
SURPREENDE A MELHORA NA CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO 

Com um crescimento de 6,4 pontos, o ICEI da construção teve seu terceiro resultado 
positivo no ano e o segundo mais representativo. Com tal resultado o ICEI se aproximou a 50 
pontos – corte da pesquisa entre uma situação mais favorável ou não. Saltou de 42,3 para 
48,7 pontos. O segundo melhor índice desde janeiro/2015, quando naquele período o ICEI 
foi de 50,8 pontos. 

A percepção empresarial diante do processo de impeachment, que se intensificou no 
início de maio, foi de pronto. Em especial pela expectativa positiva de mudanças, 
especificamente nos rumos da economia. 

Desta feita o indicador de expectativas também avançou e de forma expressiva, 6,5 
pontos em relação a abril. Assim, alcançou a marca de 53,6 pontos. Portanto, uma situação 
bem mais favorável do que os 47,1 pontos registrado em abril. 
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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 claudiohenrique@sistemafieg.org.br.

O indicador de expectativas habitualmente é o que tem um comportamento mais 
favorável, pois se refere às perspectivas dos empresários para os próximos seis meses e 
elas são sempre mais positivas do que a análise da situação atual. Trata-se de uma das 
características do empreendedor brasileiro. Porém, desde fevereiro de 2014 tal indicador 
apresentou um comportamento oscilante com viés negativo. Naquele mês o ICEI foi de 70,1 
pontos e na atualidade 53,6 pontos, graças a uma variação positiva de 6,5 em relação a abril.

O indicador de condições acompanhou a tendência do mês apresentando um 
crescimento de 6,4 pontos. Tal performance promoveu avanço do indicador de 32,5 para 
38,9 pontos. Destacando-se como o melhor resultado desde junho/2014 quando de um 
registro de 39,9 pontos. Relembra-se que o indicador de condições passou a ter um 
comportamento negativo a partir de outubro de 2013 (59,1 pontos), desde então a 
predominância de resultados tem sido desfavoráveis. 

Os bons resultados apresentados em maio refletem o entendimento da necessidade de 
mudanças de ordem política e econômica, principalmente pelo reconhecimento, da grande 
maioria dos sondados, da falta de governabilidade do governo afastado. Esta percepção 
também foi registrada no ICEI nacional, onde houve avanço de 4,9 pontos. Assim, o índice 
saltou para 48,7 pontos. O melhor resultado desde maio/2014, quando o ICEI daquele mês 
foi de 49,9 pontos.
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