
Setembro/2020 

 

Empresário goiano mantém confiança em alta 

Dados da pesquisa realizada pela Fieg em parceria com a CNI mostram manutenção 

da confiança do empresário industrial. O índice de confiança vem apresentando 

trajetória ascendente desde abril/2020, quando caiu a 38 pontos. Conforme a 

metodologia da pesquisa, o índice varia de 0 a 100, sendo que resultados acima de 

50 revelam confiança do empresário industrial. Em Goiás, o índice vem superando os 

50 pontos desde junho/2020. O resultado atual, comparado com o mês anterior, 

revelou aumento de 2,1 pontos, mantendo-se estável frente a setembro de 2019. 

 

As empresas de pequeno porte foram as mais confiantes, com índice em 67,7 

pontos, aumento de 4,6 pontos na comparação com agosto/2020. Frente a setembro 

do ano passado, o avanço foi ainda maior, 7,4 pontos. Os demais índices foram: 61,3 

para as empresas de médio porte e 60,7 para as empresas de grande porte.  

O aumento da confiança veio acompanhado da melhora nos indicadores de 

condições e expectativas. Quanto ao Indicador de Condições, que mede as condições 

atuais comparadas com os últimos seis meses, observou-se aumento de 2,4 pontos 

frente a agosto/2020, o que levou o indicador a 53,2 pontos, o melhor resultado 

desde fevereiro desse ano. Também com aumento na comparação com o mês 

anterior, o Indicador de Expectativas, que mede as perspectivas para os próximos 
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seis meses, alcançou a marca de 67,3 pontos, sinalizando que os empresários 

goianos acreditam num ambiente econômico favorável num futuro próximo. 

 

Essa retomada do otimismo tem sido observada também a nível nacional. O ICEI 

Brasil ficou em 61,6 pontos em setembro. O aumento foi de 4,6 pontos na 

comparação com o mês anterior. Diante desses resultados espera-se uma retomada 

no dinamismo da economia, uma vez que empresários confiantes tendem a investir, 

aumentando produção e fomentando o mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 
 

ago/19 set/19 set/20

ICEI Goiás 59,2 62,6 62,6

Indicador de Condições 50,1 54,6 53,2

Indicador de Expectativa 63,8 66,9 67,3


