
Confiança dos empresários da construção permanece alta 

Pela quarta vez consecu�va, houve aumento no ICEI da Construção – Índice de Confiança do 

Empresário da Construção em Goiás. Atualmente, o índice se encontra em 63,2 pontos, bem acima da linha 

divisória dos 50 pontos, que conforme metodologia da pesquisa separa alta confiança de baixa confiança. 

O aumento na comparação com o mês anterior foi de 1,6 ponto e na comparação com outubro/2017, a 

melhora foi de 1,4 ponto. Destaca-se que desde agosto/2016 o índice de confiança da construção se 

manteve acima dos 50 pontos, alcançando seu melhor resultado em março/2018, 67,2 pontos.

Quanto ao porte das empresas, as que apresentaram melhor resultado para o ICEI no mês de 

outubro/18, foram as de pequeno porte, cujo índice alcançou 64,6 pontos, um aumento de 8,3 na 

comparação com o mês anterior. O que influenciou fortemente o comportamento do ICEI foi o Indicador de 

Expecta�vas, que mede as expecta�vas para os próximos seis meses. Esse indicador teve melhora de 9,4 

pontos com relação ao mês anterior, chegando a 71,9 pontos em outubro.
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ICEI DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
BRASIL E GOIÁS

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

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.

As empresas de médio porte, com melhora de 3,1 pontos na comparação mensal, apresentaram 

ICEI em 62 pontos. Enquanto que as grandes empresas reduziram sua confiança na comparação com 

setembro/18, porém mantendo o o�mismo observado ao longo do ano, com índice em 63,6 pontos.

De forma geral, os componentes do ICEI – Indicador de Condições e Indicador de Expecta�vas – 

apresentaram melhora tanto na comparação mensal quanto na comparação interanual. No que se refere 

ao Indicador de Condições, aquele que mede as condições atuais comparadas com os úl�mos seis meses, a 

melhora foi de 3,8 pontos na comparação com setembro/18 e 0,8 na comparação com outubro do ano 

anterior. Com o resultado atual, 50 pontos, entende-se que as condições correntes de negócio estão 

estáveis na comparação com os úl�mos seis meses. Destaca-se que o resultado de outubro é o melhor 

desde março desse ano, desde então, as condições de negócio das empresas da construção vinham 

apresentando sucessivas pioras.

Já as expecta�vas para os próximos seis meses, calculadas pelo Indicador de Expecta�vas, apresentou 

crescimento de 1,6 ponto tanto na comparação com setembro/18 quanto na comparação com outubro/17. O 

indicador ficou em 70,2 pontos, sinalizando para expecta�vas bastante posi�vas para o futuro próximo.

Nacionalmente, a confiança dos empresários da construção está abaixo do observado em Goiás, 

porém, houve melhora na comparação com o mês anterior, distanciando da linha divisória dos 50 pontos. 

Vale lembrar que o índice varia de 0 a 100 e que valores abaixo de 50 indicam falta de confiança, e quanto 

mais próximo de 100, maior é a confiança empresarial.
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