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Outubro de 2017 

ICEI – GO volta ao patamar de agosto/2017 

 

A queda de 0,7 ponto no ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial de Goiás, 

levou o mesmo a retroagir ao nível observado em agosto, de acordo com dados da 

pesquisa de outubro/2017. No mês, o ICEI ficou em 56,5, mantendo-se acima dos 50 

pontos, o que, de acordo com a metodologia da pesquisa, indica confiança dos 

empresários. 

Ao longo do ano, o ICEI goiano tem apresentado variações, porém a tendência de melhoria 

na confiança empresarial se manteve. Desde agosto/2016 o índice permanece acima da 

linha divisória dos 50 pontos. No mês, o melhor resultado adveio das empresas de 

pequeno porte, aumento de 0,2 ponto, deixando o ICEI em 58,5 pontos. Já as empresas de 

médio porte apresentaram queda considerável de setembro para outubro (-1,6 pontos), 

ficando em 54,4 pontos. Nas grandes empresas o índice ficou em 56,6, com queda de 0,6 

ponto. 

Já o ICEI nacional manteve a tendência de sucessivas melhoras, a pequena variação 

positiva de 0,3 ponto levou o índice à marca de 56 pontos no mês, mantendo-se acima da 

média histórica (54 pontos) pelo segundo mês consecutivo. 
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Dentre os componentes do ICEI goiano, a maior queda foi do Indicador de Condições, que 

mede as condições atuais comparadas aos últimos seis meses. O indicador ficou em 48,5 

pontos, próximo, porém abaixo da linha dos 50 

pontos, o que representa piora no ambiente 

atual de negócios em Goiás. Uma queda de 0,8 

ponto com relação a setembro/17, porém 

quando comparado a outubro/16, percebe-se 

aumento de 5,5 pontos. Diante de tais 

resultados depreende-se que mesmo o 

indicador não alcançando o patamar desejado, 

acima de 50 pontos, houve melhora nos 

últimos 12 meses. 

Já o Indicador de Expectativas apresentou 

pequena queda (-0,4 ponto), mas ainda 

mantendo o indicador acima da linha divisória 

(50 pontos) que separa aumento e queda nas 

expectativas para os próximos seis meses, e 

manteve-se acima do índice nacional. 

 

No Brasil, o comportamento dos componentes 

do ICEI não apresentou grandes variações. 

Praticamente estável, com sutil queda de 0,1 

ponto, o indicador de condições ficou em 50,4, 

e o indicador de expectativas ficou em 58,8, incremento de 0,4 ponto, na comparação com 

o mês anterior. 

 

Nota Metodológica: Nota Metodológica: Nota Metodológica: Nota Metodológica: o Índice de Confiança do Empresário Industrial elaborado pela FIEG é composto pelo Índice de Condições e Índice de 
Expectativas, e seus resultados são extraídos da Sondagem Industrial, variando de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes. Para 
outras informações encaminhar e-mail januaria@sistemafieg.br. 

ICEI - Indice 

de Confiança 

do 

Empresário 

Industrial

Indicador 

de 

Condições

Indicador 

de 

Expectativa

out/16 54,7 43,0 60,3

nov/16 53,7 42,9 58,9

dez/16 50,3 39,7 55,7

jan/17 52,1 41,4 57,8

fev/17 55,1 41,8 61,8

mar/17 55,6 43,6 61,4

abr/17 54,2 46,2 58,2

mai/17 57,3 48,0 62,0

jun/17 55,6 47,9 59,4

jul/17 54,1 46,2 58,1

ago/17 56,5 48,7 60,4

set/17 57,2 49,3 61,1

out/17 56,5 48,5 60,7

Fonte: FIEG

Obs.: os indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores 

acima de 50 indicam empresários confiantes.

Goiás


