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Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) - São Paulo 

Confiança empresarial volta a avançar em janeiro 

 

Jan/2019 

 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Paulista 

(ICEI–SP) subiu de 64,3 pontos em dezembro para 65,7 

pontos em janeiro, após ter observado moderada queda 

na leitura anterior (-0,6 pontos). Com o resultado, o 

indicador registrou seu maior nível desde março de 2010 

(66,7 pontos) e sinaliza confiança (pontuação acima de 

50,0 pontos) por parte dos empresários industriais do estado pela quinta leitura consecutiva. Entre seus 

componentes, o indicador de condições atuais avançou de 54,0 para 55,9 pontos, seu maior nível desde 

dezembro de 2017; ao passo que o indicador de expectativas foi de 69,4 para 70,6 pontos, permanecendo 

no segundo maior patamar em toda a série histórica e sinalizando otimismo pela 25º segunda leitura 

consecutiva.  

 

 
 

Fonte: FIESP/CNI 
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Avaliações e expectativas do empresário industrial paulista 

 

Na abertura do ICEI-SP, o indicador de 

Condições atuais avançou de 54,3 para 55,9 

pontos, sinalizando alta moderada no otimismo. 

O mesmo ocorreu com o indicador de 

condições da economia brasileira, que teve 

alta de 54,4 para 56,3 pontos; e com o indicador 

de Condições da empresa, que cresceu de 

54,3 para 55,5 pontos. No que tange às 

expectativas, o indicador de expectativas para 

os próximos seis meses manteve sinalização 

de otimismo, com leve alta de 1,2 ponto, para 

70,6 pontos. O mesmo ocorreu com o indicador 

de expectativas da economia brasileira, que 

avançou de 69,5 para 70,3 pontos; e com o 

indicador de expectativas da empresa, que 

observou alta de 1,5 ponto e registrou 70,7 

pontos. 

 

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

Dez/18 69,4 68,4 68,2 70,5 69,5 69,7 69,7 68,0 69,2 67,8 68,2 70,5

Jan/19 70,6 70,1 69,2 71,6 70,3 70,1 70,1 69,4 70,7 70,1 69,2 71,8

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

Expectativas
Expectativa da Economia 

Brasileira
Expectativa da Empresa

 

A proporção de entrevistados que avalia que as condições gerais da economia 
melhoraram subiu, de 31,2% para 38,0% na passagem mensal. O mesmo ocorreu entre os 
que enxergaram deterioração das condições, cuja proporção aumentou de 9,5% para 
12,0% no período. As condições não se alteraram para 49,0% dos entrevistados.  
 
Em relação às condições gerais do estado, 35,4% as avaliam como melhores que as do 
mês anterior; 10,4% as avaliam como piores ou muito piores; e 53,1% as avaliam como 
inalteradas. 
 
Em relação às condições gerais das empresas do estado, a proporção dos empresários 
que enxergam melhora na passagem mensal subiu de 32,8% para 35,9%, assim como a 
proporção daqueles que as avaliam como tendo piorado, que passou de 12,7% para 
15,1%. As condições permaneceram inalteradas para 46,4% dos entrevistados. 

Porte Total Pequena Média Grande

Dez/18 64,3 64,0 64,1 64,6

Jan/19 65,7 65,9 64,2 66,4

Porte Total Pequena Média Grande

Dez/18 54,3 55,3 55,9 52,9

Jan/19 55,9 57,4 54,0 56,2

Porte Total Pequena Média Grande

Dez/18 54,4 56,6 55,9 52,6

Jan/19 56,3 59,2 53,4 56,7

Porte Total Pequena Média Grande

Dez/18 54,3 54,6 56,0 53,1

Jan/19 55,5 56,7 53,8 56,0

Condições da Economia Brasileira

Condições Atuais

Condições da Empresa

ICEI - SP


