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*Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário. Quanto mais abaixo de 50

pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.

** Os índices de condições atuais e de expectativas variam no intervalo de 0 a 100, sendo que valores

acima de 50 pontos indicam situação melhor e expectativa positiva, respectivamente.

Composição do ICEI  MG - Índice (0 a 100 pontos)**

Série histórica - Índice (0 a 100 pontos)*

Índice  de condições atuais

EMPRESÁRIO INDUSTRIAL ENCERRA 
2018 CONFIANTE
O Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI –

aumentou 0,4 ponto entre novembro (63,3 pontos) e

dezembro (63,7 pontos). Com o resultado, o indicador

manteve-se no patamar elevado alcançado em

novembro, quando cresceu expressivos 12,4 pontos

frente a outubro. A consolidação da confiança dos

empresários é baseada, sobretudo, na expectativa de

que os novos governantes conseguirão implementar

uma agenda econômica que favoreça uma retomada

mais consistente da atividade, o que requer, entre

outras medidas, reformas como a previdenciária e a

tributária. O índice registrou o maior nível em oito anos

e meio e foi muito superior à sua média histórica (51,8

pontos). O ICEI nacional marcou 63,8 pontos em

dezembro, aumento de 0,6 ponto em relação a

novembro (63,2 pontos), e foi o mais elevado desde

junho de 2010 (66,0 pontos).

O ICEI é resultado da ponderação dos índices de

condições atuais e de expectativas, que variam de 0 a

100 pontos. Valores inferiores a 50 pontos indicam

percepção de situação atual pior e expectativa negativa

para os próximos seis meses, respectivamente.

O indicador de condições atuais caiu 1,5 ponto em

dezembro, frente a novembro, marcando 51,0 pontos.

Apesar do recuo mensal, o índice permaneceu acima

de 50 pontos pelo segundo mês consecutivo – após

sete meses abaixo desse nível – o que significa que os

empresários perceberam melhora das condições atuais

de negócio. Com o resultado, o indicador manteve-se

pela segunda vez seguida no patamar registrado nos

primeiros três meses do ano, quando os dados ainda

sinalizavam a continuidade do ritmo de recuperação da

atividade econômica verificada no segundo semestre de

2017.

O índice de expectativas dos empresários para os

próximos seis meses foi responsável pela melhora do

ICEI, com crescimento de 0,9 ponto entre novembro

(69,1 pontos) e dezembro (70,0 pontos). O indicador

apontou otimismo dos empresários de indústrias de

todos os portes, impulsionado pelo fim da

imprevisibilidade política, passadas as eleições. O

indicador foi o mais elevado em oito anos e meio e

registrou 14,4 pontos a mais que sua média histórica

(55,6 pontos).

Índice  de expectativas
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Veja mais

Informações sobre série histórica e metodologia em: 

https://www7.fiemg.com.br/produto/indice-de-confianca-do-empresario

Realização: Sistema FIEMG - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Presidente: Flávio Roscoe Nogueira
Responsável Técnico: GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS DA FIEMG

Perfil da amostra: 57 grandes empresas, 62 médias e 64 pequenas empresas.
Período de coleta: 3 a 12 de dezembro de 2018.

Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário. Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de

confiança. Os índices de condições atuais e de expectativas variam no intervalo de 0 a 100, sendo que valores acima de 50 pontos indicam

situação melhor e expectativa positiva, respectivamente.

¹ Em comparação com os últimos seis meses.

² Para os próximos seis meses.
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dez/17 nov/18 dez/18 dez/17 nov/18 dez/18 dez/17 nov/18 dez/18 dez/17 nov/18 dez/18

ICEI 56,5 63,3 63,7 53,1 57,6 62,7 54,0 61,2 62,0 59,5 67,2 65,1

Condições Atuais¹ 51,9 52,5 51,0 47,9 43,8 47,9 47,3 49,1 48,6 56,4 58,6 53,9

Economia brasileira 51,1 51,4 52,0 44,4 43,5 50,0 48,4 48,0 48,4 55,8 57,1 54,8

Economia do estado 47,3 47,1 46,7 42,0 39,1 43,0 46,0 46,5 44,8 50,7 51,4 49,6

Empresa 53,2 54,3 51,9 49,7 46,0 48,4 47,3 50,0 49,6 58,0 60,6 54,8

Expectativas² 58,7 69,1 70,0 55,5 66,7 70,1 57,3 67,0 68,7 61,1 71,5 70,6

Economia brasileira 55,6 68,9 69,1 50,9 65,6 68,8 54,3 66,5 69,0 58,7 71,8 69,3

Economia do estado 52,2 66,7 66,9 49,4 62,3 66,8 54,0 64,6 67,3 52,6 69,9 66,7

Empresa 61,2 70,1 70,9 57,8 69,5 71,0 59,0 67,7 69,0 64,0 71,6 71,9

Indústria Geral Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
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