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Vida real

Anna Carolina Papp

P ela primeira vez em
dez anos, a nutricionis-
ta Vanderli Marchiori

não conseguiu ganhar o sufi-
ciente no mês para pagar o
aluguel de seu consultório na

Lapa, em São Paulo. A profissio-
nal autônoma de 46 anos, que
também dá aulas em curso de
pós-graduação, afirma que sem-
pre teve boa clientela. No entan-
to, em julho, diversas de suas
consultas foram canceladas,
pois as pessoas afirmavam es-
tar sem dinheiro.

“O poder aquisitivo diminuiu
muito do começo do ano para
cá. As pessoas simplesmente
não têm mais dinheiro, isso é
notório”, diz ela. Para minimi-
zar os prejuízos, Vanderli teve
de subir o preço de seu atendi-
mento em 10%. “Se eu fosse su-

bir de acordo com o aumento
real das minhas despesas, te-
ria de subir cerca de 30%. Só
o aluguel da minha sala au-
mentou 12% desde o início
do ano.”

Vanderli sentiu a inflação
também como consumido-
ra. “Na padaria, até três me-
ses atrás, o café com pão na
chapa custava R$ 2,80 e ago-
ra está R$ 5,20”, disse. “Que-
ria acreditar que a situação
vai melhorar, mas estou bem
reticente.”

Miyuki Yoneda, de 54 anos,
também sentiu a instabilida-
de econômica nos negócios.
Dona da rede Fifo, lojas de R$
1,99 que vendem de utensí-
lios domésticos a produtos
de papelaria, ela afirma ter
observado um aumento gran-
de no preço das mercadorias
nos últimos seis meses. “A
matéria-prima está mais ca-
ra. Sentimos isso mais com
plástico e algodão.”

A empresária, que após se
aposentar abriu o próprio ne-
gócio com as irmãs, teve de
aumentar os preços das mer-
cadorias por volta de 5%. “Há
produtos cujo preço não au-
mentamos, para não afastar
a clientela. Mas tivemos uma
desaceleração nos negócios,
entre 6% e 7%.”

A preocupação de Miyuki
agora está no preço do dólar,
por causa dos produtos im-
portados – ainda mais com a
proximidade do Natal.
“Acho que o governo está ca-
muflando a nossa inflação,
evitando mostrar o quanto
de fato ela está aumentando;
mas a gente é que sente.”

● A falta de confiança com a eco-
nomia brasileira também aumen-
tou no ambiente externo e ficou
evidente no comportamento do
chamado risco país do Brasil. O
credit default swap (CDS) do Bra-

sil – indicador que mede o quan-
to os investidores pagam por um
seguro contra calote de papéis
públicos do País – se descolou
da média dos índices de Colôm-
bia, Peru, Chile e México. Na quin-
ta-feira, o índice do Brasil ficou
70 pontos acima da média dos
quatro países, mostra compila-
ção da Tendências Consultoria.

O início do descolamento co-
meçou no segundo semestre de

2011, mas foi no fim de 2012 que
a pontuação brasileira começou
a superar a da América Latina
em maior escala. “Foi um conjun-
to de fatores que levou a esse
aumento de desconfiança do in-
vestidor internacional com o Bra-
sil”, diz Rodolfo Oliveira, econo-
mista da Tendências. “É um go-
verno menos comprometido com
inflação e metas fiscais, e com
menor crescimento.” / L.G.G.
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Confiança
cai ao nível
da crise
de 2009
Ânimo de consumidores e empresários
reflete decepcionantes índices econômicos

Crise. Pela 1ª vez, Vanderli não ganha para pagar aluguel

Luiz Guilherme Gerbelli

Há um sentimento de frustra-
ção na economia. Os dados
decepcionantes divulgados
ao longo do ano derrubaram
o ânimo dos empresários e
dos consumidores brasilei-
ros e levaram os índices de
confiança para o nível de
2008 e 2009, quando o mun-
do sentiu os impactos da cri-
se internacional.

O aumento nos indicadores
de confiança virou peça-chave
na tentativa de acelerar o cresci-
mento econômico. A falta de
confiança faz os empresários
deixarem de investir e os consu-
midores pouparem com medo
do que virá pela frente, o que
prejudica ainda mais as expecta-
tivas do crescimento brasileiro.

“O ano começou com uma ex-
pectativa de crescimento mais
forte, mas os indicadores não es-
tão decolando. Atualmente, se
percebe também um mercado
de trabalho menos favorável e
os juros estão subindo. Tudo is-
so tem uma retroalimentação
(para o enfraquecimento da
confiança)”, diz o economista
do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio
Vargas (FGV/Ibre), Aloisio
Campelo. As sondagens do ins-
tituto mostram a confiança do
consumidor, indústria e servi-
ços no nível de 2009.

A queda de confiança na eco-
nomia ligou o sinal de alerta no
governo, que aumentou a carga
do discurso para dissipar a des-
confiança. No início do mês, no
Rio Grande do Sul, a presidente
Dilma Rousseff comemorou o
baixo resultado do Índice Na-

cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) de julho e ga-
rantiu que a inflação está sob
controle. Na sexta-feira, em
São Paulo, o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, afirmou
que análises mais pessimistas
não têm fundamento.

Causas. O comportamento da
confiança entre consumidores
e empresários têm motivações
diferentes. Para o consumidor,
pesou mais a inflação elevada e
uma preocupação com o cresci-

mento do desemprego. Em ju-
lho, o Índice Nacional de Expec-
tativa do Consumidor (Inec) fi-
cou em 110 pontos e apresentou
estabilidade em relação a junho
(110,1), segundo a Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI). A pesquisa verificou, po-
rém, que a expectativa em rela-
ção à inflação ficou no nível
mais baixo desde 2001. Do lado
do empresário, o desempenho
da atividade econômica é o que
preocupa mais. “A queda de con-
fiança do consumidor tem se re-

fletido nas vendas, principal-
mente na venda a prazo”, afir-
ma o presidente da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lo-
jistas, Roque Pellizzaro Junior.

Na visão de alguns analistas,
a forte queda de confiança sur-
preende porque o Brasil ainda
cresce e o mercado de trabalho
não foi fortemente afetado pela
desaceleração econômica – não
estamos numa recessão.

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) do municí-
pio de São Paulo teve em julho a
sexta queda consecutiva. Nu-
ma escala de 0 a 200, o indica-
dor, apurado pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Pau-
lo (Fecomércio-SP), ficou em
136,7 pontos – uma queda de
14,8% no período de 12 meses.
“Uma confiança ruim do consu-
midor vai tornar mais difícil
uma recuperação econômica”,
afirma Fabio Pina, economista
da Fecomércio-SP.

Protestos. A piora refletida
nos indicadores de confiança te-
ve um fator adicional. Em junho
e julho, as manifestações nas

principais cidades brasileiras re-
velaram a insatisfação da popu-
lação com a classe política. Le-
vantamento do Ibre/FGV mos-
tra que 35,2% das empresas fo-
ram afetadas pelas manifesta-
ções. O comércio foi o setor
mais impactado pelos protes-
tos, com 46,7%, seguido dos ser-
viços (36,1%), indústria (28%) e
construção (23,5%).

É provável que parte do pessi-
mismo apurado pelas sonda-
gens seja devolvida nos próxi-
mos levantamentos por causa
da queda na força das manifesta-
ções. Em agosto, por exemplo,
o Índice de Confiança do Em-
presário Industrial (Icei) cres-
ceu 2,6 pontos na comparação
com julho, para 52,5 pontos, se-
gundo levantamento da CNI.
“Esse aumento não quer dizer
que entramos numa retomada
da confiança do empresário. O
resultado é um pouco da devolu-
ção de julho, que teve uma que-
da muito forte”, afirma o econo-
mista da CNI, Marcelo Azeve-
do. Na série histórica do Icei, o
resultado de agosto é o segundo
mais baixo desde a crise de
2008.

‘QUERIA ACREDITAR
QUE A SITUAÇÃO
VAI MELHORAR’
Como empresária e consumidora a nutricionista
Vanderli está pessimista com relação à economia

Pessimismo com
o Brasil aumenta
também no exterior

Insegurança. Comércio sentiu muito efeito dos protestos

● Sinal amarelo

● Principais índices de confiança caem sucessivamente neste ano e retornam ao patamar de 2009. 
Fundamentos ruins da economia fazem risco Brasil descolar dos demais países da região
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Novembro de 
2012: Deterioração 
das contas externas e 
fraco crescimento 
fazem risco Brasil se 
descolar ainda mais 
da média da região

Início do segundo 
semestre de 2011: 
Banco Central começa 
a cortar taxas de juros 
num momento em que 
a inflação começava a 
crescer

“O ano começou com uma
expectativa de crescimento
mais forte, mas os
indicadores não estão
decolando. Atualmente, se
percebe também um
mercado de trabalho menos
favorável e os juros estão
subindo.”
Aloisio Campelo
ECONOMISTA DO FGV/IBRE

“Uma confiança ruim do
consumidor vai tornar mais
difícil uma recuperação
econômica.”
Fabio Pina
ECONOMISTA DA FECOMÉRCIO-SP
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