR

Geral Construção Civil Indústria de Extração e 
Transformação

MAI/2020 JUN/2020 MAI/2020 JUN/2020 MAI/2020 JUN/2020

ICEI-MA 28,1 44,9 13,7 40,2 32,7 46,0

Condições atuais¹ 21,6 29,7 14,1 29,8 23,3 29,7

Economia Brasileira 19,3 25,3 14,1 25,0 19,8 25,0

Estado 19,3 23,0 12,5 21,8 21,2 21,8

Empresa 22,8 32,0 14,1 32,3 25,0 32,3

Expectativa² 31,4 52,5 13,5 45,5 37,4 54,1

Economia Brasileira 28,6 46,3 12,5 36,4 33,9 36,4

Estado 25,7 42,7 12,5 36,4 30,2 36,4

Empresa 32,8 55,6 14,1 50,0 39,1 50,0

1 Em comparação 
com os últimos seis 
meses. 2 Para os 
próximos seis meses.
(Os indicadores 
variam no intervalo 
de 0 a 100. Valores 
acima de 50 indicam 
situação melhor 
ou expectativa 
otimista). 0
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Analisando os segmentos por atividade, tem-se que o índice de confiança é baixo em toda a indústria, particu-

larmente na construção civil, que registrou o menor resultado. No entanto, foi também a construção que marcou a 
maior pontuação relativamente ao mês de maio, especialmente quando observadas as expectativas dos empresários 
para os próximos seis meses, quase o dobro daquelas referentes às condições atuais. Na verdade, nenhum segmento 
demonstrou confiança nas condições atuais, seja com respeito à economia brasileira, seja com relação ao estado ou 
às próprias empresas. As expectativas para os próximos seis meses, contudo, melhoram e chegam a ultrapassar a linha 
dos 50 pontos, por influência de maior confiança nas empresas do que na economia brasileira ou no estado. 

O indicador varia de 0 a 100. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário. Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e 
mais disseminada é a falta de confiança. Fonte: CNI e FIEMA
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FIGURA 1- EVOLUÇÃO DO ICEI DO MARANHÃO E BRASIL, JUN/2019 A JUN/2020 


