
Índice de Confiança do Empresário -  Setor Imobiliário

ICE-SI
Sindicato da Habitação

Secovi RS

O Índice de Confiança do Empresário do Setor Imobiliário (ICE-SI) é resultado da combinação de um conjunto de 

variáveis (perguntas) aplicadas aos empresários do setor imobiliário. A abordagem do estudo contempla informações 

referentes à economia brasileira, Estado do Rio Grande do Sul, setor imobiliário e suas respectivas empresas no âmbito 

atual e de expectativas para o futuro.

Para cada resposta do questionário encaminhado aos empresários é realizada uma transformação algébrica, 

com o intuito de transformar o resultado em forma de índice. Esse indicador tem uma amplitude de 0 a 200 pontos, sendo 

que:

Ÿ Abaixo de 100 pontos (<100): falta de confiança/pessimismo do empresário;

Ÿ 100 pontos (=100): ponto central. Não se caracteriza pessimismo e nem otimismo, ou seja, ponto neutro.

Ÿ Acima de 100 pontos (>100): confiança/otimismo do empresário.

O ICE-SI é formado por três componentes, com pesos iguais em seu cálculo:

 Índice de Condições Atuais (ICAE-SI): reflete a percepção do empresário do setor imobiliário quanto ao 
momento presente da economia brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul, ao setor e à sua empresa 
especificamente em relação ao mesmo período do ano anterior.

Índice de Expectativas (IEE-SI): reflete as expectativas do empresariado sobre o futuro de curto prazo 
(próximos 12 meses) no que condiz à economia brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul, ao setor e à sua 
empresa.

Índice de Investimentos (IIE-SI): capta as expectativas de contratação de funcionários e investimentos.

Criado em similaridade com outros índices de confiança (como o do comércio e da indústria, por 

exemplo), a pesquisa pretende ser referência como indicador coincidente e antecedente do nível de atividade 

e das expectativas empresariais do setor imobiliário.

Janeiro/2017

Metodologia

A reação projetada pelos agentes econômicos para a economia brasileira acabou decepcionando em 

dados concretos. Os números dos últimos meses de 2016 divulgados sobre o desempenho da economia 

abalaram também a confiança dos empresários do mercado imobiliário. De um índice otimista em 

Setembro/2016 (100,4 pontos), passou a 93,9 pontos em Janeiro/2017, perdendo força e retornando à faixa de 

pessimismo de mercado. No entanto, sabe-se que medidas de estímulo ao setor já estão sendo tomadas pelo 

governo e com isso, espera-se que a recuperação venha de forma gradativa.

 Na pesquisa realizada com empresários em janeiro estava a seguinte pergunta:  “O Sr./Sr.ª tem alguma 

sugestão para dinamizar o mercado imobiliário?” As respostas basicamente estavam ancoradas em redução 

de juros,  redução do desemprego, aumento da disponibilidade de financiamentos e créditos, além de novos 

investimentos. Considerando esses fatores, os dados do último boletim FOCUS dão certo alento aos 

empresários, já que a média “top five” (grupo que mais acerta projeções no FOCUS)  projeta  para o final de 

2017 IPCA de 4,20% e SELIC a 9,50% ao ano (boletim 17/02/2017).
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 O IIE-SI (Índice de Investimento do empresário do setor 

imobiliário), obteve 97,1 pontos em Janeiro/2017, sendo inferior ao 

índice apresentado em Setembro/2016 (100,0 pontos). Esse 

resultado indica que de um ponto neutro no índice anterior, os 

empresários passaram a apresentar certo pessimismo com relação 

a investimentos futuros. O componente contratação de 

funcionários, que embora tenha reduzido em relação ao índice 

anterior (de 105,6 para 99,0 pontos), é pouco superior ao resultado 

de Janeiro/2016 (um ano atrás), quando havia apresentado 98,0 

pontos. Estão estratificadas, a seguir, as respostas dos empresários 

com relação à contratação de funcionários em Janeiro/2017.

O índice relativo às expectativas do empresário imobiliário 

(IEE-SI) apresentou 120,3 pontos em Janeiro/2017, sendo o único 

componente do Índice de Confiança em que os empresários 

mostraram-se otimistas.  Embora ainda positivo, houve queda em 

todos os componentes do índice em relação aos resultados de 

Setembro/2016, tendo como maior redução as expectativas quanto 

ao Estado do Rio Grande do Sul (de 108,9 para 94,1 pontos). O 

principal fator positivo do indicador é a manutenção do otimismo 

dos empresários com relação ao futuro do seu negócio, 

apresentando para as expectativas da própria empresa 145,1 

pontos. 

O primeiro componente do ICE-SI é o Índice de Condições 

atuais na percepção dos empresários do setor imobiliário (ICAE-

SI), que em Janeiro/2017 ficou em 65,9 pontos,  encontrando-se  

menor que o apresentado em Setembro/2016 (70,3 pontos). A 

maior oscilação negativa nesse componente encontra-se nas 

respostas sobre as “Condições atuais da sua empresa” que em 

Setembro/2016 estava otimista em 104,4 pontos e em 

Janeiro/2017 caiu para 96,1 pontos.

O Índice de Confiança do Empresário do Setor Imobiliário de 

Janeiro/2017 registrou 93,9 pontos, voltando a indicar pessimismo dos 

empresários nos quesitos analisados. Na edição anterior (Setembro/2016) os 

respondentes haviam apresentado, ainda que pouco expressivo, certo otimismo 

na economia como um todo. Já o dado registrado no início de 2017 encerrou uma 

tendência que vinha se apresentando crescente nas três últimas edições. 

O aumento do pessimismo dos empresários foi diretamente influenciado 

por uma percepção menos favorável, principalmente, no indicador de 

Expectativas. Embora  ainda encontre-se positivo (120,3), o indicador caiu mais 

de 10 pontos com relação à Setembro/2016, quando havia sido de 130,8 pontos.
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 Do respondente:

 Da empresa do respondente:

Contratação de Funcionários

Perfil

Analisando o gráfico e os dados apresentados, constata-se que os empresários, que vinham com tendência 

otimista no quesito contratação de funcionários, apresentam-se agora um pouco mais cautelosos com relação ao 

andamento dos negócios. Dos respondentes, 70,6% dos empresários pretende manter seu quadro funcional, 13,7% 

deles pretende aumentar um pouco e em torno de 16% pretende reduzir moderadamente. A opção reduzir muito o número 

de funcionários não foi assinalada por nenhum dos respondentes. 
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Considerações Gerais

Segue abaixo um comparativo do Índice de Confiança do Empresário do Setor imobiliário de Janeiro/2017 com 

alguns dos demais índices de confiança, realizados por outras fontes em outros setores.

Comparação com outros índices de confiança

Descrição
Gaúcho 

(Setor
Imobiliário)

Gaúcho 
(Comércio)¹

Brasil
Comércio²

Gaúcho
(Indústria)³

Brasil 
(Indústria)4

Índice de Confiança do Empresário 93,9 92,5 95,7 103,4A (51,7B) 100,2A (50,1B)

Índice de Condições Atuais do Empresário 65,9 59,8 58,5 90,0A (45,0B) 82,4A (41,2B)

Índice de Expectativa do Empresário 120,3 133,3 142,8 110,0A (55,0B) 109,4A (54,7B)

Índice de Investimento do Empresário 97,1 84,3 85,8 - -

1 - Índice de Confiança do Empresário do Comércio do Rio Grande do Sul (ICEC -RS)  da Fecomércio/RS– Janeiro/2017 . Ponto de Corte: 100 (entre a falta de 
confiança e a confiança). 
2 - Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo –Janeiro/2017. Ponto de 
Corte: 100 (entre a falta de confiança e a confiança). 
3 - Índice de Confiança do Empresário Industrial  (ICEI-RS) da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul  (FIERGS) – Janeiro/2017 . Ponto de Corte: 50 
(entre a falta de confiança e a confiança).
4 - Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Confederação Nacional da Industria (CNI) – Janeiro /2017. Ponto de Corte : 50 (entre a falta de 
confiança e a confiança). 

A - Dado transformado com o intuito exclusivo de comparação.
B - Dado original.
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