
Cai confiança do empresário da construção em agosto 

Ainda que se mantenha acima dos 50 pontos, o Índice de Confiança do Empresário da 
Construção – ICEI da Construção, em Goiás, caiu 2,5 pontos em agosto, na comparação com julho. Essa 
foi a segunda queda consecu�va e a quinta do ano. Entretanto, mesmo com redução, os empresários 
seguem confiantes na indústria da construção, o índice ficou em 62,6, portanto acima da linha divisória 
dos 50 pontos.

Na comparação com agosto do ano passado, o índice encontra-se 3,2 pontos superior. Naquele 
mês, as incertezas quanto ao cenário polí�co exerceram influência no comportamento da confiança 
empresarial.
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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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No mês, as empresas que mais reduziram a confiança foram as de médio porte, queda de 5,3 
pontos na comparação com julho, o que levou seu ICEI para 57,2 pontos. As empresas de grande porte 
também perderam confiança em agosto comparado com o mês anterior (-1,7 pontos), mas sua 
confiança segue bastante elevada, 67,3 pontos, um aumento de 6,2 frente a agosto do ano passado. Já 
as pequenas empresas pouco variaram sua confiança na análise mensal, 0,6 pontos na comparação com 
julho/2019, porém comparando com agosto de 2018, o índice ficou 4,4 pontos superior. Atualmente, o 
ICEI das pequenas empresas está em 61,7 pontos.

A queda do ICEI desse mês foi fortemente impactada pela queda no Indicador de Condições, que 
mede as condições atuais comparadas com os úl�mos seis meses. O indicador voltou a situar abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos, com queda de 6,5 pontos na comparação com julho, o que demonstra 
piora nas condições atuais de negócios.

O Indicador de Expecta�vas também recuou na comparação com o mês anterior, a queda foi de 
2,4 pontos, o que levou o indicador a ficar em 69,6. Entretanto, como o indicador se mantem acima dos 
50 pontos, significa que, mesmo em menor intensidade do que nos meses anteriores, o empresário 
goiano ainda tem expecta�vas posi�vas com relação ao futuro próximo.

Nacionalmente, o índice que estava apresentando sucessivos aumentos, ficou pra�camente estável 
em agosto, variação de 0,1 ponto. Na comparação com agosto de 2018, o índice avançou 7 pontos.


