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ÍNDICE DE CONFIANÇA 
DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 

(ICEI) 

Instabilidade na confiança empresarial em janeiro 

 
A pesquisa ICEI – Índice de Confiança do Empresário Industrial realizada pela Fieg em 

parceria com a CNI, revelou queda na confiança do empresário industrial goiano em janeiro 

de 2020 na comparação tanto com o mês anterior 

quanto com o janeiro de 2019. O índice ficou em 61,8 

pontos, o que, mesmo com queda na comparação dos 

meses anteriores, ainda demonstra empresários 

confiantes, pois conforme a metodologia da 

pesquisa, o índice varia de 0 a 100 pontos, e valores 

acima de 50 sinalizam confiança do empresário 

industrial. 

Entretanto, o resultado atual serve de alerta, pois é o pior resultado dos últimos 5 meses, 

ficando inferior e destoando do resultado nacional, que apresentou melhora na confiança 

empresarial, em ambas bases de comparação, levando o índice a 65,3 pontos. 
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Dentre os componentes do ICEI, cabe destacar o Indicador de Expectativas que caiu 4,5 

pontos na comparação com janeiro de 2019 e 3,2 pontos frente a dezembro de 2019. Esse 

indicador mede as perspectivas dos empresários para os próximos seis meses, sendo que as 

expectativas com relação ao Estado de Goiás sofreram as quedas mais intensas, -5,0 e -5,7 

pontos na comparação com janeiro e dezembro do ano passado, respectivamente. 

Já o Indicador de Condições, que mede as condições atuais comparadas com os últimos seis 

meses, melhorou frente a dezembro de 2019, mas manteve-se praticamente estável frente 

a janeiro de 2019. 

 

 

 
 
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. 


