
EMPRESÁRIOS AINDA COM CONFIANÇA EM BAIXA

O ICEI de outubro não trouxe mudanças expressivas em relação à baixa confiança do 
empresário local. O índice apresentou uma pequena variação posi�va quando da comparação 
com setembro, de 0,4 pontos, saindo de 38,4 para 38,8 pontos. Destaca-se que este foi o 
primeiro resultado posi�vo após três meses consecu�vos de queda. As variações nega�vas do 
ICEI foram -0,3; -2,1 e -1,6 pontos, respec�vamente em julho, agosto e setembro.

A confiança do empresário industrial goiano vem caindo de forma grada�va no decorrer 
dos úl�mos meses apresentando pequenas oscilações posi�vas, sendo que essas não são 
suficientes para reverter o comportamento nega�vo do ICEI. Hoje em relação a outubro do ano 
passado há uma clara constatação de perda de confiança por parte do empresário.
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Nota Metodológica: o Índice de Confiança do Empresário Industrial elaborado pela FIEG tem como base os 
resultados da Sondagem Industrial, e varia de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam empresários confiantes. Para 
outras informações encaminhar e-mail para claudiohenrique@sistemafieg.org.br.

Naquela data o ICEI era de 47,4 pontos e hoje 38,8, portanto uma regressão de 8,6 pontos. 
Em comparação com outubro/2014 a perda é maior, queda de 18,2 pontos. Pelo gráfico abaixo 
é fácil visualizar o comportamento do ICEI nacional e regional com Goiás acompanhando a 
performance de desconfiança nacional, restando o consolo de que não no mesmo nível, pois 
encontra-se com o ICEI na casa de 38,8 pontos enquanto o nacional registra 35,0 pontos.

No mês, tem-se como fato posi�vo o crescimento do indicador de condições, que após 
três meses consecu�vos de resultados nega�vos da ordem de -1,3; -2,0 e -0,6 pontos, 
respec�vamente para julho, agosto e setembro, teve crescimento de 2,6 pontos em outubro.

O avanço no indicador de condições fez com que este saísse de 27,4 para 30 pontos. 
Resultado bem abaixo do mínimo necessário para se ter uma situação favorável, conforme 
metodologia da pesquisa, que seria 50 pontos. Valores abaixo de 50 pontos sinaliza situação de 
desconfiança.

O indicador de expecta�vas apresentou pequena retração (-0,4 pontos), sinalizando uma 
estabilidade para o momento com viés de expecta�vas desfavoráveis, visto os acontecimentos 
polí�cos no momento e seus desdobramentos futuros e a trajetória descendente do indicador 
nos úl�mos meses.


