
Empresários da construção cada vez mais confiantes

Resultados de novembro/2018 do Índice de Confiança do Empresário da Construção – ICEI da 
Construção, em Goiás, alcançou os 66,3 pontos, melhor resultado desde março desse ano. O incremento 
com relação ao mês anterior foi de 3,1 pontos, maior variação desde setembro de 2017. Conforme a 
metodologia da pesquisa, o índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que resultados acima de 50 indicam 
confiança empresarial. Dessa forma, analisando o histórico do ICEI da construção em Goiás constata-se 
uma confiança consolidada e em crescimento ao longo dos úl�mos meses. O resultado atual está 7,3 
pontos acima do resultado de novembro de 2017.

As empresas de grande porte, tradicionalmente, apresentam os maiores índices de confiança. Em 
novembro/18, o ICEI dessas empresas chegou a 68,5 pontos, aumento de 4,9 pontos na comparação com o 
mês anterior. Quanto as empresas de pequeno porte, o aumento de 1,0 pontos na comparação mensal, 
levou o índice a 65,6 pontos, melhor resultado desde maio/18. Por fim, as empresas de médio porte 
apresentaram ICEI em 63,9 pontos, aumento de 1,9 na comparação com outubro/18.
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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.

Conforme já vinha sendo observado, a melhora no ICEI é resultado da melhora dos dois indicadores 
que o compõem: Indicador de Condições e Indicador de Expecta�vas. O Indicador de Condições que mede 
as condições atuais de negócio comparadas com os úl�mos seis meses manteve-se, durante 7 meses de 
2018, abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Atualmente, o indicador apresenta-se ligeiramente acima 
dessa linha, em 51 pontos, o que demonstra que o empresário da construção percebe melhora em suas 
condições de negócios atuais.

Já o Indicador de Expecta�vas, que mede as perspec�vas dos empresários para os próximos seis 
meses, apresentou o melhor resultado desde o início da série histórica, janeiro de 2012. O resultado de 
novembro/18, 74,1, é 3,1 pontos acima do resultado do mês anterior e 10,7 pontos acima de novembro de 
2017, o que comprova que o empresário da construção em Goiás espera melhoras para o futuro próximo.

O resultado nacional foi ainda mais expressivo. Com aumento de 8,6 pontos na comparação com 
outubro, o ICEI dessas empresas ficou em 60,7 pontos em novembro/2018. O índice não ultrapassava os 60 
pontos desde maio de 2012. A melhora significa�va do ICEI nacional foi resultado da melhora nas 
expecta�vas dos empresários para os próximos seis meses. Porém, quanto ao indicador de condições, 
ainda que tenha ocorrido melhora, o resultado de novembro, 49,2 pontos, demonstra piora nas condições 
atuais de negócios.
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