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Empresário industrial confiante
O Índice de Confiança do Empresá-
rio Industrial (ICEI) registrou 51,5 
pontos em outubro. O indicador 
cresceu 2,6 pontos, em relação a 
setembro, ficando acima da linha 
divisória dos 50 pontos, demons-

trando confiança por parte dos industriais maranhenses. Essa confiança 
é maior entre os empresários da construção civil, que variou 11,6 pontos 
marcando 55,7 pontos. Na indústria de transformação/extrativa houve uma 
variação positiva de 5,1 pontos. Em nível nacional, o ICEI para o mês apre-
senta estabilidade com 57,8 pontos, e no regional houve um declínio de 1,1 
ponto, registrando 57,2 pontos.
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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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Condições e Expectativas 
por setor 
a) Condições atuais: não houve al-
teração significativa das condições 
da economia brasileira para os 
empresários, o índice marcou 33,3 
pontos. Em relação a economia do 
Estado (33,6 pontos) e da empresa 
(40,6 pontos) houve recuo de 2,2 
e 2,9 pontos respectivamente. 
Segundo a pesquisa realizada, para 
40,9% dos empresários maranhen-
ses, as condições gerais de suas 
empresas pioraram. Índices pro-
porcionais maiores foram apon-
tados no indicador das condições 
gerais da economia (50%) e do es-
tado (54%), com piora de situação.
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Perfil da amostra
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b) Expectativas: os empresários 
demonstram otimismo para os 
próximos seis meses. O índice 
geral de expectativa cresceu 7% 
(3,8 pontos) em comparação a se-
tembro. Essa expectativa, entre os 
empresários do setor da constru-
ção civil, aumentou 10,1 pontos, 
o equivalente a 18%, chegando 
aos 66,3 pontos. A expectativa na 
indústria de transformação/extra-
tiva diminuiu 3,0 pontos percentu-
ais em relação a setembro, mar-
cando 53,2 pontos, ainda na faixa 
de otimismo.

Ressalte-se que as expectativas 
dos empresários da Construção, 
para os próximos seis meses, são 
melhores no mês anterior, tanto 
para as condições gerais da econo-
mia brasileira, quanto para o estado e as próprias empresas. O mesmo não acontece na indústria de transfor-
mação/extrativa onde as expectativas são piores em relação a setembro passado.

ICEI e seus componentes
Índice de difusão*

*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.

Geral Construção Civil Indústria Extrativa e de 
Transformação

OUT/20 SET/21 OUT/21 OUT/20 SET/21 OUT/21 OUT/20 SET/21 OUT/21
ICEI MARANHÃO 53,4 48,9 51,5 49,3 44,1 55,7 56,5 44,1 49,2
Condições atuais (em comparação com os últimos seis meses) 43,1 37,9 38,1 37,5 19,9 34,4 48,4 19,9 41,2

Economia Brasileira 45,5 35,5 33,3 37,5 25 31,5 51,7 25 34,7
Estado 43,5 36,5 33,6 34,4 28,2 31,5 50 28,2 34,3
Empresa 41,9 39,2 40,6 37,5 17,2 35,8 46,8 17,2 44,5

Expectativa (para os próximos seis meses) 58,6 54,4 58,2 55,2 56,2 66,3 60,5 56,2 53,2
Economia Brasileira 53,9 50 50 50 46,8 59,8 54,9 46,8 43,4
Estado 49 49,1 50 42,2 46,8 59,8 51,6 46,8 43,4
Empresa 60,9 56,6 62,4 57,8 60,9 69,6 63,3 60,9 58

*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.
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