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Otimismo é a disposição para encarar as dificuldades pelo seu lado positi-
vo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito 
difíceis. Em geral, o povo brasileiro é considerado otimista, mas, segundo 
uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), os 
industriais brasileiros não estão se enquadrando nesse perfil. 

Dados da pesquisa revelam que o Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) recuou 0,8 pontos em abril, na comparação com março, e 
ficou em 59,7 pontos; foi o terceiro mês consecutivo de queda do indicador. 

As expectativas para os próximos seis meses também estão menos 
otimistas. O indicador alcançou 59,9 pontos em abril, 0,6 pontos abaixo 
do índice de março.  A pesquisa da CNI mostra que a queda no otimismo 
do empresariado ocorreu em todos os portes de empresa e em todas as 
regiões do país.

Todos esses números levam a uma constatação: falta de confiança, que 
pode ser atribuída aos resquícios da queda da economia mundial ou, sim-
plesmente, a própria economia brasileira. 

O fato é que essa falta de confiança pode levar ao corte dos investi-
mentos, afetando também a geração de empregos e reduzindo a compra 
de matérias-primas, o que leva a desaceleração ainda maior da produção 
industrial. 

Esperamos que essa queda do otimismo não afete acentuadamente a 
indústria alimentícia, tão rica em inovação e tão necessária para a economia 
brasileira.

Boa leitura!

Márcia Fani
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DSM Nutritional Products

How can DSM Health YOU?

A DSM é uma empresa mundial baseada na 
ciência, com atividades nas áreas de saúde, nutrição 
e materiais. Ao associar suas competências sem igual 
em Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, a DSM 
gera prosperidade, progresso ambiental e avanços 
sociais para criar valor sustentável para todos os 
envolvidos. A DSM oferece soluções inovadoras que 
alimentam, protegem e melhoram o desempenho em 
mercados mundiais, como alimentos e suplementos 
dietéticos, cuidados pessoais, rações, produtos far-
macêuticos, dispositivos médicos, peças automotivas, 
tintas, componentes elétricos e eletrônicos, energia 
alternativa e materiais biológicos.

A DSM Produtos Nutricionais traz uma plata-
forma completa com mais de 14 Benefícios de Saúde, 
como por exemplo: beleza de dentro para fora, 
aumente seu desempenho mental e físico, nutrição 
materna, saúde dos ossos. Sempre com forte apelo 
no mercado, comprovações científicas e know how 
técnico e de aplicação.

Através do selo de garantia Quality for Life®, 
sinônimo de Qualidade, Confiança, Rastreabilidade 
e Sustentabilidade, a DSM entrega os ingredientes 
com os mais altos padrões exigidos.

Linha de produtos:

•	 Mistura de Vitaminas, Minerais e outros nutrientes 

•	 Carotenóides - Betacaroteno, Apocarotenal, 
Cantaxanthina, Luteína, Licopeno, entre outros

•	 Vitaminas Hidrossolúveis e Lipossolúveis

•	 Ômega 3 e 6

•	 Ingredientes Funcionais e Nutracêuticos
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