
REVERSÃO NA CONFIANÇA DO
EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO 

De forma contrária ao registrado em janeiro, quando de uma excelente expansão de 
8,7 pontos, o ICEI regrediu de forma acentuada em fevereiro. Queda de 5,2 pontos. Com 
este resultado o ICEI caiu de 48,8 para 43,6, ficando também abaixo do resultado de 
fevereiro de 2015, que foi de 45,8 pontos. 

O ICEI da indústria da construção vem apresentando um comportamento diverso 
desde junho/2014, quando caiu de 53,1 pontos para 49,9, ficando, desde então, abaixo 
do corte da pesquisa que é de 50 pontos. Destacando que valores acima do corte 
entendem-se por situação favorável e abaixo, desfavorável. Assim, desde aquele mês, 
os empresários do segmento vêm sinalizando uma conjuntura política e econômica 
desconfortável e desfavorável aos seus negócios. 
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O indicador de condições, aquele com revela a percepção do empresário da atual 
situação em relação aos últimos seis meses, foi o que apresentou ao longo de 2015 o pior 
comportamento, tendo alcançado em agosto/2015 a menor marca da pesquisa (25,8 
pontos). Desde então, o indicador de condições pouco avançou. Neste início de ano 
houve expansão em janeiro, em comparação com dezembro, e agora em fevereiro, a 
primeira queda do ano. Retração de 1,1 pontos e o índice foi para 32,8 pontos. A bem da 
verdade, em que pese o registro de queda neste ano, o resultado está melhor do que o 
registrado em fevereiro de 2015, que foi de 28,3 pontos. O que de certa forma, sinaliza a 
possibilidade de uma melhor dinâmica em 2016, conforme percepção dos empresários 
goianos. 

Acompanhando a tendência do mês, o indicador de expectativas também regrediu 
em relação a janeiro, deixando para trás um crescimento de 9,4 pontos, registrado em 
janeiro, quando agora em fevereiro, teve uma queda de 7,4 pontos. Assim o indicador de 
expectativa, que havia avançado em janeiro e ficado acima do corte da pesquisa (50 
pontos), regrediu de 56,2 para 48,8 pontos. Sendo esse resultado inferior ao registado 
em fevereiro do ano passado, que foi de 54,2 pontos. Tal comportamento chama a 
atenção para a apreensão vivida pelo empresário da construção em relação aos 
próximos seis meses. 
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