
Confiança do empresariado baiano 
melhora em abril

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), índice que avalia as expec-
tativas das entidades representativas do setor produtivo do estado apresentou, em abril de 
2016, um quadro de menor pessimismo comparativamente ao mês anterior. O indicador, 
calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), marcou 
-488 pontos no período, melhora de 21 pontos em relação a março, quando havia regis-
trado -509 pontos.

A melhora neste mês, no entanto, ainda não pode ser entendida como sinal de reação. 
O indicador de abril, por sinal, constituiu a terceira pior marca de sua sequência. O resul-
tado sucede uma melhora de 48 pontos em fevereiro e uma piora de 29 pontos em março, 
denotando volatilidade das expectativas e depositando dúvidas na retomada da confiança 
ao longo deste ano.

Com o respiro neste mês, a expectativa geral do empresariado baiano retornou à zona de 
Pessimismo, deixando a de Grande Pessimismo frequentada no mês antecedente. A melhora 
do nível de confiança observada no mês, no entanto, não foi disseminada setorialmente, já 
que um dos setores exibiu aumento do pessimismo: a Agropecuária, no caso.

Como pode ser visualizado no Gráfico 1, a Agropecuária demonstrou piora da confiança 
em abril, mas sem sair da zona de Pessimismo. No mês anterior, o setor registrou -347 pontos 
e, agora, -383 – menor nível de sua série. O recuo de 36 pontos, única queda entre os setores, 
no entanto, não foi suficiente para que a atividade deixasse de ser a menos pessimista.

As expectativas da Indústria, após o revés do mês passado, melhoraram, passando de 
-504 pontos, em março, para -477 em abril – apresentando, entretanto, a terceira pior 
marca de sua série. Diante da maior ascensão entre os indicadores setoriais de confiança 
– elevação de 27 pontos no mês –, a atividade fabril retornou para a zona de Pessimismo.

O nível de confiança do setor de Serviços aumentou 25 pontos de um mês ao outro, 
passando de -524, em março, para -499 em abril, regressando à zona de Pessimismo após 
três meses na região de Grande Pessimismo. Apesar de apresentar o segundo maior avanço 
entre os setores, Serviços ainda continuou como segundo segmento mais pessimista.

O avanço mais modesto da confiança no mês – aumento de 22 pontos – ficou com o 
Comércio, que permaneceu com o posto de setor mais pessimista. O indicador passou de 
-546 pontos, em março, para -524, em abril deste ano, mantendo-se na zona de Grande 
Pessimismo pela terceira vez seguida.
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O questionário da Pesquisa de Confiança do Empresariado Baiano divide-se em duas 
partes: a primeira diz respeito às variáveis econômicas (Inflação, Juros, PIB Nacional e 
PIB Estadual), e a segunda, às variáveis de desempenho das empresas (Vendas, Crédito, 
Câmbio, Capacidade Produtiva, Situação Financeira, Emprego, Exportação e Abertura de 
Unidades).

No mês de abril, conforme a Tabela 1, a elevação da confiança foi motivada pela melhora 
da avaliação tanto do cenário econômico quanto da performance das empresas, que avan-
çou menos – o que encurtou a distância entre os respectivos indicadores, mas ainda man-
teve a confiança quanto às variáveis econômicas como a mais pessimista.

O indicador de confiança, para as variáveis econômicas, registrou, em abril, -553 pon-
tos. Mesmo com acréscimo de 56 pontos em relação ao mês antecedente (-609 pontos), as 
expectativas quanto ao cenário econômico mantiveram-se na zona de Grande Pessimismo. 
A evolução da percepção, nesse recorte, foi generalizada, já que todos os setores revelaram 
melhora da confiança.

Mesmo com o mais módico dos avanços entre os setores, aumento de 21 pontos, a 
Agropecuária manteve-se com a avaliação menos pessimista no que se refere ao contexto 
econômico. O indicador de confiança correspondente saiu de -509 pontos, em março, para 
-488 pontos em abril.

Após atenuar o pessimismo em 65 pontos, maior avanço das perspectivas observado 
entre os segmentos, o indicador de confiança da Indústria em relação às variáveis econô-
micas registrou -544 pontos em abril, ante os -609 pontos do mês anterior, assumindo o 
posto de segundo setor menos pessimista quanto a este quesito.

A expectativa do setor de Serviços quanto ao cenário econômico melhorou no mês de 
abril, com seu indicador passando de -624 pontos, em março, para -568 no mês em análise. 
Mesmo subindo 56 pontos, segunda maior variação entre os setores, Serviços continuou 
com o menor nível de confiança entre as atividades nesse aspecto.

No quesito econômico, o Comércio reduziu em 55 pontos seu nível de pessimismo em 
abril, mas passou de terceiro para segundo segmento mais pessimista de um mês ao outro. 
A pontuação evidenciada pelo seu indicador de confiança saiu de -603, em março, para 
-548 pontos no mês de estudo.
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Gráfico 1 – Evolução do ICEB por setor de atividade – Jan. 2015 -abr. 2016.

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2016.
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O indicador para desempenho das empresas marcou -456 pontos em abril, elevação 
de três pontos frente ao registro do mês anterior (-459 pontos), permanecendo, assim, na 
faixa de Pessimismo. A melhora da confiança de um mês a outro ocorreu em três dos seg-
mentos analisados: Indústria, Serviços e Comércio.

A confiança do setor de Agropecuária, no âmbito da atividade empresarial, piorou de março a abril, 
com o indicador passando de -266 para -331 pontos. Apesar de exibir o único recuo – queda de 65 pon-
tos –, a Agropecuária sustentou sua posição de segmento menos pessimista em relação a esse aspecto.

Ainda em relação ao desempenho das empresas, a Indústria saiu de -452 pontos, em 
março, para -443 pontos em abril. Entre os setores com melhora da confiança, a atividade fabril 
teve o segundo maior dos avanços, com ampliação de nove pontos de um mês para o outro.

O indicador de confiança de Serviços referente ao desempenho das empresas saiu de 
-475 pontos, em março, para -464 em abril. Mesmo registrando o maior aumento entre 
os setores – elevação de 11 pontos no mês –, Serviços continuou com o posto de segunda 
atividade mais pessimista quanto a esse quesito.

No âmbito das variáveis de desempenho das empresas, o setor de Comércio revelou melhora 
de cinco pontos em seu nível de confiança. No decurso de março a abril, o indicador de confiança 
passou de -518 para -513 pontos e seguiu, assim, na condição de segmento mais pessimista.

Acerca das expectativas sobre a inflação para os próximos 12 meses, 54,4% dos entrevis-
tados afirmaram que os preços vão se afastar da estabilidade; 31,1% creem na extrema ins-
tabilidade futura dos preços; 14,4%, que os preços tenderão à estabilidade; e nenhum dos 
entrevistados espera a ocorrência de inflação próxima a zero (preços plenamente estáveis).

Em relação aos juros, especificamente à taxa Selic para os próximos 12 meses, 62,2% 
declararam que a taxa deve variar entre 2,0 e -2,0 pontos percentuais em relação ao pata-
mar atual; para 26,7%, aumentará entre 2,1 e 4,0 pontos percentuais; 6,7% acreditam num 
aumento acima de 4,0 pontos percentuais; 4,4%, numa redução entre 2,1 e 4,0 pontos per-
centuais; e nenhum dos entrevistados apontou para uma diminuição superior a 4,0 pontos 
percentuais.

Quanto ao PIB nacional para os próximos 12 meses, 62,9% dos entrevistados esperam 
uma redução igual ou superior a 1%; 33,7%, uma variação entre -1,0% e 0,9%; 3,4% pre-
veem um crescimento entre 1,0% e 2,9%; e nenhum dos participantes acredita que o PIB 
do país apresentará crescimento igual ou superior a 3,0%.

Tabela 1 – Indicador de confiança por tema e setor de atividade – Mar. 2016/abr. 2016

Setores
Variáveis econômicas Desempenho das empresas ICEB

Mar. Abr. Variação Mar. Abr. Variação Mar. Abr. Variação

Agropecuária -509 -488 21 -266 -331 -65 -347 -383 -36

Indústria -609 -544 65 -452 -443 9 -504 -477 27

Serviços -624 -568 56 -475 -464 11 -524 -499 25

Comércio -603 -548 55 -518 -513 5 -546 -524 22

Geral -609 -553 56 -459 -456 3 -509 -488 21

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2016.
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Sobre a expectativa quanto ao PIB estadual para os próximos 12 meses, 45,6% dos 
representantes patronais vislumbram uma retração igual ou superior a 1%; 44,4%, uma 
variação de -1,0% a 0,9%; 8,9% acreditam num crescimento entre 1,0% e 2,9%; 1,1% crê 
num crescimento de, no mínimo, 5,0%; e nenhum dos respondentes apontou para uma 
variação entre 3,0% e 4,9%.

Em relação às vendas nos próximos 12 meses, a expectativa de 56,7% dos entrevistados 
é de reduções razoáveis; 22,2% acham que as vendas irão diminuir muito; para 14,4%, não 
haverá alteração; 6,7% esperam aumentos razoáveis das vendas nos próximos 12 meses; e 
nenhum dos representantes acredita que haverá aumentos significativos.

Referindo-se ao crédito, 48,9% dos entrevistados acham que não estará atrativo; 47,8% 
o veem como pouco atrativo nos próximos 12 meses; 2,2% creem que estará atrativo; e 
1,1% dos entrevistados apontou para um crédito muito atrativo no intervalo de um ano.

Quanto ao comportamento do câmbio no próximo mês, 45,5% dos entrevistados apon-
taram que estará desfavorável; 20,5%, que estará favorável; 15,9% creem que estará bas-
tante desfavorável; para 13,6%, será indiferente; e 4,5% dos entrevistados endossaram a 
ocorrência de um câmbio muito favorável para os próximos 30 dias.

Acerca da utilização da capacidade produtiva nos próximos 12 meses, 40,9% preveem 
uma pequena redução; 34,1% creem em um aproveitamento consideravelmente menor da 
capacidade produtiva; 19,3% acreditam que permanecerá a mesma; 4,5% enxergam uma 
pequena ampliação futura; e 1,1% dos entrevistados demonstrou confiança num aumento 
significativo.

Em relação à situação financeira das empresas nos próximos 12 meses, 41,1% dos entrevista-
dos afirmaram que estará muito pior; 38,9%, que estará pouco pior; 16,7%, que não sofrerá alte-
rações; em contraponto, 3,3% endossaram que a situação financeira estará um pouco melhor 
que a atual; e nenhum dos respondentes visualiza uma melhora considerável dentro de um ano.

Analisando-se a empregabilidade em termos de contratação nos próximos 12 meses, 
56,2% dos entrevistados disseram que pretendem demitir alguns empregados; 22,5% apon-
taram a possibilidade de demissão em massa (mais de 10% da quantidade atual); 20,2%, 
que têm a intenção de manter a quantidade atual; 1,1% vê chances de contratar alguns 
funcionários; e nenhum dos respondentes apontou a possibilidade de contratar muitos 
funcionários (mais de 10% da quantidade atual) em um ano.

No que concerne à expectativa para as exportações nos próximos 12 meses, 44,4% apostam 
na estabilidade da demanda externa; 29,6% aguardam por algum aumento futuro das expor-
tações; 18,5% esperam uma redução; 7,4%, uma diminuição substancial; e nenhum dos entre-
vistados acredita num aumento considerável das exportações no intervalo futuro de um ano.

Sobre abertura e fechamento de unidades nos próximos 12 meses, 51,7% acham que 
o quadro será de fechamento de algumas unidades; 22,5%, que o saldo não se alterará; 
outros 22,5% acreditam no fechamento de muitas unidades; 3,4% apontam para a chance 
de abertura de algumas unidades; e nenhum dos respondentes acredita na abertura de mui-
tas unidades em um ano.

Quando se observa o indicador geral, em abril, percebe-se que todas as variáveis obti-
veram, mais uma vez, avaliações negativas por parte das entidades representativas do setor 
produtivo baiano. Assim sendo, nenhuma das varáveis ocupou qualquer das faixas de 
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otimismo no mês. Analisando-se as variáveis econômicas, na passagem de março a abril, 
somente se nota mobilidade dentro da escala de otimismo para a variável Juros, que retor-
nou para a zona de Pessimismo Moderado saindo da de Pessimismo. Inflação, PIB Nacional 
e PIB Estadual permaneceram na zona de Grande Pessimismo.

No que se refere a desempenho das empresas, as informações içadas revelaram que, 
em abril, apenas houve mobilidade, dentro da escala de otimismo, para a variável Abertura 
de Unidades. Situaram-se na zona de Pessimismo Moderado: Câmbio e Exportação. Na de 
Pessimismo, a variável Vendas. Na área de Grande Pessimismo encontraram-se: Crédito, 
Capacidade Produtiva, Situação Financeira, Emprego e Abertura de Unidades, esta vindo 

da zona de Pessimismo frequentada no mês anterior.

Pelas tabelas 2 e 3, verifica-se que PIB Nacional (-823 pontos), Crédito (-733 pontos) 
e PIB Estadual (-698 pontos) foram as variáveis com piores expectativas do empresariado 
baiano em abril. Em contrapartida, apesar de negativas, Exportação (-14 pontos), Juros 
(-179 pontos) e Câmbio (-245 pontos) tiveram os indicadores de confiança menos pessi-
mistas. Numa análise por segmento, Exportação, avaliada pelos setores de Agropecuária e 
Indústria, foi a única variável a revelar resultados positivos.
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Tabela 2 – Expectativas por variáveis econômicas – Abr. 2016

Setores Inflação Juros PIB nacional PIB estadual

Agropecuária -575 -175 -700 -500 

Indústria -420 -140 -875 -740 

Serviços -542 -188 -833 -708 

Comércio -524 -214 -762 -690 

Geral -512 -179 -823 -698 

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2016.

Tabela 3 – Expectativas por desempenho das empresas – Abr. 2016

Setores Vendas Crédito Câmbio
Capacidade 
produtiva

Situação 
financeira

Emprego Exportação
Abertura de 

unidades

Agropecuária -325 -700 -227 -368 -400 -342 111 -400 

Indústria -560 -740 -156 -620 -680 -540 111 -360 

Serviços -438 -771 -250 -522 -646 -500 0 -587 

Comércio -548 -595 -389 -500 -595 -595 -357 -524 

Geral -474 -733 -245 -531 -628 -511 -14 -508 

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2016.


