
Mesmo com queda, confiança na Indústria 

da Construção permanece alta

O ICEI da construção de agosto/17 apresentou pequena queda na comparação com 

julho/17. O indicador perdeu 0,5 ponto, saindo de 58,6 em julho para 58,1 em agosto; porém 

mantendo-se acima da linha divisória de 50 pontos, que separa confiança de falta de 

confiança. O melhor resultado do ano foi observado em junho, quando o indicador chegou a 

59,2 pontos, e o pior resultado foi em janeiro (51,3). Percebe-se, portanto, que a indústria da 

construção tem recuperado a confiança ao longo do ano.
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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.
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O indicador de condições tem seguido a mesma tendência de recuperação, 
aproximando-se dos 50 pontos, sendo que resultados acima desse valor demonstram 
melhora no ambiente corrente de negócios. No mês, o indicador chegou a 49,9, aumento de 
4,7 pontos com relação ao mês anterior, sendo o melhor resultado dos últimos 12 meses.

Já as expectativas para os próximos seis meses apresentaram queda, porém mantendo 
o indicador acima da linha dos 50 pontos, o que representa otimismo quanto ao futuro. No 
mês, o indicador ficou em 62,2 pontos, o melhor resultado havia sido observado em junho, 
quando registrou 66,7 pontos.

O comportamento do ICE da Construção em Goiás tem se apresentado melhor do que 
em âmbito nacional. Em agosto, mesmo com crescimento de 1,9 pontos, o ICEI nacional 
ficou 7,8 pontos abaixo do observado em Goiás. Percebe-se que nos últimos 12 meses, por 
quatro vezes o indicador ficou abaixo dos 50 pontos e nos outros meses oscilou próximo da 
linha divisória.

Ainda na análise nacional, tanto o indicador de condições, quanto o indicador de 
expectativas apresentaram crescimento de 2 pontos com relação a julho/17. O indicador de 
expectativas, com 54 pontos, revela empresários confiantes no ambiente futuro de negócios. 
Porém, no que se refere às condições atuais, mesmo com a melhora com relação ao mês 
anterior, o empresário observou piora, com o indicador em 43,1 pontos.


