
PARA EMPRESÁRIOS “CONDIÇÕES ATUAIS” MELHOROU  

Empresários da indústria da construção esboçam uma percepção menos 
desfavorável para o atual momento marcado pelo arrefecimento da atividade e 
descrédito político. O indicador de condições, aquele que expressa o sentimento do 
empresário quanto ao atual momento em relação aos últimos seis meses, foi o que 
mais influenciou o ICEI de novembro. 

O indicador de confiança avançou 3,3 pontos em relação a outubro. Destacando 
que naquele mês houve crescimento de 5,8 pontos, em relação a setembro. Dois 
resultados positivos e de boa representatividade, porém não suficientes para fazer com 
que o indicador retornasse a casa de 50 pontos, o que não ocorre desde abril/2014.
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Em janeiro deste ano o ICEI da construção estava em 50,8 pontos e de lá para cá o 
comportamento foi bastante desfavorável. Em que pese os dois últimos resultados 
tenham sido positivos (2,1 e 0,9 pontos) não foram suficientes para proporcionar o 
retorno do ICEI à casa de 50 pontos, porém avançou de 40,5 pontos, registrado em 
setembro, para 43,5 pontos em novembro.  

O índice de confiança da indústria brasileira da construção vem apresentando 
trajetória pior do que a regional Goiás, ao longo de 2015. Em novembro, o ICEI nacional 
chegou a marca de 36,0 pontos enquanto que em  janeiro havia registrado 44,6 pontos. 
Uma queda de 8,6 pontos no ano, advindo de 8 resultados negativos e, somente 3 
positivos. O pior resultado de 2015 foi de uma queda de 4,8 pontos, enquanto o melhor 
resultado foi de um crescimento de apenas 1,6 pontos, o que ocorreu agora em 
novembro. 

O indicador de expectativas teve pequena retração em novembro. Queda de 0,4 
pontos. Ou seja, o indicador recuou de 48,0 pontos para 47,4. Desde julho deste ano, 
quando da marca de 52,2 pontos, portanto situação mais favorável, o indicador de 
expectativas vem tendo comportamento desfavorável revelando a apreensão vivida 
pelo setor, principalmente pela falta de investimento dos Governos em infraestrutura e 
habitação, que não vem ocorrendo no mesmo volume de anos anteriores. Tal situação 
se apresenta restritiva para o setor da construção.  


