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Novembro de 2019 

 ÍNDICE DE CONFIANÇA 
DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 

(ICEI) 

Indicador de expectativas recua em um ano 

 
Resultados do ICEI – Índice de Confiança do Empresário Industrial de dezembro revelaram 

manutenção da confiança no fechamento do ano. Entretanto, empresários goianos se 

mostraram mais apreensivos com o futuro do que estavam ao final de 2018. O Indicador 

de Expectativas recuou 1,3 

pontos na comparação de 

dezembro de 2019 com 

dezembro de 2018. 

Percebe-se que ao longo do 

ano, as ações do governo 

federal garantiram o 

aumento na confiança do 

empresário goiano, entretanto, na esfera estadual os empresários seguem cautelosos. 

Tanto as expectativas com relação ao Estado, quanto com relação à empresa 

apresentaram recuo na comparação com dezembro do ano passado. No que se refere às 

condições do Estado, ou seja, as condições de negócios atuais na comparação com os 

últimos seis meses, especificamente quanto ao Estado, em que pese tenham melhorado na 

comparação com dezembro anterior, segue muito próximo à linha divisória dos 50 pontos, 

em 52,2. 

A manutenção da confiança empresarial 

se deve principalmente pelas empresas 

de grande porte. Para essas empresas o 

índice chegou a 67,8 pontos, superior tanto na comparação com novembro, quanto com 

dezembro do ano anterior. Já as pequenas e médias empresas estão menos confiantes do 

que estava há doze meses.  

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. 

dez/18 nov/19 dez/19

ICEI Goiás 64,1 63,6 64,1

Pequenas Empresas 64,9 63,3 60,4

Médias Empresas 61,3 64,2 60,5

Grandes Empresas 65,2 63,4 67,8

dez/18 nov/19 dez/19

ICEI - Indice de Confiança do Empresário Industrial 64,1 63,6 64,1

Indicador de Condições 53,9 57,6 56,3

Indicador de Expectativa 69,2 66,6 67,9

ICEI do Estado 63,7 62,8 63,3

Indicador de Condições do Estado 53,5 57,0 55,5

Indicador de Expectativa do Estado 68,9 65,7 67,2

(A) Condições da Economia Brasileira 53,4 57,5 56,8

(B) Condições do Estado 50,6 53,3 52,2

(C) Condições da Empresa 54,2 57,7 56,0

(D) Expectativa da Economia Brasileira 68,6 66,8 68,7

(E) Expectativa do Estado 67,0 61,6 64,2

(F) Expectativa da Empresa 69,5 66,5 67,5


