
CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO
EM JANEIRO SURPREENDE

Em janeiro/2016 o ICEI da construção teve avanço bastante positivo. Houve 
crescimento de 8,7 pontos. O segundo resultado mais representativo de toda a série 
histórica da pesquisa, ficando abaixo do crescimento de 9,6 pontos registrado em 
janeiro/2013.

Habitualmente os resultados de janeiro em relação a dezembro são positivos, 
principalmente pelo aspecto emocional de início de ano. Contudo, neste início de ano a 
expectativa do empresário está mais forte quanto a uma melhora nos negócios de forma 
geral. O ICEI saltou de 40,1 pontos para 48,8. Um bom avanço em relação a 2015, onde a 
exceção de janeiro/2015, todos os resultados daquele ano ficaram abaixo deste 
resultado. 
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Em janeiro uma melhora foi observada no indicador de condições, saiu de 28,7 para 
33,9 pontos. Avanço de 5,2 pontos e colocando o indicador numa situação mais favorável 
do que aquela registrada em janeiro/2015, quando o indicador de condições foi de 29,3 
pontos. 

O que se observou ao longo do ano passado foram situações desfavoráveis ao 
setor, em especial a drástica redução dos financiamentos bancários levando-se em 
conta a elevação dos juros e o afunilamento da concessão destes conforme 
características estabelecidas pelos agentes financeiros que optaram por adotarem 
critérios mais rigorosos. 

O indicador de expectativas também avançou e o fez, de forma robusta. Registrou 
em relação a dezembro do ano passado um crescimento de 9,4 pontos, a segunda maior 
variação da série histórica da pesquisa. O maior resultado foi de 12,8 pontos registrados 
em agosto/2012. Uma época totalmente diferente da atual em relação ao momento 
político e a recessão que se instala na economia neste momento. 

Com o registro de crescimento em janeiro, novamente o indicador passou a casa 
dos 50 pontos, ficou em 56,2 pontos. Destacando, no entanto, que inferior ao registrado 
em janeiro do ano passado, quando de um resultado de 61,5 pontos. 


