
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Confiança Industrial aumenta em Goiás 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano (ICEI-GO) de fevereiro de 

2020 voltou ao patamar de dezembro do ano passado. Com aumento de 2,2 pontos 

na comparação com o mês anterior, o índice ficou em 64 pontos. Na comparação 

com fevereiro de 2019, o índice aumentou 0,5 ponto. Lembrando que o índice varia 

de 0 a 100, e valores acima de 50 pontos 

sinalizam aumento na confiança 

empresarial. 

Essa melhora na confiança foi 

acompanhada por todas os portes de 

empresas pesquisados, com destaque para 

as empresas de grande porte, que levaram 

seu índice para 65,6 pontos, aumento de 

3,4 na comparação com janeiro. As médias 

empresas aumentaram sua confiança em 1,5 ponto, e as pequenas empresas 

mantiveram sua confiança praticamente estável, em 62,3 pontos. 

 

 

 

Dentre os componentes do ICEI, o Indicador de Condições apresentou melhora 

tanto na comparação com o mês anterior, quanto com fevereiro de 2019. O 

indicador, que mede as condições atuais comparadas com os últimos seis meses, 

ficou em 56,9 pontos, com destaque para a melhora das condições da economia 

brasileira. 

  

fev/19 jan/20 fev/20

ICEI Goiás 63,5 61,8 64,0

Pequenas Empresas 62,2 61,9 62,3

Médias Empresas 61,8 61,0 62,5

Grandes Empresas 65,1 62,2 65,6



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Já o Indicador de Expectativas, que mede as perspectivas para os próximos seis 

meses, melhorou na comparação com janeiro, mas piorou frente a fevereiro de 

2019. Ainda assim, o indicador ficou acima da linha divisória dos 50 pontos, em 67,5, 

o que revela empresários com boas perspectivas para o futuro próximo. 

 

 

 

Nacionalmente, houve recuo na confiança industrial, porém com manutenção da 

tendência de crescimento do indicador, o que vem sendo observada desde junho de 

2019. O índice de fevereiro está 10 pontos acima da média histórica. Pelo terceiro 

mês consecutivo, o ICEI nacional ficou acima do ICEI Goiano 

 

fev/19 jan/20 fev/20

ICEI Goiás 63,5 61,8 64,0

Indicador de Condições 53,9 56,1 56,9

Indicador de Expectativa 68,4 64,7 67,5


