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Utilização da Capacidade de Operação (UCO) da indústria permanece alta, em julho
de 2018
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*Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.
** O índice varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.
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ICEI de agosto revela empresários sergipanos mais otimistas e confiantes
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Indicadores de Confiança, de Condições e de Expectativa/ Sergipe,
Agosto/2018 x Julho/2018
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Indicadores de Confiança, de
Porte
Porte
Condições e de Expectativa* Total
Total
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* Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.

Indicador de Confiança, de Condições e de Expectativa - SE/NE/BR – Agosto/2018
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*Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.

Perfil ICEI: 60 empresas, sendo 21 pequenas e 39
médias e grandes.
Perfil Sondagem Indústria da Construção: 11
empresas, sendo 4 pequenas e 7 médias e grandes.
Período de coleta: de 1 a 13 de agosto de 2018.
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