Agosto/2021

Confiança industrial goiana segue alta
Com aumento de 1,6 ponto em agosto, frente a julho, o Índice de Confiança do
Empresário Industrial Goiano chegou a 64,7 pontos. Esse é o maior valor desde
março de 2011. Na comparação com agosto do ano passado, a alta é de 4,2 pontos.
Resultado que consolida a alta na confiança empresarial, pois o índice encontra-se
acima dos 50 pontos desde junho de 2020. Conforme a metodologia da pesquisa,
o índice varia de 0 a 100 pontos, e valores acima de 50 revelam empresários
confiantes.

Nesse mês, quem mais contribuiu para o aumento do ICEI foi o Indicador de
Condições, que mede as condições atuais comparadas com os últimos seis meses.
Um acréscimo de 2,3 pontos frente a julho e 6,6 frente a agosto do ano passado,
com isso o indicador chegou a 57,4 pontos, o melhor resultado desde dezembro
de 2020. Esse aumento no indicador revela melhora nas condições atuais de
negócios.
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O segundo componente do ICEI, o Indicador de Expectativas, que mede as
perspectivas para os próximos seis meses, alcançou 68,3 pontos, mesmo resultado
de fevereiro desse ano. Aumento de 1,2 pontos frente a julho e 3,0 na comparação
com agosto de 2020. Esse é o quarto mês consecutivo em que o indicador fica
acima dos 60 pontos, o que mostra empresários confiantes numa melhora no
cenário econômico no curto prazo.
No consolidado nacional, o ICEI também aumentou, sendo esse o quarto mês
seguido de avanço na confiança industrial. A alta de 1,2 ponto no mês levou o
índice para 63,2 pontos, acumulando alta de 9,5 pontos de abril a agosto. Ainda
assim o resultado nacional se manteve abaixo do índice em Goiás.

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

