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Confiança dos empresários
mato-grossenses reduz em junho
O

Índice

Empresário

de

Confiança

do

Industrial mato-grossense

(ICEI) de junho apresenta redução de
4,1 pontos em relação a maio e registra
o segundo mês consecutivo de queda.
Porém, ele permanece na linha divisória dos 50 pontos, sinalizando que os empresários ainda
estão confiantes. O indicador mato-grossense ficou 1,3 pontos acima do nacional, que registrou 49,6,
demonstrando que no estado os industriais estão mais confiantes do que no restante do país.
Mesmo com crescimento de um ponto em relação a junho de 2017, as pequenas empresas
continuam com falta de confiança ao registrarem 48,4 pontos. Por outro lado, mesmo com queda
expressiva de 4,5 pontos, as médias e grandes empresas mantêm a confiança ao atingirem 51,9 pontos.
A indústria da construção em junho, embora permaneça acima da linha divisória, apresentou
queda de 4,9 pontos em relação a maio. Na comparação com o mesmo mês de 2017, o indicador
cresceu 5,2 pontos. As indústrias extrativas e da transformação seguiram a tendência de queda e
registraram variação negativa de 3,9 pontos quando comparado a maio.
Entre os componentes que constituem a formação do ICEI, o indicador das Condições Atuais
exerceu a maior pressão sobre o índice, com queda de 6,1 pontos em relação ao mês anterior. O índice
das expectativas também agiu de forma negativa sobre o ICEI, com queda de 3,4 pontos ante o mês de
maio.
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As condições atuais pioram e as
expectativas ficam menos intensa
O índice condições atuais (CA) apresentou queda acentuada de 6,1pontos em relação ao
mês anterior. Esse é o menor resultado desde o mês de julho de 2017, quando registrou 41,3
pontos. Ao compará-lo com o mesmo mês do ano anterior, o índice caiu 4 pontos. A condição da
economia brasileira foi o componente de maior influência de queda sobre as CA, com variação
acentuada de 9,3 pontos em relação a maio. A condição da economia mato-grossense também
retraiu de 6,5 pontos nas CA, porém de forma menos intensa que a brasileira. Em junho o
componente das empresas foi o único indicador das CA que permaneceu acima dos 40 pontos,
além de ter apresentado a menor queda - 4,4 pontos.
As expectativas permanecem altas, porém o índice teve queda de 3,4 pontos em relação ao
mês anterior. A redução das expectativas foi provocada pela piora nas perspectivas da economia
brasileira, único componente a ficar abaixo dos 50 pontos, com redução de 4,8 pontos entre maio
e junho. Embora as expectativas da economia de Mato Grosso tenham reduzido 1,7 pontos, ainda
ficou 2,5 pontos acima do mesmo mês do ano anterior. O componente em relação às empresas
demostrou o melhor resultado para o índice de expectativas, 58,8 pontos, embora sejam 2,7
pontos abaixo do registrado em maio.
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Tabela dos índices
JUNHO
ICEI
Por Porte
Por Atividade

jun/17

mai/18

jun/18

52,1

55,0

50,9

Pequenas

47,4

51,5

48,4

Médias e Grandes

54,1

56,4

51,9

Indústria da Construção

46,9

57,0

52,1

Indústrias Extrativas e de Transformação

53,1

54,5

50,6

Geral

45,6

47,7

41,6

Economia brasileira

42,1

45,2

35,9

Estado

43,7

46,4

39,9

Empresa

46,9

49,0

44,6

Geral

55,2

58,8

55,4

Economia brasileira

48,6

53,8

49,0

Estado

50,7

54,9

53,2

Empresa

58,5

61,5

58,8

Por componentes

Condições atuais¹ com relação a:

Expectativas² com relação a :

Nota: 1 - Em comparação com os últimos seis meses
2 - Para os próximos seis meses
Os indicadores variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam confiança, melhora ou expectativa otimista.
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