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NOTA EXPLICATIVA: PARCERIA CNI/FIESP UNITOLEDO 

 

A parceria realizada entre a FIESP, através de seu Departamento de Ação Regional - 

DEPAR, CNI e Toledo, através da Empresa Júnior,  na região de Presidente Prudente 

permite que se faça a estimação do Índice de Confiança do Empresário Industrial para a 

região. O ICEI é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria, com apoio 

metodológico de 23 Federações das Indústrias dos estados brasileiros, entre as quais a 

Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Em Presidente Prudente e Região, 

o Índice será composto em parceria com as Faculdades Integradas "Antonio Eufrásio de 

Toledo - Toledo. Trata-se, portanto, de um estudo com implicações práticas, de alcance 

nacional, realizado por estado. 

O ICEI consiste num levantamento pormenorizado, de como o setor produtivo 

industrial enxerga as potencialidades econômicas de uma determinada região, 

estabelecendo desse modo, como estimativa, os níveis futuros de investimento industrial; 

por um lado, compreende-se daí a própria geografia econômica de uma região, e, por outro, 

as tendências produtivas de um modo geral. A sondagem tem como objetivo principal 

coletar informações sobre a evolução das atividades da indústria de transformação, bem 

como identificar o sentimento dos empresários industriais. Tais informações ajudam na 

compreensão do desempenho da indústria, bem como na previsão de sua evolução futura.  

O índice é baseado em quatro questões, sendo duas de condições e duas de 

expectativas (para a empresa e para a economia nos últimos seis meses). Além destes 

fatores, são avaliadas questões relativas à condição da produção da indústria, geração de 

emprego, nível de estoque, situação financeira, utilização da capacidade instalada e de 

expectativa para a exportação, vendas, contratação de trabalhadores e outros fatores. 

A metodologia adotada foi desenvolvida pela CNI, cabe ao grupo de trabalho da 

Toledo e da Fiesp/Depar regional avaliar e interpretar esses resultados dentro das 

especificidades da região. A pesquisa tem periodicidade trimestral.  
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de abril, divulgado pela CNI 

no dia 23 de abril, mostra crescimento na comparação com janeiro, mas permanece abaixo 

dos 50 pontos, o que denota falta de confiança dos empresários. O índice de abril de 2009 

alcançou 49,4 pontos, um crescimento de 2,0 pontos na comparação com janeiro de 2009 e 

uma queda de 12,6 pontos na comparação com abril do ano passado. A pesquisa foi 

realizada com 1.259 empresas, sendo 187 empresas de grande porte, 366 de médio porte e 

706 de pequeno porte, entre os dias 1º e 23 deste mês. 

No estado de São Paulo, o ICEI, que no quarto trimestre de 2008 registrou 41,7 

pontos, neste primeiro trimestre melhorou, chegando aos 46,3 pontos, um aumento de 4,6 

pontos. 

O ICEI de Presidente Prudente e região obteve uma queda de 16,5 pontos. No 

quarto trimestre de 2008, esteve em 50,4 pontos. Já no primeiro trimestre de 2009, 

diminuiu para 33,9 pontos. 
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Fonte: Sondagem Industrial 

Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva 

 

No que tange a Presidente Prudente e Região, a Sondagem detectou também que: 

As Condições da Economia Brasileira não são boas. No quarto trimestre de 2008 estava em 

17,1 pontos. Neste primeiro trimestre apresentou 14,6 pontos, uma pequena variação 

negativa de 2,5 pontos. 

 

 

 



 

 

Para os Empresários, as Condições da Empresa pioraram chegando aos 28,3 pontos 

no primeiro trimestre de 2009, uma diminuição de 7,3 pontos comparado aos do quarto 

trimestre de 2008 que foi de 35,6 pontos.  

Quando se trata da Expectativa dos Empresários para os próximos seis meses 

podemos observar que há um pessimismo, no quarto trimestre de 2008 estava em 60,8 

pontos. Neste primeiro trimestre de 2009 encontra-se nos 39,0 pontos, são 21,8 pontos a 

menos no otimismo dos empresários.  

A Expectativa dos empresários em relação à Economia Brasileira para os próximos 

seis meses piorou. No quarto trimestre de 2008 encontrava-se em 51,0 pontos, e neste 

primeiro trimestre de 2009 diminuiu para 37,1 pontos, registrando um queda de 13,9 

pontos. 

 
1 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva



 

Quando o empresário é questionado sobre o desempenho da empresa, comparando 1º 

trimestre de 2009 e o 4º trimestre de 2008, os resultados foram os seguintes: 

No que tange ao Volume de Produção, houve queda, uma vez que no 4º trimestre de 2008 

o registro foi de 44,9 pontos, e no 1º trimestre de 2009, foi de 33,7 pontos. Quanto à Evolução do 

Nível de Estoques, no 4º trimestre de 2008 estava em 56,8 pontos; já no 1º trimestre de 2009, 

diminuiu para 24,9 pontos. Com relação à Evolução do Número Empregados, estava em 37,0 

pontos no 4° trimestre de 2008 e caiu para 28,4 pontos  no 1º trimestre de 2009. 

Veja na tabela abaixo uma comparação entre o 4º trimestre de 2008 e o 1º trimestre de 

2009. 

 
Região de Presidente Prudente 

Indicadores de Confiança, de Condições e de Expectativa 
INDICADORES 

  
TRIMESTRES 

4º Trim.2008 1º Trim.2009 

 ICEI - Índice de Confiança do Empresário da Indústria 50,4 33,9 
 Indicador de Condições 29,4 23,7 
 Indicador de Expectativa 60,8 39,0 
 Condições da Economia Brasileira 17,1 14,6 
 Condições da Empresa 35,6 28,3 
 Expectativa da Economia Brasileira 51,0 37,1 
 Expectativa da Empresa 65,7 40,0 
Fonte: Sondagem Industrial 
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Novamente em todo o Brasil quando se fala nos itens que constituíram reais problemas 

para as empresas, a elevada Carga Tributária é apontada como o item mais problemático. Em 

Presidente Prudente e Região não foi diferente. A Tabela a seguir mostra os resultados: 
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INDICADORES 
 

TRIMESTRES
4º Trim.2008 1º Trim.2009 

Demanda por Produtos 42,0 35,4 

Número de Empregados 42,0 33,2 

Compras de Matéria-prima 40,8 33,7 

Exportação 42,1 29,1 

Volume de Produção 44,9 33,7 

Evolução do Número de Empregados 37,0 28,4 

Evolução do nível de Produtos Finais 56,8 24,9 

Utilização da Capacidade Instalada (%) 83 85 

Planejamento/Desejado – Produtos 
Finais 

53,8 39,2 

Margem de Lucro Operacional 38,7 27,1 

Situação Financeira 41,8 30,8 

Acesso ao Crédito 21,5 15,3 



 

Itens que constituíram problemas reais para as Empresas de 
Presidente Prudente 

 
  

TRIMESTRES 
4º Trim.2008 

(%) 
1º Trim.2009 

 (%) 
 1. Falta de demanda 14,5 40,0 

 2. Distribuição do produto 14,8 00,0 

 3. Elevada carga tributária 52,4 66,9 

 4. Competição acirrada do mercado 38,9 40,0 

 5. Inadimplência dos clientes 8,5 13,3 

 6. Capacidade produtiva 14,8 00,0 

 7. Falta de capital de giro 15,8 56,5 

 8. Falta de financiamento de longo prazo 8,5 9,9 

 9. Taxas de juros 30,6 40,3 

 10. Falta de matéria-prima 15,8 3,5 

 11. Alto custo da matéria-prima 24,3 16,3 

 12. Falta de trabalhador qualificado 15,8 3,5 

 13. Taxa de câmbio 14,8 00,0 

Fonte: Sondagem Industrial 
 
 


