
Confiança marca início do ano na indústria da construção  

O mês de janeiro foi marcado pela confiança do empresário da indústria da construção, foi o que 
revelou o resultado do ICEI – Índice de Confiança do Empresário da Indústria da Construção em Goiás. 
Em janeiro/2018 o índice chegou a 61,7 pontos, aumento de 1,1 ponto com relação a 
dezembro/2017. Na comparação com janeiro/2017, o aumento foi de 10,4 pontos. Durante todo o 
ano de 2017, observou-se uma significa�va melhora no ICEI, sendo agora, confirmada no início de 
2018.

Quanto aos portes das empresas pesquisadas, temos o melhor resultado com as empresas de 
grande porte, 65,2 pontos. De acordo com a metodologia da pesquisa, o índice varia de 0 a 100, sendo 
que valores acima de 50 indicam aumento na confiança empresarial. As empresas de médio porte 
aparecem em segundo lugar com índice em 59,6 pontos, tendo aumentado em 6 pontos com relação 
ao dezembro/2017.
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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.

O ICEI das empresas de pequeno porte da indústria da construção ficou em 57,5 pontos, com 
pequena queda (-0,4) com relação ao mês anterior, mas ainda se mantendo acima da linha divisória 
dos 50 pontos.

Quando aos componentes do ICEI, o início do ano foi marcado por queda nas condições das 
indústrias da construção, o Indicador de Condições, que mede as condições atuais comparadas com 
os úl�mos seis meses, revelou que de -0,7 pontos na comparação com dezembro/2017, ficando 
novamente abaixo dos 50 pontos, em 46,4 pontos em janeiro/2018. Entretanto, na comparação com 
janeiro/2017, observou-se significa�va melhora, aumento de 11 pontos. Tais resultados demonstram 
que mesmo com a redução na comparação com o mês anterior, na análise dos úl�mos doze meses, o 
indicador apresentou tendência de melhoria.

Já o Indicador de Expecta�vas, que mede as perspec�vas para os próximos seis meses, teve em 
janeiro/2018 o melhor resultado desde fevereiro/2014, 69,1 pontos. Com relação a dezembro/2017, 
o aumento foi de 1,8 ponto, e comparando com janeiro/2017, o aumento foi de 9 pontos.

O ICEI nacional segue a mesma tendência de melhora do ICEI goiano, porém em menor 
magnitude. O ICEI da construção no Brasil ficou em 57,2 pontos em janeiro/2017, valor 9 pontos 
acima do registrado em janeiro/2017 e 0,5 além do registrado em dezembro/2017. 
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