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Desempenho foi favorável no final de 2021, 
mas otimismo é moderado no início de 2022
O Índice de Desempenho das pequenas 
empresas mostrou desempenho 
relativamente positivo no quarto 
trimestre de 2021. O índice costuma 
se reduzir no último trimestre de cada 
ano, mas apresentou resultado acima 
da média esperada para o período e, 
também, acima da média histórica. 

Já o Índice de Situação Financeira 
apresentou resultado ligeiramente 
negativo. Destaca-se a maior dificuldade 
dos industriais no acesso ao crédito.

Índices de Desempenho, Situação Financeira, Perspectivas e Confiança da pequena indústria 
Índices de difusão (0-100 pontos)
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* Quanto maior o índice, melhor o desempenho da pequena indústria no trimestre, melhor a situação financeira da pequena indústria no trimestre, ou mais positivas são as 
perspectivas do empresário da pequena indústria no mês.
** Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 50 pontos indicam 
falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.

A falta ou alto custo da matéria-prima e a elevada carga tributária 
seguiram como os principais problemas enfrentados pelas 
pequenas indústrias no quarto trimestre de 2021. A falta ou alto 
custo de matéria-prima, apesar de estar no topo do ranking de 
principais problemas há cerca de um ano, vem gradualmente 
sendo menos assinalada pelos empresários.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) e o Índice de 
Perspectivas apresentaram resultados positivos em janeiro, o que 
indica que as pequenas indústrias estão com o otimismo difundido 
e perspectivas favoráveis. Ressalta-se, contudo, que os índices são 
inferiores ao registrados em janeiro de 2021, ou seja, o otimismo 
está mais contido nessa comparação.
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DESEMPENHO DAS PEQUENAS INDÚSTRIAS NO QUARTO TRIMESTRE DE 2021

Desempenho permanece acima da média para o período

Índice de Desempenho da Pequena Indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

*Quanto maior o índice, melhor o desempenho da pequena indústria no mês. 
Nota: O Índice de Desempenho da pequena indústria é uma média ponderada dos índices de desempenho da pequena indústria extrativa, de transformação e da construção. 

O Índice de Desempenho das pequenas 
indústrias registrou 47,4 pontos na 
média do quarto trimestre de 2021.  Na 
comparação da média do quarto com 
o terceiro trimestre de 2021 houve 
um recuo de 0,9 ponto. No fim do ano, 
sobretudo novembro e dezembro, é usual 
que haja desaceleração das atividades 
industriais, o que gera um desempenho 
inferior quando o período é comparado a 
outros trimestres. 

Ainda assim, o resultado pode ser considerado positivo, pois o 
índice do quarto trimestre de 2021 é superior ao apresentado 
no mesmo período de anos anteriores, com exceção do quarto 
trimestre de 2020. O resultado do quatro trimestre de 2020 
foi excepcionalmente aquecido (49,4 pontos), pois, naquele 
momento, a Indústria (em especial a de transformação) se 
recuperava da paralisação trazida pela pandemia. 

Considerando os diferentes segmentos industriais, destaca-se que 
o resultado para a Construção foi excepcionalmente positivo para 
o setor no fim de 2021, superando não só a sua média para período 
como até mesmo o seu resultado do último trimestre de 2020. 

  Índice de Desempenho        Média histórica (43,4)
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SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PEQUENA INDÚSTRIA NO QUARTO TRIMESTRE DE 2021

O Índice de Situação Financeira das 
pequenas indústrias alcançou 42 
pontos no quarto trimestre de 2021. Na 
comparação do quarto com o terceiro 
trimestre, o índice mostra queda de 0,6 
ponto, ou seja, uma situação financeira 
pouco pior no final de 2021. Na 
comparação com o quarto trimestre de 
2020, o índice mostra queda de 1,1 ponto. 
Ainda assim, o índice permanece acima da 
média histórica de 37,7 pontos.

Condições financeiras da pequena indústria estão 
praticamente estáveis

A queda do Índice de Situação Financeira foi maior na indústria da 
construção, cujo índice caiu 1,5 ponto (de 43,3 pontos para 41,8 
pontos). Nos demais segmentos industriais, o índice ficou mais 
próximo da estabilidade (queda de 0,3 ponto na extrativa e de 
0,4 ponto na transformação).

Destaca-se que, independentemente do segmento industrial 
(extrativa, transformação ou construção), no quarto trimestre de 
2021, o pequeno empresário relatou estar com mais dificuldade 
que o usual para acessar crédito.

  Índice de Situação Financeira        Média histórica (37,7)

Índice de Situação Financeira da Pequena Indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

*Quanto maior o índice, melhor a situação financeira da pequena indústria no trimestre. 
Nota: O Índice de Situação Financeira é uma média ponderada dos índices de situação financeira da pequena indústria extrativa, de transformação e da construção. 
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A falta ou alto custo da matéria-prima 
e a elevada carga tributária foram os 
principais problemas enfrentados pelas 
pequenas indústrias no quarto trimestre 
de 2021. 

A falta ou alto custo de matéria-prima 
permaneceu no topo do ranking de 
principais problemas enfrentados 
pelas pequenas empresas dos 
setores extrativo, de transformação 
e de construção. Apesar do problema 
continuar em primeiro lugar, no quarto 
trimestre de 2021 houve redução 
nas assinalações dos três setores na 
comparação com o trimestre anterior, 
sobretudo na Indústria da Construção 
(queda de 11,2 pontos percentuais).

A elevada carga tributária se manteve na 
segunda posição do ranking do setor de 
transformação e no setor de construção. 
No setor extrativo, ocupou a quarta 
posição, com 35,7% de assinalações, 
ficando atrás da falta ou alto custo de 
energia (26,4%) e das dificuldades na 
logística de transporte (22,6%).

A falta ou alto custo de energia 
também foi relatada pela indústria de 
transformação, com 24,5% de citações. 
A questão energética é um ponto 
preocupante, principalmente diante do 
contexto de crise hídrica e de aumento 
dos preços dos combustíveis, que 
resultam em aumento dos custos para 
as empresas.

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA PEQUENA INDÚSTRIA NO QUARTO TRIMESTRE DE 2021

Falta ou alto custo de matéria-prima mantém primeira 
posição no ranking dos principais problemas

Principais problemas enfrentados pela Pequena Indústria 
Percentual (%)

Transformação
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 IV-21        III-21 

 IV-21        III-21 

Construção

Nota: Para a pergunta de principais problemas é apresentada ao empresário uma relação de 
opções de resposta. O empresário pode optar por indicar até três opções de resposta.
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CONFIANÇA E PERSPECTIVAS DA PEQUENA INDÚSTRIA EM JANEIRO DE 2022

Pequenos empresários mantêm otimismo
O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) para as pequenas 
indústrias alcançou 55,9 pontos em 
janeiro de 2022, uma queda de 1,8 ponto 
na comparação com dezembro de 2021. 
O resultado representa uma reversão 
do avanço da confiança que havia sido 
registrada na passagem de novembro 
para dezembro de 2021.

Apesar da queda em janeiro de 2022, o 
ICEI para a pequena indústria permaneceu 

acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa confiança de 
falta de confiança. O indicador também está acima da média 
histórica de 52,8 pontos. Portanto, o empresário segue otimista, 
mas com a confiança menos disseminada que em dezembro.  

É importante observar que a confiança atual deve-se às 
expectativas para os próximos seis meses.  O Índice de Condições 
Atuais das pequenas empresas passou a indicar percepção 
negativa das condições correntes na comparação com os últimos 
seis meses. O índice recuou de 50,0 pontos para 48,1 pontos, ou 
seja, para abaixo da linha divisória. Já o Índice de Expectativas 
indica percepção positiva da economia, com índice em 59,8 pontos.

ICEI da pequena indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

Série histórica
Índice (0 a 100 pontos)*

*Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 50 pontos 
indicam falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.
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Perspectivas para pequena indústria continuam favoráveis 
O Índice de Perspectivas da pequena 
indústria começou o ano favorável: 
aumentou de 50,2 pontos, em dezembro 
de 2021, para 50,9 pontos, em janeiro de 
2022. O resultado está bem acima de sua 
média histórica (46,4 pontos). 

Especificações técnicas
O PPI é uma publicação trimestral, gerada a partir dos resultados 
da Sondagem Industrial, Sondagem Indústria da Construção e 
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da CNI.

Documento concluído em 26 de janeiro de 2022.

Veja mais
A metodologia da pesquisa e a série histórica dos índices de 
Desempenho, de Condições Financeiras, de Perspectivas, 
os principais problemas e o ICEI da pequena indústria estão 
disponíveis em www.cni.com.br/ppi
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*Quanto maior o índice, mais positivas são as perspectivas do empresário da pequena empresa.

Índice de Perspectivas da Pequena Indústria
Índice (0 a 100 pontos)*

  Índice de Perspectivas        Média histórica (46,4)

No entanto, na comparação com janeiro de 2021, o resultado é 
0,8 ponto menor, indicando que as perspectivas no início do ano 
passado estavam ligeiramente mais otimistas.  
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