
Confiança retrocede e pessimismo 
aumenta entre empresários baianos 
em outubro

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), que evidencia as expec-
tativas empresariais por meio da manifestação das entidades representativas do setor pro-
dutivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), apresentou, em outubro, um quadro de menor confiança comparativamente 
ao observado no mês anterior.

O ICEB marcou -106 pontos no referido mês, uma piora de 23 pontos em relação ao 
resultado de setembro, que havia sido de -83 pontos. Num comparativo com o indicador 
de um ano antes, que registrou -73 pontos, a confiança ficou num patamar de 33 pontos 
abaixo.

O pessimismo se manteve no meio empresarial baiano em outubro. O ICEB ficou 
abaixo de zero pela sexta vez seguida. Em 2019, apenas três ocorrências positivas foram 
computadas – nos meses de janeiro, fevereiro e abril.

O recente encolhimento na confiança não foi suficiente para suplantar o avanço ocor-
rido no mês imediatamente anterior, uma alta de 42 pontos. O indicativo de reabilitação 
surgido recentemente, dessa maneira, não foi integralmente debelado. No entanto, a con-
fiança estacionou em seu segundo menor nível do ano, acima apenas do de agosto (-125 
pontos).

No ano, a confiança acumula uma queda de 160 pontos. Mesmo anulando parte do 
avanço observado entre agosto de 2018 e janeiro último, uma alta de 222 pontos, tal recuo 
não significou, necessariamente, uma reviravolta definitiva na percepção quanto ao futuro 
– apesar de sinalizar certo recrudescimento da incerteza. O que se tem agora deve estar 
relacionado a uma acomodação das expectativas, que avançaram consideravelmente desde 
meados do terceiro trimestre do ano passado.

Com o recuo da confiança de setembro a outubro, a expectativa geral do empresariado 
baiano permaneceu na zona de Pessimismo Moderado. A queda no grau de confiança, 
captada na passagem de um mês ao outro, entretanto, não aconteceu de forma generali-
zada, já que um dos quatro grupamentos de atividades apresentou progresso: o setor de 
Agropecuária.
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Como pode ser visualizado no Gráfico 1, o setor agropecuário foi o único com aumento 
da confiança. Após recuo no mês anterior, o setor exibiu progresso da confiança, permane-
cendo, assim, na zona de Otimismo Moderado. Com a elevação de 44 pontos em outubro, a 
Agropecuária expôs, pelo décimo mês seguido, a mais elevada pontuação entre os setores. 
Por sinal, a única atividade com indicador acima de zero. No mês anterior, registrou 152 
pontos e, em outubro, 196 pontos.

Após ter avançado anteriormente, a Indústria exibiu recuo da confiança no mês – aliás, 
o maior retrocesso entre os setores. Com o reforço de uma variação negativa de 82 pontos, 
ao sair de -2 pontos, em setembro, para -84 pontos em outubro, o indicador correspon-
dente completou seis meses abaixo de zero. Assim, a atividade fabril permaneceu na zona 
de Pessimismo Moderado.

A atividade de Serviços apresentou o menor recuo entre aquelas com queda do indica-
dor no mês. O setor, entretanto, manteve o menor nível de confiança entre os grupamen-
tos. Após redução de 4 pontos, o indicador passou de -166 pontos, em setembro, para -170 
no mês seguinte, permanecendo, contudo, na região de Pessimismo Moderado. Trata-se do 
nono mês consecutivo com indicador negativo.

O Comércio exibiu uma queda de 43 pontos na confiança no mês, a segunda maior 
entre os setores – revelando-se o menos pessimista entre aqueles com pontuação negativa. 
O indicador saiu de -27 pontos, em setembro, para -70 pontos em outubro, registrando 
pessimismo pela segunda vez consecutiva. Assim, a atividade permaneceu na zona de 
Pessimismo Moderado.

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).

Conforme a Tabela 1, no mês de outubro, a perda de confiança decorreu da piora da 
avaliação tanto do cenário econômico quanto da performance das empresas. Com o fato 
de o primeiro agrupamento de variáveis ter tido um retrocesso menos significativo que o 
segundo, a expectativa relativa ao contexto econômico permaneceu num patamar melhor 
do que a referente ao quadro setorial.
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Gráfico 1 – Evolução do ICEB por setor de atividade – Out. 2018-out. 2019

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2019.
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O indicador de confiança para as variáveis econômicas registrou, em outubro, -64 pon-
tos, seguindo, assim, na zona de Pessimismo Moderado. A piora da avaliação nesse recorte, 
com decréscimo de 2 pontos em relação ao resultado do mês antecedente (-62 pontos), não 
ocorreu de forma generalizada, já que apenas um dos quatro grupamentos de atividade 
manifestou involução do nível de confiança: o de Indústria.

No que se refere ao cenário econômico, após avanço em setembro, o indicador de con-
fiança do setor agropecuário voltou a progredir em outubro, com uma alta de 2 pontos. 
Com a pontuação passando de 92 para 94 pontos de um mês para outro, a Agropecuária 
continuou a figurar como a atividade mais otimista no que se refere às variáveis econômicas 
– aliás, a única com registro acima de zero.

No mês, em relação ao quadro econômico, a Indústria apresentou uma redução da con-
fiança da ordem de 27 pontos, a única atividade com queda. De setembro a outubro, o indi-
cador correspondente passou de 8 pontos para -19 pontos – voltando a assinalar pontuação 
abaixo de zero após um mês.

Ainda quanto ao contexto econômico, a expectativa do setor de Serviços continuou 
negativa, passando de -112, em setembro, para -104 pontos em outubro. Mesmo com uma 
elevação de 8 pontos de um mês para outro, a maior entre os setores, a referida atividade 
permaneceu com o menor nível de confiança nesse enfoque.

A pontuação evidenciada pelo indicador de confiança do Comércio, no que diz respeito 
ao panorama econômico, permaneceu abaixo de zero, mantendo a mesma pontuação ante-
rior, de -83 pontos. Mesmo com a ausência de oscilação, o referido grupamento permane-
ceu como o segundo mais pessimista no mês.

O indicador associado ao desempenho das empresas marcou -130 pontos em outubro, 
uma alteração de 35 pontos negativos frente ao registro do mês anterior (-95 pontos), pros-
seguindo, entretanto, na faixa de Pessimismo Moderado. A piora das perspectivas de um 
mês para outro, nesse aspecto, no entanto, não ocorreu em um dos quatro segmentos ana-
lisados: Agropecuária.

No contexto setorial, reforçado pela única alta entre os setores, o de Agropecuária con-
tinuou com o mais alto nível de confiança, fato observado pelo nono mês consecutivo – 
ademais, foi a única atividade com pontuação acima de zero. Com avanço de 66 pontos, o 
indicador de confiança do setor agropecuário saiu de 182 para 248 pontos na passagem de 
setembro a outubro.

No que diz respeito ao desempenho das empresas, a Indústria teve o maior recuo entre 
as atividades no mês, uma diminuição de 109 pontos. Dessa forma, o indicador do setor 
fabril ficou abaixo de zero pelo sexto mês seguido, passando de -8 para -117 pontos de 
setembro a outubro.

Entre as atividades com queda da confiança, a de Serviços mostrou o menor recuo, uma 
redução de 11 pontos de setembro a outubro, saindo de -197 para -208 pontos. O referido 
segmento, entretanto, continuou no menor patamar de confiança entre os setores, disposi-
ção que se repete há 15 meses seguidos.
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O Comércio exibiu um retrocesso da ordem de 66 pontos no âmbito das variáveis de 
desempenho das empresas – recuo mais que suficiente para que o setor voltasse a exibir 
pontuação abaixo de zero. No mês, o setor se mostrou o menos pessimista entre aqueles 
com registro negativo. O indicador correspondente passou de 2 pontos para -64 pontos no 
decurso de setembro a outubro.

Acerca das expectativas sobre a inflação para os próximos 12 meses, 58,3% dos entre-
vistados afirmaram que os preços tenderão à estabilidade; 18,3% esperam a ocorrência de 
inflação próxima a zero (preços plenamente estáveis); outros 18,3% creem que os preços 
vão se afastar da estabilidade; e 5,0% dos entrevistados acreditam na extrema instabilidade 
futura dos preços.

Em relação aos juros, especificamente à taxa Selic para os próximos 12 meses, 78,3% 
dos que participaram da pesquisa declararam que deverá ocorrer uma variação entre 2,0 
e -2,0 pontos percentuais comparativamente ao patamar atual; 13,3% acreditam numa 
diminuição entre 2,1 e 4,0 pontos percentuais; para 8,3%, seu valor aumentará entre 2,1 e 
4,0 pontos percentuais; nenhum dos entrevistados crê numa redução superior a 4,0 pontos 
percentuais; e nenhum deles apontou para um aumento superior a 4,0 pontos percentuais.

Quanto ao PIB nacional para os próximos 12 meses, 48,3% dos entrevistados preveem 
um crescimento entre 1,0% e 2,9%; 43,3% esperam uma variação entre -1,0% e 0,9%; 5,0% 
dos participantes acreditam que o PIB do país apresentará um crescimento entre 3,0% e 
4,9%; 1,7% espera um crescimento igual ou superior a 5,0%; e 1,7% aguarda uma redução 
igual ou superior a 1,0%.

Sobre a expectativa quanto ao PIB estadual para o mesmo período, 43,3% dos represen-
tantes patronais vislumbram uma variação de -1,0% a 0,9%; 40,0%, um crescimento entre 
1,0% e 2,9%; 10,0% acreditam num crescimento entre 3,0% e 4,9%; 6,7% aguardam uma 
retração igual ou superior a 1,0%; e nenhum dos respondentes espera um crescimento de, 
no mínimo, 5,0%.

Ainda para o mesmo período, em relação às vendas, a expectativa de 43,3% dos entre-
vistados é que não haverá alterações; para 40,0%, ocorrerão elevações moderadas; 13,3% 
esperam reduções razoáveis nos próximos 12 meses; 1,7% acredita que as vendas irão 
aumentar muito; e 1,7% dos participantes acha que haverá reduções bastante significativas.

Referindo-se ao crédito, 60,0% o veem como pouco atrativo nos próximos 12 meses; 
20,0% dos entrevistados acham que estará atrativo; 16,7% consideraram que não estará 
atrativo; e 3,3% deles apontaram para um crédito muito atrativo no intervalo de um ano.

Tabela 1 – Indicador de confiança por tema e setor de atividade – Set./out. 2019

Setores
Variáveis econômicas Desempenho das empresas ICEB

Set. Out. Variação Set. Out. Variação Set. Out. Variação

Agropecuária 92 94 2 182 248 66 152 196 44

Indústria 8 -19 -27 -8 -117 -109 -2 -84 -82

Serviços -112 -104 8 -197 -208 -11 -166 -170 -4

Comércio -83 -83 0 2 -64 -66 -27 -70 -43

Geral -62 -64 -2 -95 -130 -35 -83 -106 -23

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2019.
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Quanto ao comportamento do câmbio no próximo mês, 46,2% dos respondentes con-
sideraram que estará favorável; para 23,1%, será indiferente; 17,9% supõem que se encon-
trará desfavorável; 10,3% acham que estará muito desfavorável; e 2,6% dos respondentes 
endossaram a ocorrência de um câmbio muito favorável para os próximos 30 dias.

A respeito da utilização da capacidade produtiva nos próximos 12 meses, 46,7% acre-
ditam que permanecerá a mesma; 33,3% demonstraram confiança em um uso pouco 
maior no futuro; 15,0% preveem uma utilização pouco menor; 3,3% enxergam um apro-
veitamento consideravelmente menor; e 1,7% dos entrevistados conta com uma elevação 
significativa da capacidade produtiva no período de um ano.

Em relação à situação financeira das empresas, tendo em conta o mesmo intervalo tem-
poral, 40,0% dos entrevistados afirmaram que não sofrerá alterações; 28,3% endossaram 
que estará pouco melhor; 21,7% acreditam que haverá uma pequena piora comparada com 
a atual; 5,0%, que ocorrerá uma melhora considerável; e outros 5,0% dos respondentes 
visualizam uma piora considerável dentro de um ano.

Analisando-se a empregabilidade em termos de contratação nos próximos 12 meses, 
51,7% disseram que têm a intenção de manter a quantidade atual de empregados; 26,7%, 
que pretendem contratar alguns; 20,0% veem chances de demitir alguns funcionários; 
1,7% indicou a perspectiva de demissão em massa (mais de 10% da quantidade atual); e 
nenhum dos entrevistados apontou a possibilidade de contratar muitos funcionários (mais 
de 10% do estoque atual) em um ano.

No que concerne à expectativa para as exportações nos próximos 12 meses, 48,3% 
esperam uma estabilidade da demanda externa; 27,6%, um modesto aumento futuro das 
exportações; 20,7% acreditam num recuo moderado; 3,4% apostam numa elevação subs-
tancial; e nenhum dos respondentes aguarda um recuo considerável das exportações no 
intervalo futuro de um ano.

Sobre abertura e fechamento de unidades, ainda considerando o mesmo período, 55,0% 
indicaram que o quadro não se alterará; 20,0% apontaram para a chance de abertura de 
algumas unidades; para outros 20,0%, o saldo será de fechamento de algumas unidades; 
5,0% dos participantes acreditam no encerramento de muitas unidades; e nenhum deles 
crê na abertura de muitas unidades em um ano.

Quando se observa o indicador geral de cada item, percebe-se que, em outubro, nem 
todos obtiveram avaliações negativas por parte das entidades representativas do setor pro-
dutivo baiano (tabelas 2 e 3). Houve, no caso, quatro ocorrências positivas: inflação, juros, 
vendas e capacidade produtiva.

Quanto ao enquadramento econômico, na passagem de setembro para outubro, obser-
vou-se evolução desfavorável em duas dasquatro variáveis: inflação (de 322 para 277 pon-
tos) e PIB estadual (de -317 para -340 pontos). Por outro lado, os itens juros (de -17 para 
13 pontos) e PIB nacional (de -237 para -207 pontos) foram aqueles com melhoras em seus 
indicadores de um mês para outro.
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No que se refere ao desempenho das empresas, as informações içadas revelaram que, 
em outubro, houve recuo em seis das variáveis: crédito, que passou de -424 para -505 pon-
tos; câmbio, de -40 para -152 pontos; capacidade produtiva, de 27 para 2 pontos; situação 
financeira, de -79 para -96 pontos; exportação, de 19 para -19 pontos; e abertura de uni-
dades, que variou de -105 para -129 pontos. Na outra ponta, apenas dois componentes 
exibiram progresso em seu índice: vendas, cujo indicador passou de 25 para 55 pontos; e 
emprego, que saiu de -77 para -76 pontos.

Pelas tabelas 2 e 3, verifica-se que crédito (-505 pontos), PIB estadual (-340 pontos) e 
PIB nacional (-207 pontos) foram as variáveis com as mais baixas expectativas do empresa-
riado baiano. Em contrapartida, inflação (277 pontos), vendas (55 pontos) e juros (13 pon-
tos) foram os itens com indicadores de confiança em melhor situação em outubro de 2019.
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Notas Metodológicas:
Realizada diretamente com federações, associações e sindicatos patronais representativos dos segmentos 
empresariais do Estado, a Pesquisa de Confiança do Empresariado Baiano capta as expectativas mensais dos 
empresários em relação à macroeconomia e ao desempenho das empresas dos seus setores. As questões ver-
sam sobre o grau de otimismo em relação a temas específicos. Para o cálculo do indicador é necessário mensurar 
as respostas qualitativas do questionário. Atribui-se o valor 1.000 para a resposta mais otimista; 500 para resposta 
confiante; 0 para a intermediária; -500 para a não confiante; e -1.000 para a mais pessimista. Desta maneira, é pos-
sível calcular o indicador por questão e por setor, sendo o Indicador de Confiança do Empresariado Baiano igual 
a média dos indicadores de confiança setoriais ponderados pelo valor adicionado dos setores no PIB.

Tabela 3 – Expectativas por desempenho das empresas – Out. 2019

Setores Vendas Crédito Câmbio
Capacidade 
produtiva

Situação 
financeira

Emprego Exportação
Abertura de 

unidades

Agropecuária 325 75 286 250 350 225 321 150 

Indústria -38 -500 100 -77 -115 -77 -71 -154 

Serviços 28 -611 -375 -28 -167 -139 - -167 

Comércio 167 -444 71 111 -56 0 -250 -111 

Geral 55 -505 -152 2 -96 -76 -19 -129 

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2019.
Nota: (-) Ausência de resposta.

Tabela 2 – Expectativas por variáveis econômicas – Out. 2019

Setores Inflação Juros PIB nacional PIB estadual

Agropecuária 425 50 -100 0 

Indústria 538 38 -308 -346 

Serviços 167 0 -167 -417 

Comércio 167 0 -278 -222 

Geral 277 13 -207 -340 

Fonte: SEI/Dipeq/Copes, 2019.


