
 
Goiânia, 17 de novembro de 2020. 

Empresários mantém confiança em alta   
 

 
 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano de novembro trouxe um resultado 

similar ao do mês anterior, porém com uma variação negativa. Queda de 0,55 pontos 

percentuais. Mesmo com esta pequena retração o ICEI encontra-se num nível elevado e acima 

de 60 pontos. Destaca-se que é o quarto resultado consecutivo em que o ICEI está acima de 

60 pontos abandonando a marca de 37,6 pontos registrado em abril. 

Esta boa performance sinaliza para uma retomada segura e com avanços ainda este ano e 

ainda enseja ambiente favorável para a realização de investimentos no próximo ano. 

 

 

 

De forma ainda mais favorável o Indicador de Expectativas chegou a 63,5 pontos. Resultado 

que remete ao mesmo nível de antes da pandemia da Covid. Cabe destacar o resultado das 

empresas de grande porte que chegou a marca de 65 pontos mostra retomada da confiança, 

e que essa é cada vez mais intensa e disseminada pelos empresários da indústria. É visível que 



 

todos os setores estão com boas expetativas para os próximos seis meses e que a consolidação 

desta situação se ocorra já para o fim de ano com elevação das compras natalinas.      

 

 

Fonte: FIEG/COTEC – ICEI de novembro/2020 

 

Um bom indicador de que a situação melhorou é o comportamento do Indicador de 

Condições, o qual vem apresentando resultados bastante favoráveis. Em novembro o 

indicador foi de 57,7 pontos registrando uma expansão de 1,3 pontos em relação a outubro.  

Este resultado expressa a percepção que os empresários estão tendo do atual momento em 

relação aos seis últimos meses. Os componentes do ICEI (expectativa para os próximos seis 

meses + condições atuais em relação aos próximos seis meses) revelam a percepção de 

intensa melhoria na atividade industrial.   

 

 

 

ICEI 61,6 60,7 59,7 62,9

Indicador de Condições 57,7 60,4 53,0 58,7

Indicador de Expectativas 63,5 60,9 63,0 65,0
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