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================================================================ 

Confiança Industrial atinge melhor índice em quatro anos 
================================================================ 
 

 Em alta pelo nono mês consecutivo, a confiança do empresário industrial atingiu, 

em dezembro, o maior nível em quatro anos. O Índice de Confiança do 

Empresário Industrial (ICEI/DF), medido pela Federação das Indústrias do DF 

(Fibra) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL/DF), somou 58 pontos no último mês do ano, no maior 

patamar desde abril de 2013 (54,9 pontos). 

 O indicador varia de 0 a 100 pontos. Quando está acima de 50 pontos indicam 

empresários confiantes. De acordo com a Fibra, o ICEI/DF encontra-se há 

quatro meses acima da média histórica de 50,8 pontos. Na comparação com 

dezembro de 2016, o aumento foi de 10,6 pontos. 

 O resultado foi puxado, principalmente, pela melhora na avaliação dos 

empresários sobre as condições atuais, cujo indicador ultrapassou a linha 

divisória dos 50 pontos. Fato que não ocorria desde fevereiro de 2013. 

 Para a Fibra, esse quadro se deve principalmente às mudanças estratégicas 

realizadas pelo governo Rollemberg, especialmente na área econômica, o que 

possibilitou a implementação de ações voltadas para a melhoria do ambiente de 

negócios como, a reativação do PRÓ-DF e do Programa IDEAS, o impulso nos 

trabalhos do Comitê de Financiamento à Atividade Produtiva do DF (COFAP), a 

retomada da execução do Programa PROCIDADES; a redução da carga 

tributária para a aquisição de insumos nas empresas industriais de micro e 

pequeno porte (Difal); e a adequação de legislação tributária do ICMS às 

condições de competitividade (ampliação das possibilidades de aproveitamento 

do crédito de ICMS).  

 Formado pelas avaliações dos empresários em relação às condições atuais e 

futuras das empresas e da economia, o ICEI/DF antecipa tendências de 

investimentos na indústria. Para a Fibra, a escalada positiva do otimismo indica 

que os empresários estão mais dispostos a investir, criando empregos e 

contribuindo para a retomada do crescimento econômico. 
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