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 ÍNDICE DE CONFIANÇA 
DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 

(ICEI) 

Confiança do empresário industrial goiano segue em alta 

 
O ICEI – Índice de Confiança do Empresário Industrial de novembro chegou a 63,6 pontos, 

o melhor resultado desde dezembro de 2018. A alta com relação ao mês anterior foi de 1,7 

pontos, e frente a novembro do ano passado, o 

índice ficou estatisticamente estável. Conforme a 

metodologia da pesquisa, o índice de confiança varia 

de 0 a 100 pontos, e valores acima de 50 indicam 

aumento na confiança do empresário industrial. 

Analisando os resultados ao longo do ano, percebe-

se que o empresário industrial goiano se mantém 

confiante, tendo apresentado oscilação nos meses 

de março a junho, porém mantendo seu índice de confiança superior à linha divisória dos 

50 pontos. 

Dentre os componentes do ICEI, o destaque em novembro foi do Indicador de Condições, 

que mede as condições atuais comparadas com os últimos seis meses. Esse indicador ficou 

5,7 pontos acima do registrado em 

novembro de 2018 e 3,2 pontos superior 

ao resultado de outubro desse ano. 

Alcançando 57,6 pontos, o resultado atual é o melhor da série histórica desde fevereiro de 

2011, revelando melhora nas condições correntes de negócios. 

O segundo componente do ICEI, que mede as perspectivas para os próximos seis meses, 

Indicador de Expectativas, melhorou na comparação com o mês anterior (1 ponto), porém 

apresentou queda frente a novembro do ano passado (-3 pontos). Entretanto, o resultado 

se mantém elevado, em 66,6 pontos, o que ainda demonstra que os empresários goianos 

têm boas expectativas para o futuro próximo. 

 

Nota Metodológica: o Índice de Confiança do Empresário Industrial é elaborado pela FIEG, em parceria com a CNI, e seus resultados são extraídos da 
Sondagem Industrial. Para informações complementares encaminhar e-mail januaria@sistemafieg.br. 

nov/18 out/19 nov/19

ICEI Goiás 63,7 61,9 63,6

Indicador de Condições 51,9 54,4 57,6

Indicador de Expectativa 69,6 65,6 66,6


