Agosto de 2019

ÍNDICE DE CONFIANÇA
DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL
(ICEI)
Confiança empresarial volta a superar os 60 pontos em Goiás
A confiança do empresário industrial goiano voltou a subir em setembro. O ICEI – Índice de
Confiança do Empresário Industrial superou, pela 3ª vez no ano, os 60 pontos, ficando em
62,6. Na comparação com o mês anterior, o aumento foi de 3,4 pontos, e frente a
setembro de 2018, o índice avançou 6,1 pontos.

Conforme a metodologia da pesquisa, o índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que
resultados acima de 50 indicam empresários confiantes. Sendo assim, em Goiás, a
confiança empresarial tem se mantido desde agosto de 2016 quando o índice passou a se
manter acima da linha divisória de 50 pontos.
No mês atual todos os portes de empresas pesquisados revelaram aumento em seu índice
de confiança, com destaque para as pequenas empresas que levaram seu ICEI a 60,3
pontos, aumento de 3,8 na comparação com o mês anterior, e 7,3 com setembro do ano
passado. As empresas de médio porte apresentaram melhora de 3,2 pontos frente a
agosto e 6,7 quando comparados com setembro de 2018, o que fez com que seu ICEI
ficasse em 59,9 pontos, melhor resultado dos últimos 5 meses. Por fim, as empresas de
grande porte se mantêm como as mais confiantes, o índice ficou em 65,1 pontos, aumento
de 3,3 e 5,1 frente ao mês anterior e setembro do ano passado, respectivamente.
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O aumento do ICEI em setembro veio acompanhado pela melhora nos dois indicadores
que o compõe: Indicador de Condições e Indicador de Expectativas. O Indicador de
Condições, que mede as condições atuais comparada com os últimos seis meses, alcançou
o maior valor do ano, 54,6 pontos, aumento de 6,1 na comparação com o mesmo mês do
ano anterior. Esse resultado distancia o indicador da linha divisória dos 50 pontos,
revelando melhora nas condições correntes de negócios no segundo semestre.
Comportamento semelhante teve o Indicador de Expectativas, que mede as perspectivas
para os próximos seis meses, com aumento tanto na comparação com o mês anterior
quanto com setembro do ano passado. O indicador ficou em 66,9 pontos, melhor
resultado desde fevereiro, quando o indicador estava em 68,4 pontos. Durante todo o ano
o indicador tem se mantido elevado, demonstrando otimismo dos empresários goianos
com o futuro próximo.
Nacionalmente, o ICEI se manteve no patamar do mês anterior, 59,4 pontos,
interrompendo a sequência de 3 meses seguidos de alta.

Nota Metodológica: o Índice de Confiança do Empresário Industrial elaborado pela FIEG, em parceria com a CNI, 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.
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