
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO COM
BAIXA EXPECTATIVA

O ICEI da construção teve resultado nega�vo na comparação com agosto. Queda de 1,2 
pontos. O ICEI recuou de 41,7 para 40,5 pontos. O menor registro do ano e o segundo da série 
histórica da pesquisa. 

Em janeiro deste ano o ICEI da construção estava em 50,8 pontos e de lá para cá o 
comportamento foi bastante desfavorável, retratando a percepção dos empresários locais em 
relação ao atual momento econômico e as consequências sobre suas a�vidades. 

O indicador de condições, aquele que expressa o sen�mento do empresário goiano da 
comparação da situação atual em relação aos seis meses anteriores, teve uma pequena 
variação posi�va de 0,4 pontos. Tal comportamento não foi suficiente para reverter os 
resultados anteriores, inclusive os dois úl�mos que foram nega�vos de 1,7 e 1,4 pontos. 
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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.

Segundo a metodologia da pesquisa resultados acima de 50 pontos representam situação 
favorável, principalmente quanto mais perto de 100 pontos. Valores abaixo de 50 pontos 
enseja situação desfavorável e quanto mais perto de zero, pior.  O indicador de condições vem 
tendo um comportamento bastante desfavorável e de forma descendente ao longo do ano, 
sinalizando que no cenário polí�co e econômico da atualidade não houve avanço em relação a 
meses atrás. 

O indicador de expecta�vas teve nova queda em setembro. Caiu de 49,6 para 47,4 pontos. 
Foi a segunda queda consecu�va e a quinta do ano. A expecta�va do empresário da construção 
vem se mostrando desfavorável ao longo do ano, em especial pelas oscilações registradas 
sendo estas mais nega�vas do que posi�vas. O indicador de expecta�vas nacional também 
teve queda, porém no mês, menor que a queda goiana. A retração foi de 1,8% e fez com que o 
indicador caísse de 42,5 para 40,7 pontos. 

Considerando o porte das empresas par�cipantes, verifica-se que as pequenas empresas 
estão menos desconfortáveis. Em setembro seu ICEI variou posi�vamente em 2,8 pontos, 
saltando de 46,6 para 49,4 pontos. As empresas de médio e grande porte, também estão com 
indicador abaixo de 50 pontos, porém mais baixos: 37,8 e 38,6, respec�vamente.


