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Confiança do empresário atinge a maior 
pontuação do ano
O índice que mede a confiança do empresário evoluiu 1,6 ponto em junho, chegando aos 61,4 pontos. Com esse 
resultado o indicador é inferior ao registrado em jun/21 (62,2 pontos), porém, marca a melhor pontuação do ano até o 
momento e fecha o primeiro semestre com todos os resultados dos meses acima da linha divisória de 50 pontos. 

O Brasil (58,8 pontos) e o Nordeste (59,2 pontos) também apresentaram comportamentos positivos, demostrando 
que os empresários industriais estão mais confiantes.
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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 atuais e expectativas
 
a) Condições atuais: o índice de Condições Atuais cresceu 0,7 pontos em relação a maio, marcando 46,9 pontos. 
O indicador permanece abaixo dos 50 pontos, apontando que as condições atuais não estão favoráveis em com-
paração aos últimos seis meses.

Das condições analisadas, a única que obteve declínio foi a com relação ao Estado (42 pontos), cujo índice decres-
ceu 2,4 pontos. As condições com relação à Economia (44,8 pontos) e à Empresa (47,9 empresas) apresentaram 
um leve aumento de 0,5 e 0,8 pontos, respectivamente.

*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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b) Expectativa: o indicador de expectativa elevou-se 2 pontos, registrando 68,6 pontos em junho. Essa perspec-
tiva é maior no setor da construção civil (73,3 pontos), que evoluiu 23% no mês, ao passo que a indústria extrati-
va/transformação (64,4 pontos) sofreu queda de 10% das expectativas dos empresários. 

A expectativa com relação ao Estado (61,8 pontos) aumentou 4,9 pontos, seguida de perto pelo índice que mede 
as expectativas com relação a Economia Brasileira (61,7 pontos). A expectativa com relação às Empresas (72 pon-
tos) foi o índice que demostrou a menor evolução, mas que registrou a maior pontuação. 

Todos os resultados das expectativas permanecem acima da linha divisória de 50 pontos e estão mais dissemina-
dos, externado otimismo por parte dos empresários maranhenses para os próximos seis meses.

Expectativa com relação à Economia brasileira, Estado e Empresa 
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*O Índice varia no intervalo 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa otimista. Valores abaixo de 50 indicam expectativa pessimista.
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Perfil da amostra
6 empresas da Construção Civil e 10 da Indústrias 
Extrativas e de Transformação. 

Período de coleta 
1° a 9 de junho de 2022.

Documento concluído em 31 de agosto 2022.

Especificações técnicas

www.fiema.org.br/publicacoes

ICEI geral e por setor 
Índice de difusão*

*Os indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam situação melhor ou expectativa otimista.

Geral Construção Civil Indústria Extrativa 
e de Transformação

JUN/21 MAI/22 JUN/22 JUN/21 MAI/22 JUN/22 JUN/21 MAI/22 JUN/22
ICEI MARANHÃO 62,2 59,8 61,4 57,7 55,1 64,8 64,9 63,3 59
Condições atuais (em comparação com os últimos seis meses) 52,9 46,2 46,9 39,9 45,9 47,3 61,2 47,3 48,2

Economia Brasileira 52,7 44,3 44,8 43,8 45,9 44,4 58,4 44,5 47,2
Estado 47,6 44,4 42 37,5 45,9 40 54,2 43,1 45,8
Empresa 53 47,1 47,9 37,5 45,9 48,8 62,6 48,7 48,7

Expectativa (para os próximos seis meses) 66,9 66,6 68,6 66,7 59,7 73,3 66,7 71,3 64,4
Economia Brasileira 70,1 58,3 61,7 75 50 70,6 66,7 63,9 54,2
Estado 62,5 56,9 61,8 62,5 42,7 61,9 62,5 65,3 62,5
Empresa 69,3 67,4 70,8 62 79,1 64,6 75 62,3 75,0

Resumo dos indicadores

https://www.fiema.org.br/publicacoes

