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Índice de confiança apresenta segundo
melhor resultado para julho
O

Índice

Empresário

de

Industrial

Confiança

do

mato-grossense

(ICEI-MT) volta a aumentar em julho,
revertendo

a

tendência

de

queda

verificada a partir de março de 2018. No
mês, o indicador foi de 51,1 pontos, 0,9
pontos acima do mês anterior.
Ao se comparar julho/2018 com o mesmo
mês em anos anteriores, o ICEI-MT apresentou o
segundo melhor resultado, atrás apenas do de
2012 - quando alcançou os 57 pontos. Esse
resultado ocorreu mesmo diante da redução da
confiança desde o início do ano.

Somente em

três

histórica

dos

sete

anos

da

série

os

empresários demostraram confiança no mês, nos
demais o índice ficou abaixo dos 50 pontos,
indicando falta de confiança. A queda verificada nos últimos quatro meses demostra que,
mesmo diante dos recentes ocorridos na economia do país, a confiança dos empresários foi
abalada, porém sem gerar falta de confiança.
Entre os portes pesquisados, as pequenas empresas foram o único porte que alteraram seu
índice em relação ao mês anterior (aumento de 0,7 ponto), porém continuaram abaixo dos 50
pontos. Já o indicador das médias e grandes empresas se manteve inalterado e acima da linha
divisória.
A queda de 2,3 pontos no indicador das indústrias da construção - que ficaram abaixo da
linha divisória – foi compensada pelo aumento de 0,8 ponto das indústrias extrativas e de
transformação – que ficaram acima da linha divisória.
O ICEI-MT ficou 0,9 pontos acima do índice nacional, mostrando que os empresários matoÍndice de Confiança do Empresário Industrial – Sondagem de Opinião CNI/FIEMT, Ano 7, nº 7, Julho de 2018
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grossenses estão mais confiantes que o restante do país. Mas igualmente ao comportamento do
estado, as grandes empresas foram o único setor a continuar apresentando confiança, enquanto
os outros portes demostraram pessimismo.

A melhora nas expectativas se mantém e
as condições atuais reduzem a piora
Apesar das expectativas apresentarem queda gradual nos últimos quatro meses, elas se
mantiveram boas em julho. A queda do índice no mês, em relação a junho, foi de 0,7 ponto,
permanecendo acima dos 50 pontos. A piora na expectativa sobre a economia brasileira
permaneceu em julho, agravando ainda mais ao apresentar redução de 1,3 pontos em relação a
mês anterior. As expectativas dos empresários sobre a situação da economia de Mato Grosso e a
situação de suas empresas continuam acima da linha dos 50 pontos, demostrando confiança, mas
se reduziram em relação ao mês anterior.
Em julho, reduziu-se a piora na avaliação dos empresários nas condições dos últimos seis
meses, diminuindo pessimismo. Quando comparamos com os anos anteriores, nota-se que o índice
das condições atuais apresentou em 2018 o segundo melhor resultado para o mês de julho na série
histórica. Ao alcançar o índice mais próximo dos 50 pontos (46,8 pontos), o indicador das condições
atuais das empresas foi o componente que mais contribuiu para a melhora do índice. Embora
houvesse elevação no índice das condições atuais da econômica brasileira, o indicador permanece
Índice de Confiança do Empresário Industrial – Sondagem de Opinião CNI/FIEMT, Ano 7, nº 7, Julho de 2018

Ano 7, nº 7, Julho de 2018

com o pior resultado entre os itens analisados na pesquisa.

Tabela de índices
JUNHO
ICEI
Por Porte
Por Atividade

jul/17

jun/18

jul/18

50,0

50,9

51,1

Pequenas

46,3

48,4

49,1

Médias e Grandes

51,6

51,9

51,9

Indústria da Construção

52,9

52,1

49,8

Indústrias Extrativas e de Transformação

49,5

50,6

51,4

Geral

43,8

41,6

43,8

Economia brasileira

36,4

35,9

38,3

Estado

38,5

39,9

38,8

Empresa

46,8

44,6

46,8

Geral

54,3

55,4

54,7

Economia brasileira

47,3

49,0

47,7

Estado

50,3

53,2

50,9

Empresa

57,8

58,8

58,3

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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