
Indústria da Construção mantém confiança em alta  

O ICEI da construção teve seu segundo resultado positivo consecutivo. O avanço em 

relação a maio foi de 1,5 pontos, destacando que em maio houve um crescimento de 5,7 

pontos. Assim, o índice de abril que era de 52,0 pontos, saltou para 59,2 pontos em junho.  

Recuperando desta forma, a queda registrada em abril deste ano, que foi de 5,1 pontos. 

 O ICEI da construção teve forte influência do indicador de expectativas, que continua 

ascendente. Em junho avançou 2,1 pontos, sendo este o segundo resultado positivo 

consecutivo após uma retração de 8,0 pontos em abril. Destaca-se que o indicador de 

expectativa vem avançando de forma considerável. Ao longo deste ano, houve uma 

expansão de 7,0 pontos e em relação a julho do ano passado, crescimento de 9,8 pontos.  
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O destaque do mês é a expansão do indicador de expectativa que, mesmo após a 

delação contra o atual governo federal, verifica-se avanço de 2,1 pontos. Tem-se que a 

melhora da confiança para os próximos meses está ligada a retração dos juros de mercado 

(taxa Selic) e a diminuição da inflação, criando perspectivas mais favoráveis para a 

realização de investimentos ou mesmo na retomada daqueles paralisados. Outro fator que 

vem favorecendo a melhoria na confiança do empresário da construção é a geração de 

emprego, que apresenta avanço moderado no ano. 

Outro fato a ser observado como um aspecto positivo, é a sinalização para uma 

retomada gradual que se depreende da análise do indicador de condições atuais, sendo que 

este expressa o atual momento em comparação com os seis meses anteriores. Assim, a 

estabilidade verificada neste mês, posto que houve pequena variação positiva de 0,2 pontos, 

não expressa a realidade dos outros meses deste ano, onde, ao considerar o resultado de 

junho, tem-se que é o quinto positivo consecutivo em 2017. Sendo, até então, ocorrida uma 

expansão de 5,8 pontos. 
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