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Empresário industrial confiante
A confiança do empresário indus-
trial maranhense regrediu 3,8 pon-
tos em relação a novembro último. 
Registrando 58,1 pontos, a mesma 

pontuação de dezembro/2020. O índice é maior que a média histórica de 
57,4 pontos e continua acima da linha divisória de 50 pontos, indicando 
que a indústria permanece confiante. No Brasil e Nordeste, o ICEI mar-
cou 57,1 pontos e 56,7 pontos respectivamente.

O índice de confiança por setor é 
maior na indústria extrativa/trans-
formação, com 61,8 pontos. O oti-

mismo cresceu 9% frente ao mês passado e 2% em relação a dezembro de 
2020. Na construção civil, o ICEI diminuiu 17% em relação ao mês passado, 
depois de três meses em expansão.
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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: as condições 
atuais não são satisfatórias. O 
índice marcou 43,4 pontos, conti-
nuando abaixo da linha divisória de 
50 pontos. Para a maioria dos em-
presários não houve alterações na 
economia brasileira (48,3 pontos) 
nem na economia estadual (44,4 
pontos); e as condições em relação 
as empresas diminuíram 5,1 pon-
tos, ficando nos 41 pontos.

b) Expectativa: o índice de ex-
pectativas diminuiu 4,3 pontos, 
marcando 65,4 pontos. Acima dos 
50 pontos, o índice indica expec-
tativas otimistas para os próximos 
seis meses.  Apesar de positivas nas 
variáveis analisadas, as expectati-
vas estão menos otimistas quando 
comparadas com as apresentadas 
em novembro, principalmente no 
que se refere à economia brasileira 
e às próprias empresas. Mas perma-
necem acima dos 50 pontos.

ICEI por Setor
Índice de difusão*

Condições Atuais 
Índice de difusão*
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*O Índice varia de 0 
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de 50 indicam que 
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melhores do que nos 
últimos seis meses, 
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50 que as condições 
estão piores.

Expectativa com relação à Economia brasileira, Estado e Empresa 
Índice de difusão*
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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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Perfil da amostra
6 empresas da Construção Civil e 6 da Indústrias 
Extrativas e de Transformação.

Período de coleta
1º a 13 de dezembro de 2021.

Documento concluído em 21 de dezembro de 2021.

Especificações técnicas

www.fiema.org.br/publicacoes

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

DEZ/20 NOV/21 DEZ/21 DEZ/20 NOV/21 DEZ/21 DEZ/20 NOV/21 DEZ/21
ICEI MARANHÃO 58,50 61,9 58,1 55,70 66,2 54,9 60,80 56,7 61,8
Condições atuais (em comparação com os últimos seis meses) 54,00 46,3 43,4 44,70 45,2 35,4 61,20 47,9 56,3

Economia Brasileira 50,20 46,8 48,3 44,40 50 41,3 55,20 43,7 60,4
Estado 47,10 41,8 44,4 36,90 42,7 36,9 54,00 41,6 58,3
Empresa 55,90 46,1 41 44,40 42,7 32,5 64,30 50 54,2

Expectativa (para os próximos seis meses) 60,70 69,7 65,4 61,30 76,7 64,6 60,60 61,1 64,6
Economia Brasileira 59,80 65,7 61,6 66,30 71,8 58,7 56,40 58,3 64,6
Estado 52,20 56,8 56,6 51,20 57,3 54,4 52,80 56,2 60,4
Empresa 61,20 71,8 67,3 58,70 79,1 67,5 62,70 62,5 64,6

Setorialmente, as expectativas na 
construção civil caíram 12,1 pon-
tos, entre novembro e dezembro, 
com reflexos nos três indicadores, 
contrariamente ao que se regis-
trou na indústria de transforma-
ção/extrativa (variação positiva 
de 3,5 pontos, equivalente a 6%). 
Essas variações positivas aconte-
ceram nas expectativas em relação 
à economia brasileira (11%), ao 
estado (7%) e às empresas (3%). 
Mantém-se o otimismo.

Expectativas por Setor
Índice de difusão*
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*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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