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Índice de Confiança do Empresário – São Paulo 

Confiança empresarial volta a crescer em maio 

Maio/2017 

 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial 

Paulista (ICEI–SP) voltou a registrar crescimento 

neste mês de maio. O indicador atingiu 53,3 pontos 

ante 53,1 da leitura anterior e, apesar de pequeno 

avanço, o ICEI-SP segue acima dos 50 pontos, 

sinalizando confiança por parte dos empresários 

paulistas. Este resultado reflete a melhora nos quatro componentes de condições atuais, que 

avançou de 46,4 para 47,6 pontos. Por outro lado, as expectativas seguraram o avanço mensal do 

ICEI, na medida em que recuou levemente de 56,5 pontos para 56,3 pontos, com destaque para o 

subíndice de Expectativas das Empresas, que passou de 58,3 para 57,4 pontos. Ainda assim, é o 

componente de expectativas que sustenta o índice total acima dos 50,0 pontos. 

 

Fonte: FIESP/CNI 
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Avaliações e Expectativas do Empresário Industrial Paulista 

 

Porte Total Pequena Média Grande

Abr/17 53.1 52.5 51.3 54.5

Mai/17 53.3 50.4 53.6 54.5

Porte Total Pequena Média Grande

Abr/17 46.4 44.7 45.3 47.9

Mai/17 47.6 46.6 45.3 49.4

Porte Total Pequena Média Grande

Abr/17 45.4 44.7 44.6 46.1

Mai/17 46.9 46.1 45.6 48.1

Porte Total Pequena Média Grande

Abr/17 47.2 44.6 46.1 49.1

Mai/17 47.7 46.8 45.1 49.7

Condições da Economia Brasileira

Condições Atuais

Condições da Empresa

ICEI - SP

 

Ainda na comparação de maio frente a abril, o indicador de expectativas para os 

próximos seis meses passou para 56,3 pontos, ligeiramente abaixo do registrado no mês 

anterior (56,5 pontos). Este resultado baixista se deve às Expectativas da Empresa, que recuou 

de 58,3 pontos para 57,4 pontos. A expectativa da economia brasileira, contudo, apresentou 

melhora na passagem mensal, variando de 52,7 para 53,8 pontos.  

A despeito da redução, todos os índices de expectativas situam-se em patamar de 

otimismo (acima dos 50 pontos). 

Total Pequena Média Grande Total Pequena Média Grande Total Pequena Média Grande

Abr/17 56.5 56.8 54.1 57.7 52.7 51.7 51.7 50.2 58.3 59.2 56.5 59.0

Mai/17 56.3 52.8 57.6 57.1 53.8 49.6 49.6 55.3 57.4 54.1 58.8 58.2

Tabela 3 - Composição do ICEI - São Paulo: Expectativas (em relação aos próximos 6 meses)

Expectativas
Expectativa da Economia 

Brasileira
Expectativa da Empresa

 

 

         Na abertura do ICEI-SP, o indicador 

de condições atuais atingiu 47,6 pontos 

em maio, ante 46,4 pontos em abril. O 

indicador de condições da economia 

brasileira passou de 45,4 para 46,9 pontos 

e o indicador de condições da empresa 

registrou 47,7 pontos, ante 47,2 pontos no 

mês passado. Mesmo com a melhora, o 

indicador de condições atuais permanece 

em patamares historicamente baixos, além 

de ficar 2,4 pontos abaixo do nível 

expansivo, indicando que o cenário corrente 

continua adverso para o setor industrial 

paulista. 

Cerca de 27,5% das empresas entrevistadas avaliam que as condições econômicas 
pioraram/pioraram muito, ao passo que 51,3% dos entrevistados acharam as condições 
inalteradas. Por sua vez, 20,8% viram melhora na economia. 
 
Em relação as condições do Estado, 25,6% acham que estão piores/muito piores em maio, 

enquanto 18,1% dos entrevistados acreditam na melhora da situação de São Paulo.  
 
Em relação as avaliações quanto suas empresas, 27,5% acreditam que pioraram/pioraram 
muito no mês de maio, ante 21,1% que disseram que a situação melhorou no mês em questão. 


