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Os últimos meses foram amargos 
para vários trabalhadores e empresários 
brasileiros, especialmente aqueles que 
engrossaram os índices de desemprego, 
em uma ponta, e os que viram suas ven-
das caírem, em outra. Em muitos lares e 
empresas, os efeitos da crise econômica 
global se instalaram sem pedir licença.

O cenário nebuloso, que provoca 
cortes irreversíveis e adia investimentos 
e planos, é influenciado por diversos 
fatores. Não há dúvida de que entre os 
mais determinantes está a abstrata, com-
plexa e pendular “confiança” das pessoas, 
determinante para o ato do consumo, 
principalmente de bens que exigem en-
dividamento futuro.

Por este motivo, são um verdadeiro 
alento para todo o mercado os resulta-
dos de dois levantamentos recentes que 
checaram o estado atual de otimismo 
dos brasileiros. Os últimos dados sobre 
o Índice de Confiança do Consumidor 
da Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo (Fecomercio) e da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) apontam que foi 
interrompida a seqüência de quedas ini-
ciada em outubro.

Mesmo estando em patamares me-
nores que os aferidos no começo do ano 
passado, a retomada no crescimento 
dos índices das duas instituições é uma 
injeção de ânimo nas esperanças dos que 
prevêem um período de retração não 
tão duradouro como prognosticado por 
muitos analistas.

“A confiança do consumidor é a me-
lhor arma para combater qualquer crise”, 
acredita Antônio Fadiga, presidente da 
Fischer América, resumindo bem o sen-
timento do mercado de comunicação. “Eu 
me assusto muito mais com uma queda no 
índice de confiança do brasileiro do que 
com a queda de projeção do crescimento 
do PIB”, acrescenta Sérgio Valente, pre-
sidente da DM9DDB.

Lógica invertida
O Índice de Confiança do Consumidor 

(ICC), pesquisado mensalmente pela 
Fecomercio, apresentou alta de 6,8% em 
fevereiro, atingindo 132,9 pontos, em uma 
escala que vai de zero (pessimismo total) 
a 200 (máximo de otimismo).

Esta é a primeira alta desde outubro, 
quando houve uma oscilação negativa de 
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0,7%, agravada pelas subseqüentes quedas 
de novembro (-4,5%), dezembro (-4,3%) e 
janeiro (-2%). No mês passado, após acu-
mular perda de 11%, o ICC da Fecomercio 
chegou a 124,4 pontos, o menor desde 
novembro de 2005 (117,3).

A crise econômica global acabou 
invertendo a lógica histórica do índice, 
que costuma ser mais positivo nos finais 

O sentimento do paulistano 
Resultados de fevereiro e variações em relação a janeiro

Segmentação Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC)

Índice das Condições 
Econômicas Atuais (ICEA)

Índice das Expectativas  
do Consumidor (IEC)

Renda
Menos de 10 salários mínimos 130,9 (+6,1%) 126,5 (+8,1%) 133,9 (+4,9%)

10 salários mínimos ou mais 140,9 (+9,3%) 138,7 (+10,7%) 142,4 (+8,4%)

Sexo
Homens 136,6 (+7,0%) 132,8 (+9,0%) 139,2 (+5,7%)

Mulheres 129,2 (+6,5%) 125,0 (+8,5%) 132, 0 (+5,4%)

Idade
Menos de 35 anos 135,4 (+5,4%) 129,7 (+5,2%) 139,3 (+5,5%)

35 anos ou mais 130,4 (+8,0%) 127,9 (+12,1%) 132,1 (+5,6%)

Total 132,9 (+6,8%) 128,8 (+8,7%) 135,6 (+5,6%)

A Fundação Getúlio Vargas também 
tem o seu Índice de Confiança do Consu-
midor (ICC), composto por cinco quesitos 
integrantes da Sondagem de Expectativas 
do Consumidor, rea lizada com base em 
uma amostra de mais de 2 mil domicílios 
em sete das principais capitais brasileiras.

Na última coleta, entre 2 e 22 de 
janeiro, o que se viu foi uma alta acima 
da média dos anos anteriores. Em uma 
escala que também vai de zero a 200, o 
ICC passou de 97,4, em dezembro, para 
100,3 pontos, uma elevação de 3%, quando 
nos três anos anteriores as altas médias 
dessa época foram de 1,6%. Apesar disso, 
o índice de janeiro ainda é 14,4% menor 
do que o do mesmo mês do ano passado.

Embora não compense totalmente 
as perdas anteriores, que no bimes-

tre outubro-novembro acumularam 
queda de 14%, o índice de janeiro sai 
do fundo do poço, já que o resulta-
do de novembro (96,9 pontos) havia 
sido o pior da série histórica da FGV.

O quesito que mede o grau de oti-
mismo do consumidor em relação à eco-
nomia brasileira também se recuperou 
em janeiro. Os que prevêem melhora 
saltaram de 18,3% para 22,5% do total de 
entrevistados, enquanto os que projetam 
piora diminuíram de 36,3% para 28,1%.

Por outro lado, a intenção de compra 
de bens duráveis continua em trajetó-
ria descendente. Os consumidores que 
pretendem gastar mais caíram de 14%, 
em dezembro, para 11%, em janeiro. 
Os que têm a intenção de gastar menos 
eram 34,5% e agora são 35,9%. (AZL)

Saindo do fundo do poço

de ano. De janeiro a abril de 2008, o 
ICC deu três saltos consecutivos, co-
meçando o período em 142,8 pontos e 
encerrando o quadrimestre em 149 — o 
patamar mais alto da história do índice, 
instituído em 1994.

Nos três meses seguintes, foi caindo 
até chegar a 131,5 pontos, em julho, mas 
voltou a subir para 140 em setembro. Des-
de então, a rota de descenso parecia não 
ter fim e era alimentada pelas previsões 
apocalípticas que inundam a mídia.

Na análise dos economistas da Feco-
mercio, o breque foi acionado pela queda 
nos índices de inflação, pelas medidas 
pontuais do governo federal para estimular 
a atividade econômica e pelo aumento do 
salário mínimo.

Todavia, o aumento do otimismo ainda 
não é suficiente para colocar o ICC nos 
mesmos patamares em que estava no 
início do ano passado. Em relação a feve-
reiro de 2008, quando o índice foi de 147,3 
pontos, ainda há uma distância de 9,8%. 
Em compensação, esta diferença também 
vem diminuindo, já que em janeiro era de 
12,9%, na comparação com o primeiro 
mês do ano passado.

O cálculo do ICC é composto por dois 
indicadores: o Índice das Condições Econô-
micas Atuais (ICEA) e o Índice das Expec-
tativas do Consumidor (IEC). No primeiro 
caso, em que se registra a percepção do 
entrevistado sobre o momento atual, houve 
alta de 8,7% de janeiro para fevereiro. Já em 
relação à percepção futura, expressa pelo 
IEC, a elevação foi de 5,6%. Para chegar 
aos índices, a Fecomercio entrevista men-
salmente cerca de 2,1 mil consumidores do 
município de São Paulo.

Alexandre Zaghi Lemos

A Grendene investe no mer-
cado nordestino para apresentar 
a nova identidade visual de Ipa-
nema. Depois de filmes com as 
atrizes Cléo Pires, Camila Pitanga 
e Nathália Guimarães, agora a 
campanha criada pela Africa dei-
xa as beldades de lado e aposta 
em três ações distintas, mas que 
ocorrerão simultaneamente: a 
criação de peças para mídia ex-
terior, o merchandising realizado 
por comunicadores de praças 
específicas e a ativação em praias 
da região. As ações serão focadas 
em Fortaleza, Natal e Recife. 

A nova identidade visual foi 
exibida no Big Brother Brasil 9, 
mas pela primeira vez ela será 
mostrada diretamente ao públi-

co. “Além de ações com lojistas, 
vamos explorar outdoors e mo-
biliário urbano. Não inserimos 
filmes na campanha, mas faremos 
ativações em diversas praias”, diz 
Pedro Adamy, responsável pelo 
marketing da marca Ipanema. 

O destaque é uma van que 
levará aos consumidores a pos-
sibilidade de adquirir peças cus-
tomizadas feitas na hora. “Que-
remos posicionar a Ipanema 
como marca de produtos de alta 
qualidade, com um planejamento 
consistente ao longo do ano”, 
afirma Fernando Armino, diretor 
da conta na agência. Após essa 
etapa, será realizada a renovação 
de todos os PDVs do País. 

Renato Pezzotti

O canal de TV por assinatu-
ra Multishow e a operadora de 
telefonia a longa distância Em-
bratel, parceiras estratégicas, 
anunciaram na semana passada 
mudanças no primeiro escalão 
dos seus organogramas. Após 
ter passado pelo Sportv, pela 
gravadora BMG e pela Disco-
very Networks Latin America, 
e ter ocupado até a semana 
passada a diretoria de negócios 
residenciais da Embratel, Gui-
lherme Zattar assume a direção 
do Multishow, substituindo 
Wilson Cunha, que exercia a 
função há 15 anos e decidiu se 
aposentar. 

Com a saída de Zattar, a 
Embratel optou por trazer o 

responsável pela operação da 
companhia na Região Sul, Mar-
cello Miguel, para comandar a 
diretoria executiva de negócios 
residenciais, responsável pelos 
serviços Livre e Net Fone, assim 

como por todo o marketing ins-
titucional da empresa. Miguel 
está presente no quadro funcio-
nal da companhia há 19 anos.

“Se quando dirigia o Sportv  
o Guilherme Zattar já havia 
feito um trabalho irretocável, a 
experiência adquirida a seguir 
o qualificou de forma perfeita 
para dirigir o Multishow, na difí-
cil tarefa de substituir o Wilson 
Cunha, que trouxe o canal até a 
posição de liderança que ocupa 
hoje com grande competência”, 
diz Alberto Pecegueiro, diretor 
geral da Globosat, programadora 
de TV por assinatura e dona de 
vários canais pagos, entre eles o 
Multishow.

Welliton Moraes

Mídia

Zattar assume comando do Multishow
Campanha

Foco no Nordeste

Zattar sai da Embratel e vai para o Multishow

Fonte: Fecomercio
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