
Confiança do empresário da construção se mantém elevada 

Resultados da Sondagem Industrial realizada pela Fieg, em parceria com a CNI e o Sinduscon-GO, 
mostram que os empresários da construção seguem confiantes ao longo do ano. Em outubro, o Índice 
de Confiança do Empresário da Construção – ICEI da Construção – apresentou pequena retração (-1,8 
ponto), mas se manteve acima dos 50 pontos, em 64,1. De acordo com a metodologia da pesquisa, o 
índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos demonstram empresários 
confiantes.

Ao longo do ano o índice de confiança vem sofrendo variações, ora aumento, ora declínio na 
comparação com o mês anterior, entretanto, na grande maioria dos meses, os resultados de 2019 têm 
sido superiores aos de 2018. Atualmente, o índice encontra-se 0,9 ponto acima do resultado de outubro 
de 2018.
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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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Dentre os componentes do ICEI, quem mais tem contribuído para o resultado posi�vo é o 
Indicador de Expecta�vas, que mede as perspec�vas para os próximos seis meses. Em outubro o 
indicador voltou a superar os 70 pontos. Resultado que demonstra empresários confiantes no futuro 
próximo.

Já o Indicador de Condições, que mede as condições atuais comparadas com os úl�mos seis 
meses, voltou a cair e se aproximar da linha divisória dos 50 pontos. Porém, na comparação com 
outubro do ano passado, o indicador ficou 1,1 ponto superior. Em 51,1, o reultado revela melhora no 
ambiente corrente de negócios.

Dentre os portes de empresas pesquisados, as grandes empresas se destacam com os maiores 
índices de confiança. O resultado de outubro foi 67,6 pontos, queda frente a setembro (-2,5), porém 
avanço de 4,0 pontos na comparação com outubro de 2018. As médias empresas também reduziram sua 
confiança na comparação com setembro, porém, seguem com a confiança elevada, 62,9 pontos. Por fim, 
as pequenas empresas man�veram sua confiança, em 58,3 pontos.

Nacionalmente, o índice manteve-se pra�camente estável nos úl�mos 4 meses. Cabe destacar 
que os empresários da indústria da construção em Goiás seguem com a confiança mais elevada do que o 
consolidado nacional.


