
EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO COM CONFIANÇA EM BAIXA  

Em abril o ICEI da construção apresentou retração de 2,0 pontos na comparação 
com março. Este foi o segundo resultado negativo no ano. Destacando-se que o avanço 
em relação a dezembro/15, registrado em janeiro, não existe mais. Em janeiro o ICEI da 
construção foi de 48,82 pontos enquanto que o dezembro/15 foi 40,1 pontos. A 
perspectiva apresentada em janeiro não se confirmou nos meses seguintes. Hoje o ICEI 
da construção é de 42,3 pontos, ou seja, -6,5 pontos em relação a janeiro/16.

Neste compasso a perspectiva de melhora no ICEI da construção após o bom 
resultado de janeiro deste ano se distancia de acontecer especialmente pelas duas 
quedas no quadrimestre (5,2 e 2,0 pontos) e pela comparação com abril do ano passado, 
onde se vê que naquele período o ICEI foi de 48,1 contra 42,3 pontos na atualidade. 
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Outra condição desfavorável apresentada no mês foi a queda do índice de 
expectativa, que é aquele que expressa a confiança do empresário para os próximos 
seis meses. Assim, com uma queda de 3,4 pontos e o retorno a um índice abaixo de 50 
pontos – corte da pesquisa entre uma situação mais ou menos favorável – tem-se que 
essa oscilação refletirá nos investimentos. Foram apurados dois resultados positivos e 
dois negativos, sendo que a magnitude destes resultados quase se equivalem, salvo 
uma diferença de 0,3 pontos favoráveis aos resultados positivos do ano. Desta feita o 
índice de expectativa de 47,1 pontos para abril/16 pouco difere do resultado de 
dezembro/15 que foi de 46,8 pontos. 

Em nível nacional a indústria da construção também não vem apresentando um bom 
comportamento. O ICEI nacional encontra-se baixo e teve em abril queda de 0,1 pontos, 
caindo então para 35,5. Situação mais acentuada do que a registrada para igual período 
em Goiás (35,5 contra 42,3 pontos). Um ponto de destaque negativo é o indicador de 
condições atuais em relação aos seis meses passados; seu resultado nacional foi de 
retração equivalente a 1,5 pontos, caindo esse indicador para 25,2 pontos. O mais baixo 
da série histórica da pesquisa. Em Goiás, houve registro positivo no indicador, em que 
pese de baixa relevância. Avanço de 0,5 pontos. Assim o indicador foi para 35,2 pontos. 


