
Consumidor no auge do otimismo 
 
A expectativa do consumidor da Região Metropolitana do Rio de Janeiro atingiu em 
dezembro o melhor nível desde o início da pesquisa, em 2000, informou nesta quinta-
feira a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio -RJ). De acordo 
com a instituição, o Índice de Expectativa do Consumidor apresentou em dezembro o 
sexto resultado consecutivo acima da linha do otimismo (100 pontos), com alta de 
5,19% ante o mês anterior, elevando o índice de 108,17 pontos em novembro para 
113,79 pontos em dezembro. 
 
Na comparação com dezembro de 2003, também foi verificada alta. "É o melhor 
resultado da série histórica do indicador, calculado desde 2000", esclareceu a 
Fecomércio-RJ em comunicado. Na avaliação da instituição, a re lação direta entre a 
melhora da economia, ilustrada pela elevação da renda e pela contínua expansão do 
crédito, favoreceu o clima positivo no fim de ano, apesar da elevação da taxa básica de 
juros. 
 
Pesquisa mostra vendas em alta e inadimplência em queda 
 
"A análise da instituição mostra que as vendas estão em alta e a inadimplência, em 
baixa, especialmente no caso da aquisição de bens como veículos, eletrônicos e 
eletrodomésticos", informou, ainda, a instituição. No comunicado, a federação 
esclareceu que o subindicador Situação Financeira Presente subiu de 97,49 pontos 
para 114,57 pontos - um aumento de 17,5%-, confirmando a boa saúde financeira do 
consumidor. "Já o subindicador Expectativas Futuras apresentou redução de 4,9%, 
fechando dezembro em 113,01 pontos, contra 118,85 de novembro", informou a 
instituição. 
 
O ano de 2004 foi, para o comércio de bens e serviços fluminense, um período de 
recuperação, quando o setor começou a recompor as perdas vividas ao longo dos 
últimos anos. A Fecomércio-RJ acredita que recuperação do poder aquisitivo do 
trabalhador e a conseqüente melhora na massa salarial trouxeram o consumidor de 
volta às compras e deram a confiança necessária ao comércio para chegar ao fim do 
ano com prazos de financiamento ampliados e muitas ofertas. A expectativa é que em 
2004 o setor tenha crescimento em torno de 7% a 8% sobre 2003. 
 
Movimento de Melhora deverá continuar em 2005 
 
- Toda essa dinâmica gerou um ciclo virtuoso que levou ao melhor Natal dos últimos 
anos, com aumento no faturamento 5,25%, em média, maior do que o de 2003. Esse 
movimento deve continuar nas primeiras semanas de 2005, quando o comércio estará 
atraindo consumidores com promoções de queima de estoques - destaca o presidente 
da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz. 
 
Pesquisas recentes realizadas pela Fecomércio-RJ mostram que a população 
fluminense chega a 2005 com a saúde financeira em sua melhor forma, o que indica 
que as vendas do comércio devem se manter altas na virada do ano. O presidente da 
instituição lembra que o comportamento do consumidor robusto, que ao longo do ano 
ele colocou as contas em dia, o que gerou a queda nos índices de inadimplência 
identificada pelos levantamentos da Federação. 
 
Para Orlando Diniz, em 2005 o mercado interno deverá ser o principal responsável pelo 
crescimento da economia, contribuindo para a redução do desemprego e para a 



melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. De acordo com o empresário, o desafio 
de 2005 será crescer sobre a base elevada de 2004, ano em que o aumento do PIB 
está projetado para cerca de 5%.  
 
- É provável que tenhamos um crescimento do comércio entre 3% e 4%, pois teremos 
uma base de comparação bem melhor que 2003. Mas esse percentual menor não será 
menos significativo, porque indicará a sustentabilidade do processo de recuperação 
econômica, com a continuidade do processo de recuperação da renda - ressalta 
Orlando Diniz. 
 
A Fecomércio-RJ preocupa-se com a manutenção dos juros em patamar alto, mas não 
acredita que haja novas elevações ou que o consumidor seja prejudicado. A instituição 
tem a esperança de que ao longo do ano seja iniciado o processo de queda dos juros, 
redobrando o fôlego da economia brasileira. 
 
Apostando no crescimento sustentado da economia, a Fecomércio-RJ também confia 
que serão gerados empregos, especialmente no comércio de bens e serviços, um dos 
setores que reflete de forma mais rápida a recuperação econômica e o que mais 
emprega em todo o Estado do Rio. Um exemplo desse processo, avalia a entidade, 
foram as contratações temporárias do Natal de 2004, que superaram em 50 mil vagas 
as de 2003. 
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