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Empresários menos confiantes em janeiro 
 

Resultados da pesquisa realizada pela CNI em parceria com a FIEG, mostraram 

queda no Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI, tanto em Goiás 

quanto no consolidado nacional. Com recuo de 

4,8 pontos, o resultado de janeiro/2021, em 

Goiás, é o pior desde julho/2020. A nova onda 

da Covid19, o fim do auxílio emergencial às 

empresas e às famílias, e as dúvidas quanto à 

vacinação, provavelmente influenciaram no 

indicador, que caiu para 57,5 pontos, em janeiro/2021. Entretanto, mesmo com 

queda, o resultado segue acima dos 50 pontos, o que indica empresários 

confiantes. 

As empresas de grande porte foram as que se mostraram menos confiantes, o 

ICEI dessas empresas recuou 7,5 pontos, frente a dezembro, ficando em 56,7 

pontos. O índice das empresas de pequeno porte foi de 58,2 pontos, queda de 

2,6 pontos. E as empresas de médio porte se mostraram as mais confiantes no 

mês, 58,3 pontos, porém com queda de 1,7 na comparação com dezembro. 

 

A queda no ICEI foi reflexo do comportamento tanto do Indicador de Condições, 

quanto do Indicador de Expectativas. O Indicador de Condições, que mede as 

condições atuais comparadas com os últimos seis meses, foi para 53,3 pontos, 

queda de 2,8 frente a janeiro/2020 e 4,8 na comparação com o indicador de 

jan/20 dez/20 jan/21
ICEI Goiás 61,8 62,3 57,5
Pequenas Empresas 61,9 60,8 58,2
Médias Empresas 61,0 60,0 58,3
Grandes Empresas 62,2 64,2 56,7
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dezembro/2020. O indicador volta a se aproximar dos 50 pontos, assim como o 

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

meses, que recuou 5,1 pontos na comparação com janeiro/2020 e 4,8 frente a 

dezembro/2020. Atualmente, o indicador de expectativas está em 59,6 pontos. 

 

A queda na confiança do empresário industrial também foi observada 

nacionalmente. O ICEI Brasil caiu frente a dezembro e janeiro de 2020, ficando 

em 60,9 pontos. Essa é a quarta vez consecutiva que o ICEI nacional fica acima 

do ICEI de 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. 
 

jan/20 dez/20 jan/21
ICEI Goiás 61,8 62,3 57,5
Indicador de Condições 56,1 58,1 53,3
Indicador de Expectativa 64,7 64,4 59,6


