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DESÃOPAULO

O Índice de Confiança Em-
presarial(ICE)subiu2,7pon-
tos emabril, na comparação
commarço,chegandoa94,5
pontos,segundoaFundação
GetulioVargas (FGV).O re-
sultadofoipuxadopelosetor
de serviços. Emmédiasmó-
veis trimestrais, o indicador
aumentou um ponto, após
seismesesdebaixa.
Deacordocomosuperin-

tendentedeEstatísticasPú-
blicas do Instituto Brasilei-
ro de Economia da FGV
(Ibre/FGV),AloisioCampe-
lo Júnior, o ICE reverte a
tendência de queda obser-
vada entre setembro de
2021 e fevereiro de 2022 e
recupera30%dos11,2pon-

tos perdidos no período.
“Há destaque nos serviços
prestadosàsfamílias(aloja-
mento e alimentação), si-
naldenormalizaçãodaeco-
nomia num contexto pós-

pandemia”,disseele.
Segundo Júnior, outro

destaque no mês é a con-
fiança industrial, que subiu
2,4pontosapósoitoquedas
seguidas. Além da redução
de incerteza com a percep-
çãodecontrolesobreapan-
demia, o índice está sendo
impulsionado neste início
de segundo trimestre por
medidasdeestímulo, como
redução de IPI, liberação
derecursosdoFGTSeante-
cipaçãodo13ºdeaposenta-
dosepensionistas.

OUTROSPONTOS

O Índice de Situação Atual
Empresarial (ISA-E) cres-
ceu 3,6 pontos em abril an-
temarço, para 95,7 pontos.
O Índice de Expectativas
(IE-E) avançou 2 pontos,
para94,4pontos.
Entre os grandes setores

que integram o ICE, ape-
nas o comércio mostrou
redução na confiança em
abril, com queda de 0,9
ponto ante março. A con-
fiança da construção su-
biu4,8 pontos nomêspas-

sadona comparação com
o anterior, enquanto a
dos serviços teve expan-
são de 4 pontos. A indús-
tria obteve elevação de
2,4pontos.
Em abril, a confiança

avançou em 39 dos 49
segmentos integrantes
do ICE. A coleta do Índi-
cedeConfiançaEmpresa-
rial reuniu informações
de 3.878 empresas, dos
quatro setores, entre os
dias 1º e 26 de abril.
(EstadãoConteúdo)

Prestação às Famílias, que inclui serviços de alojamento e alimentação, lidera contribuição para melhora

CÁLCULO

Confiança
empresarial
sobeem
abril, diz FGV
Após 6 meses em queda, índice fica positivo

O ÍndicedeConfiançaEmpresarial
reúneosdadosdas sondagens
da indústria, serviços, comércio
econstrução.O cálculo leva

emcontaospesos proporcionais
àparticipaçãonaeconomia
dos setores investigados, com
baseem informações extraídas
daspesquisas estruturais anuais

do InstitutoBrasileirode
Geografia eEstatística (IBGE).
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