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Consolidação do otimismo empresarial goiano 
 

Os resultados de março do ICEI – Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano 

confirmam o movimento de contínua melhora na confiança empresarial. No mês, o índice 

ficou em 62,9 pontos. O ICEI varia de 0 a 100, sendo que, valores acima de 50 pontos 

revelam aumento na confiança empresarial. O resultado de março é o maior desde abril de 

2011, quando esteve no mesmo patamar 

(62,9), e 7,3 pontos acima do observado de 

março de 2017. O contínuo aumento do ICEI é 

reflexo da gradativa melhora no cenário 

econômico atual. 

Dentre as indústrias pesquisadas, as de grande 

porte se destacaram na melhora do ICEI em 

março, incremento de 8,6 pontos na 

comparação com o mesmo mês do ano 

anterior, chegando a 65,7 pontos, maior valor 

desde novembro de 2012. As empresas de 

pequeno porte também se consideram mais 

confiantes do que há um ano, melhora de 8 

pontos no índice, que alcançou 61,9 pontos no 

mês atual. A melhora no ICEI das médias 

empresas tem sido um pouco mais modesto. O 

índice dessas empresas está em 58,5, uma 

melhora de 4,1 pontos na comparação com 

março do ano anterior. 

Dentre os componentes do ICEI, destaca-se a 

melhoria do Indicador de Condições, que mede as condições atuais de negócios da 

ICEI - Indice 

de Confiança 

do 

Empresário 

Industrial

Indicador 

de 

Condições

Indicador 

de 

Expectativa

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

nov/17 57,2 50,6 60,4

dez/17 58,3 49,0 62,9

jan/18 59,1 50,3 63,4

fev/18 59,3 51,8 63,2

mar/18 62,9 54,7 67,0

Fonte: FIEG

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

acima de 50 indicam empresários confiantes.
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empresa comparadas com os últimos seis meses. No mês, esse indicador foi a 54,7 pontos, 

melhor resultado desde novembro de 2012, e incremento de 11,1 na comparação com 

março de 2017. A economia goiana, assim como a nacional, começou a apresentar sinais 

de recuperação no último trimestre de 2017, assim como o Indicador de Condições, que 

iniciou o processo de recuperação no final do ano e tem se consolidado nos primeiros 

meses de 2018. 

Na mesma trajetória ascendente, o Indicador de Expectativas, que mede as perspectivas 

dos industriais goianos para os próximos seis meses, alcançou 67 pontos, melhor resultado 

desde abril de 2013, avanço de 5,6 pontos na comparação com março de 2017. 

As recentes e sucessivas melhoras no ICEI tem sido disseminada e, na consolidação 

nacional, o ICEI Brasil ficou em 59 pontos, aumento de 0,2 na comparação com o mês 

anterior. Já com relação ao observado em março de 2017, o índice está superior em 5 

pontos. 
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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. 


