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Confiança em alta no segundo mês do ano 

 

Empresários goianos mantém confiança empresarial elevada nesse início de ano, com 

melhora no ambiente atual de negócios e expectativas positivas para os próximos meses. 

O ICEI – Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano de fevereiro de 2019 

alcançou 63,5 pontos, aumento de 1 ponto na 

comparação com o mês anterior, aproximando-

se do resultado de dezembro/18, quando as 

sinalizações políticas levaram o índice à melhor 

marca do ano. 

Na comparação com fevereiro de 2018, o 

aumento é ainda mais significativo, 4,2 pontos. 

Conforme a metodologia da pesquisa, o índice 

varia de 0 a 100 pontos, sendo que resultados 

acima de 50 indicam aumento na confiança 

empresarial. Diante disso, tem-se que os 

empresários goianos se mantêm confiantes 

nesse início de ano, de forma mais intensa do 

que no início do ano anterior. 

Esse aumento na confiança foi observado nos 

três portes de empresas pesquisados, sendo 

mais significativo para as pequenas empresas, 

com avanço de 5,5 pontos na comparação de 

fevereiro de 2019 com fevereiro do ano anterior. O ICEI dessas empresas ficou em 62,2 

pontos. As empresas de médio porte apresentaram aumento de 5 pontos em seu índice de 

confiança, que chegou a 61,8, melhor resultado desde 2011. As empresas de grande porte 

foram as que se mostram mais confiantes no mês, 65,1 pontos, aumento de 3,1 na 

comparação com fevereiro do ano anterior. 

ICEI - Indice 

de Confiança 

do 

Empresário 

Industrial

Indicador 

de 

Condições

Indicador 

de 

Expectativa

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

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

abr/18 57,6 49,6 61,6

mai/18 57,2 50,7 60,5

jun/18 51,7 41,4 56,9

jul/18 54,4 44,5 59,2

ago/18 56,1 49,7 59,4

set/18 56,5 48,5 60,4

out/18 54,7 46,8 58,8

nov/18 63,7 51,9 69,6

dez/18 64,1 53,9 69,2

jan/19 62,5 49,3 69,2

fev/19 63,5 53,9 68,4

Fonte: FIEG

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

acima de 50 indicam empresários confiantes.
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O bom resultado do ICEI deve-se à melhora significativa na avaliação das condições 

correntes de negócios e na manutenção do otimismo quanto aos próximos meses. O 

Indicador de Condições aumentou 4,6 pontos na comparação com janeiro de 2019, e 2,1 

na comparação com fevereiro do ano anterior, alcançando os 53,9 pontos. Tal 

comportamento indica que os empresários goianos voltaram a perceber melhora em seu 

ambiente de negócios. Fora o resultado atual, apenas em outras 3 ocasiões esse indicador 

ficou acima dos 50 pontos, nos últimos 12 meses. 

Quanto ao Indicador de Expectativas, que sonda os empresários quanto às perspectivas 

para os próximos 6 meses, também houve melhora na comparação com fevereiro de 2018, 

avanço de 5,2 pontos. Com relação ao mês anterior, o indicador revelou pequena queda, 

porém mantendo-se acima da linha divisória dos 50 pontos, em 68,4, o que demonstra 

expectativas positivas para os próximos meses. 

Em linhas gerais, ainda que o índice de confiança do empresário goiano se mantenha 

abaixo do nacional (64,5), o comportamento dos últimos meses permite vislumbrar um 

ambiente propício a investimentos para 2019. Nacionalmente, o ICEI se manteve acima 

dos 50 pontos, com resultado atual 5,7 pontos acima do observado em fevereiro de 2018. 
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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. 


