
Mesmo com queda, confiança permanece alta na Construção Civil

Após a estabilidade observada no mês anterior, os empresários da Indústria da Construção em 
Goiás apresentaram queda na confiança empresarial em novembro/2017. Em setembro e outubro, o 
ICEI da Construção ficou em 61,8 pontos, já em novembro caiu para 59,0. Porém, mesmo com queda 
de -2,8, o índice se mantém acima dos 50 pontos, o que de acordo com a metodologia da pesquisa 
indica aumento na confiança empresarial.

Essa é a sexta queda observada ao longo dos úl�mos 12 meses, sendo mais intensa para as 
empresas de pequeno porte, queda de -5,1 pontos na comparação de novembro/2017 com 
outubro/2017. Para as médias empresas, a queda foi de -2,9, e para as grandes, -1,6 pontos.

Destacando, que o ICEI de novembro, ainda assim, manteve-se acima da média histórica do 
índice, que é 53 pontos.
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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 januaria@sistemafieg.org.br.

Dentre os componentes do ICEI da Construção, o Indicador de Condições merece especial atenção, 
com aumento de 1,1 ponto o indicador passou a linha divisória dos 50 pontos pela primeira vez desde 
abril/2014. Sendo que, com relação a novembro/2016, o aumento foi de 13 pontos. Esse indicador 
mede as condições atuais comparadas com os úl�mos seis meses, sendo que valores acima de 50 
pontos indicam que os empresários percebem melhora das condições correntes de seus negócios.

Porém, quanto ao Indicador de Expecta�vas, componente do ICEI que mede as expecta�vas dos 
empresários para os próximos seis meses, houve queda de -5,2 pontos. Ou seja, em novembro os 
empresários goianos da indústria da construção estão menos esperançosos do que sinalizaram em 
outubro. Entretanto, na comparação com novembro/2016, houve melhora no indicador, aumento de 
2,4 pontos. Ressalta-se, o resultado atual, 63,4 pontos, con�nua acima da linha divisória dos 50 
pontos, ou seja, ainda há o�mismo dos empresários para os próximos seis meses.

No Brasil, o comportamento do ICEI da Construção manteve sua tendência ascendente, 
aumento de 0,6 pontos, alcançando 54,4 pontos no mês em análise. Na comparação com 
novembro/2016, o aumento foi ainda maior, 4,1 pontos. Esse incremento foi acompanhado tanto 
pelo Indicador de Condições, quanto pelo Indicador de Expecta�vas, 1,7 e 0,2 pontos, 
respec�vamente, na comparação com o mês anterior. Comparando com novembro/2016, o 
Indicador de Condições aumentou 8,1 pontos e o de expecta�vas, 2,1.
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