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Pelo índice de expectativa do consumidor, 73% querem manter ou elevar o nível de dezembro  
 
Apesar de toda a preocupação do governo com o ritmo acelerado do consumo, que pode 
reacender a inflação, o brasileiro continuará comprando com o mesmo entusiasmo visto no fim 
do ano passado. É o que aponta a pesquisa trimestral Índice Nacional de Expectativa do 
Consumidor (Inec), divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entre os 
pesquisados, 73% informaram que pretendem elevar ou manter o nível de consumo de 
dezembro.  
 
O Inec, que reflete a avaliação do consumidor em relação às perspectivas de renda, emprego, 
inflação e até de satisfação com a vida, atingiu em março 109,1 pontos. É um recorde para o 
período na série da CNI, iniciada em 1999. O resultado de março é o terceiro melhor já 
registrado, considerando todos os trimestres.  
 
O alto astral do consumidor brasileiro é motivado principalmente pela melhora no mercado de 
trabalho, segundo avaliou a CNI. Entre os pesquisados, 43% responderam que não têm medo 
do desemprego. Nunca o brasileiro esteve tão confiante nesse quesito como agora.  
 
“Isso é fundamental para a decisão de compras a prazo”, comentou o coordenador do Núcleo 
de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco. A pesquisa mostra também que 44% das 
pessoas acreditam que a própria renda vai aumentar nos próximos seis meses.  
 
O comportamento dos preços, porém, é uma preocupação dos consumidores. Dos 
entrevistados, 55% estimam que a inflação vai subir ao longo do próximo semestre. “Mas isso 
não foi suficiente para afetar as perspectivas de consumo e renda”, comentou Castelo Branco.  
 
Ele atribui o resultado à alta de preços de determinados produtos, como feijão e óleo de soja, 
neste início de ano. “A inflação é uma preocupação permanente das pessoas.”  
 
Os pesquisadores perguntaram também como estaria o nível de satisfação do entrevistado 
com a vida. Nada menos do que 70% se disseram satisfeitos, enquanto 11% afirmaram que 
estão muito satisfeitos. Outros 16% dos entrevistados se declararam insatisfeitos e apenas 
2%, muito insatisfeitos.  
 
JUROS  
O forte desempenho do consumo, acompanhado por um nível insuficiente de investimentos, 
está no centro das preocupações do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável pela 
fixação da taxa básica de juros no País.  
 
Em documentos recentemente divulgados, os diretores do Banco Central, que compõem o 
Copom, deixaram claro que esse descompasso pressiona a inflação para cima. Isso pode exigir 
a elevação dos juros, para esfriar um pouco o consumo e baixar a inflação futura em direção à 
meta, que é de 4,5% este ano.  
 
“Mas existem outras formas de conter a inflação”, disse Castelo Branco. Ele observa que, se a 
preocupação é o aumento da demanda, o próprio governo pode dar uma contribuição, 
cortando os gastos públicos. “A demanda não é só alimentada pelo consumo privado”, 
destacou.  
 
Além disso, parte da recente alta da inflação é provocada pela elevação de preços de alimentos 
no mercado internacional. “Nesse caso, a taxa de juros não corrige”, comentou Castelo 
Branco.  
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