
Carioca é consumidor mais otimista que o paulista 
Marta Barcellos,  
 
Comércio Índices de confiança demonstram diferença de expectativas 
 
Depois de mais de dois anos de pesquisas mensais sobre as expectativas do consumidor na região 
metropolitana do Rio, a Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio) acredita ter dados 
suficientes para chegar a uma conclusão: o carioca é um otimista por excelência. No Índice de 
Expectativa do Consumidor (IEC) _ que pode ser comparado ao Índice de Intenções do 
Consumidor (IIC) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) -, o 
indicador de perspectivas financeiras nunca esteve abaixo de 100, ou seja, as respostas positivas 
sobre o futuro sempre foram em maior número que as negativas, ao contrário do IIC. 
 
Esses indicadores de confiança, que consideram a situação presente do consumidor e as suas 
expectativas futuras, são termômetros de intenção de compra e instrumento valioso para o 
planejamento do comércio. O Rio, conta Luis Otávio de Souza Leal, coord enador do núcleo de 
economia da Fecomércio-RJ, se destaca especialmente nas respostas sobre o seu futuro 
financeiro. "O carioca é um otimista por natureza", diz Leal. "Mas há duas interpretações para 
isso: a de que ele acredita efetivamente que as coisas vão melhorar e a de que ele vê a situação 
atual tão ruim que não pode piorar", acrescenta, destacando que avaliação presente da situação 
financeira com freqüência é negativa. 
 
Outra peculiaridade na cidade é uma espécie de sazonalidade do humor carioca, que tende a ficar 
pessimista quando acaba o verão. Como é comum em outros índices de confiança, o IEC também 
segue à risca as variações da conjuntura econômica do país _ é possível identificar no sobe-desce 
do seu gráfico acontecimentos como a subida do dólar e o racionamento de energia no ano 
passado. Porém, a esses impactos se sobrepõe os efeitos de verão. A estação é precedida de 
otimismo, pela capacidade de gerar negócios, e gera uma queda no índice ao seu final. 
 
Segundo Leal, o impacto da estação na economia é real, e não está ligado apenas ao bom humor 
carioca na sua estação preferida. "O Rio é uma cidade muito voltada para o verão", diz o 
economista. "As pessoas se sentem mais pobres no fim da estação e o índice da situação presente 
é o que melhor capta esse sentimento." O fenômeno não existe em São Paulo. 
 
O IEC de janeiro confirma a tendência sazonal: o índice subiu 1,83% em relação ao mês anterior.  
 
O otimismo é sustentado, mais uma vez, pelo sub-índice que mede as expectativas financeiras, 
que subiu 5,8% na comparação com dezembro. Já em relação à situação financeira presente, 
houve queda do sub-índice de 66,88 pontos para 63,75 pontos. Além das perspectivas de 
negócios com o verão, os economistas da Fecomércio atribuem o otimismo também ao início do 
novo governo. "Vale lembrar que no Rio o presidente Lula teve mais de 80% dos votos", destaca 
Leal. 
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