
 
 

 

 

 

                                   Empresários retomam confiança   

O ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) Goiano de agosto avançou consideravelmente: 

Incremento de 9,3 pontos percentuais. Assim, alcançou a marca de 60,5 pontos. Portanto, tem-se um 

resultado positivo para o período. De acordo com a metodologia da pesquisa, valores acima de 50 pontos 

são positivos, sendo o ideal a marca de 100 pontos.  

Destaca-se que a confiança do empresariado goiano, medida pelo ICEI, chegou à marca de 37,6 pontos em 

abril. O menor resultado da pesquisa. E de lá para cá houve uma expansão sucessiva. A esta melhora pode 

ser atribuída a assimilação das consequências da pandemia e as novas gestões da administração em época 

de crise, as quais primaram por redução de custos, renegociações, cortes em postos de trabalhos, 

financiamentos e até mesmo, postergações de obrigações.    

  

 

                            Fonte: FIEG/COTEC – ICEI de agosto/2020 

 

O Indicador de Condições passou a casa dos 50 pontos. Chegou à marca de 50,8 pontos. Destacando que este 

indicador se refere a condição atual em comparação com os seis meses atrás e que em abril estava em 37,5 

e em maio alcançou a menor marca 34,1 pontos. A melhoria das condições, como dito, se deve pela 

adequação e mudança de condutas. Um novo olhar sobre a crise que se instalou diante da paralização das 

atividades. Percebe-se que os pequenos industriais se adaptaram mais rapidamente do que os médios e 

grandes, posto que estes últimos ainda reportam um Indicador abaixo de 50 pontos.  

 

O Indicador de Expectativas se encontra em 65,3 pontos. Número bastante positivo e que expressa uma 

confiança para a retomada de forma acelerada e no encalço de recuperar os prejuízos. Este é a percepção da 

indústria, em todos os portes, conforme revelam os números na tabela acima.  

ICEI 60,5 63,1 58,6 60

Indicador de Condições 50,8 58,8 46,1 49,1

Indicador de Expectativas 65,3 65,3 64,9 65,5
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