
MUDANÇA POLÍTICA FAVORECE AVANÇO
DA CONFIANÇA EMPRESARIAL    

Após 18 meses com performance de baixa confiança o ICEI da indústria da construção 
passou novamente a casa dos 50 pontos. Com uma variação de 5,3% em relação a julho o 
índice chegou a marca de 54,4 pontos. O último resultado acima de 50 pontos foi em janeiro 
de 2015. 

O ICEI da Construção em 2016 passou a ter um comportamento mais favorável a partir 
de abril, em especial com a autorização do processo de impeachment e seus reflexos na 
área política e econômica. 

O governo interino se apresentou com maior credibilidade política e a ideia de 
mudanças no atual curso dos fatos garantiu um alento ao processo de estagnação do 
segmento. Assim, a percepção do empresariado melhorou gradativamente ao longo dos 
últimos quatro meses culminando, na atualidade, numa melhoria negocial. 
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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.

Reflexo desta melhoria também pode ser percebido no indicador de condições quando 
de uma variação positiva de 9,8 pontos, o terceiro melhor resultado de toda a série histórica 
ficando atrás daqueles registrados em  janeiro e junho de 2013, quando o indicador chegou a 
casa de 52,7 e 58,7 pontos, respectivamente. 

Com a variação positiva em agosto, o indicador de condições, aquele que mensura o 
sentimento dos empresários locais quanto à comparação do atual momento em relação aos 
seis últimos meses – saltou de 37,3 para 47,1 pontos. O melhor resultado após 27 meses.  

O indicador de expectativas teve a menor variação positiva do mês em relação aos 
demais itens, crescimento de 2,8 pontos. Fato que fez com que o indicador avançasse para 
57,9 pontos, o melhor resultado após 18 meses. Este foi o quinto resultado positivo no ano. 
Desta feita, configurada nos oito primeiros meses de 2016, em especial após abril deste ano, 
uma percepção mais positiva para o fim do ano e que com certeza sua extensão para o ano 
vindouro.


