
Confiança do empresário da construção segue em alta  

Seguindo o comportamento do setor industrial, a indústria da construção manteve sua 
confiança em alta no segundo mês do corrente ano. Trata-se do terceiro aumento consecu�vo, sendo 
que o resultado atual está no mesmo patamar de setembro e outubro do ano anterior. Em fevereiro 
de 2018, o ICEI da construção ficou em 61,8 pontos, 4,7 pontos acima do observado no mesmo mês de 
2017. De acordo com a metodologia da pesquisa, valores acima de 50 pontos indicam aumento na 
confiança empresarial.

Dentre os portes analisados, as grandes empresas apresentaram o maior nível de confiança para 
o período, 64,9 pontos, pra�camente estável quando da comparação com janeiro de 2018 (65,2 
pontos). As empresas de médio porte voltaram a romper a barreira dos 60 pontos em seu índice de 
confiança, com aumento de 2,5 pontos com relação a janeiro de 2018. O ICEI dessas empresas ficou 
em 62,1 pontos em fevereiro de 2018. As empresas de pequeno porte são as que mais sofrem com a 
vola�lidade do mercado. Em fevereiro seu ICEI ficou em 54,5 pontos, apresentando queda de -3,0 
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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.

pontos com relação a janeiro de 2018. Destaca-se ainda, que desde outubro de 2017 o índice de 
confiança das pequenas empresas da indústria da construção caiu -7,4 pontos, mesmo assim o índice 
se mantém acima da linha divisória dos 50 pontos.

Dentre os componentes do ICEI, o indicador de condições, que mede as condições atuais 
comparadas aos úl�mos seis meses, revelou significa�vo crescimento na comparação com fevereiro 
do ano anterior, aumento de 12,8 pontos, levando o indicador a 51,2 pontos em fevereiro de 2018. 
Esse é o maior valor desde fevereiro de 2014. Na comparação com janeiro de 2018 também houve 
crescimento, 4,8 pontos. Esse comportamento indica uma melhora gradual nas condições correntes 
dos negócios na construção civil.

Quanto ao indicador de expecta�vas, que mede as perspec�vas dos empresários para os 
próximos seis meses, observa-se aumento de 0,7 ponto com relação a fevereiro do ano anterior, e 
queda de -1,9 pontos com relação a janeiro de 2018. Ainda assim, o indicador se mantém elevado, em 
67,2 pontos, revelando boas expecta�vas dos empresários quanto ao futuro.

Nacionalmente, o ICEI da construção ficou em 56,3 pontos, aumento de 5,4 em relação a 
fevereiro de 2017, e queda de -0,9 comparado com janeiro de 2018. Observa-se que, 
tradicionalmente, a confiança do empresário da construção em Goiás oscila acima da nacional.
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