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Início de 2021 com otimismo
Empresários maranhenses conti-
nuam confiantes no início do ano 
de 2021. O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) perma-

nece acima dos 50 pontos em todos os cenários, porém com crescimento 
menos disseminado que o mês anterior. A variação de janeiro de 2021, em 
comparação com dezembro de 2020, para os cenários nacional, maranhense 
e nordestino, foi de -3,49% -4,44%, -3,49% respectivamente.

A confiança do empresário mara-
nhense é ressaltada pelo indicador 
fechando o mês de janeiro de 2021 
com 55,90 pontos. Este otimismo 
também é observado no âmbito na-
cional (60,90 pontos) e nordestino 
(58,7 pontos).

O ICEI/MA, em comparação com o início do ano anterior, regrediu -12,52%, 
passando de 63,9 pontos para 55,9 pontos, o que reflete a incerteza face 
à pandemia. Mesmo com o início da vacinação em alguns estados, aumen-
tou-se o temor de novas medidas de isolamento social, o que pode estar 
influenciando negativamente a confiança empresarial.
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*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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ICEI® Índice de Confiança do Empresário Indústrial
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Condições e Expectativas 
por setor
Sobre as condições atuais da eco-
nomia maranhense, a construção 
civil mantém-se no mesmo pata-
mar que o mês anterior, porém 
com tímida confiança acima de sua 
média histórica. Já a indústria re-
grediu -1,6 pontos, ficando acima 
dos 50 pontos (59,6), indicando 
otimismo do segmento. Assim, o 
cenário de negócios maranhense 
continua estagnado e sem otimis-
mo para a construção. No entanto, 
mostra-se otimista para a indús-
tria, no todo.

As expectativas divergem entre os 
setores: na construção civil, a con-
fiança para os próximos seis meses 
regrediu 18,9% em comparação ao 
mês anterior, finalizando janeiro 
com 41,4 pontos; na indústria, tem-
-se maior otimismo para os próxi-
mos seis meses, com 63,3 pontos. 
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Condições Atuais por Setor
Índice de difusão*

ICEI e seus componentes
Índice de difusão*

Expectativas por Setor
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.

*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.
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Geral Construção Civil Indústria Extrativa e de Transformação
DEZ/20 JAN/21 DEZ/20 JAN/21 DEZ/20 JAN/21

ICEI MARANHÃO 58,5 55,9 55,7 42,5 60,8 62,1
Condições atuais (em comparação com os últimos seis meses) 54,0 54,4 44,7 44,6 61,2 59,6

Economia Brasileira 50,2 56,0 44,4 44,6 55,2 61,3
Estado 47,1 50,0 36,9 39,1 54,0 54,2
Empresa 55,9 53,6 44,4 44,6 64,3 58,8

Expectativa (para os próximos seis meses) 60,7 56,7 61,3 41,4 60,6 63,3
Economia Brasileira 59,8 56,7 66,3 41,4 56,4 63,3
Estado 52,2 51,6 51,2 30,5 52,8 60,0
Empresa 61,2 56,7 58,7 41,4 62,7 63,3

Perfil da amostra
5 empresas da Construção Civil e 13 Indústrias 
Extrativas e de Transformação.

Período de coleta
De 1° a 14 de janeiro de 2021.

Documento concluído em 22 de fevereiro de 2021.

Especificações técnicas
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