
Pessimismo generalizado nas empresas 
 
O Índice de Confiança Econômica (ICE), sobre o sentimento de confiança do consumidor e dos 
empresários, caiu em março 0,6 ponto, ao menor nível desde os atentados em 11 de setembro de 
2001, enquanto o índice de Confiança do Consumidor atingiu o mais baixo patamar em mais de 
nove anos, à medida que a guerra contra o Iraque desencorajou as empresas de contratar 
funcionários e aumentou o risco de retração da economia.  
 
Em pesquisa junto a 25 mil consumidores, a Comissão Européia, braço executivo da União 
Européia, mostrou que o índice de confiança caiu de 19 para 21 pontos negativos, de fevereiro a 
março. Os economistas consultados pela Bloomberg previam queda para 20 pontos negativos. A 
pontuação máxima do indicador, de 3 pontos positivos, foi verificada em abril de 2000, e a 
mínima, de 29 pontos negativos, em agosto de 1993.  
 
Os consumidores, cujos gastos representam mais da metade da economia da região, estão 
comprando menos, segundo empresas como a Air France e a Volkswagen. A economia da região, 
que já enfrentava dificuldades antes do início da guerra, não se expandirá mais de 1% neste ano 
e poderá contrair-se no primeiro trimestre, segundo a Comissão Européia. Em novembro, a 
Comissão previa crescimento de 1,8% em 2003.  
 
A pesquisa divulgada ontem foi realizada nas duas primeiras semanas de março, antes do início 
da guerra. Analistas calculam que a confiança caiu ainda mais, já que a expectativa de uma 
guerra curta diminuiu.  
 
A pesquisa sobre a confiança corporativa, que engloba 25 mil empresas, mostrou declínio pelo 
terceiro mês consecutivo, de 11 para 12 pontos negativos. O indicador atingiu pontuação máxima, 
de 7 pontos positivos, em maio de 2000, e mínima, de 31 negativos em agosto de 1993.  
 
O ICE se situou em 97,8 pontos para a zona euro e em 98 pontos para o conjunto da UE, 
informou a Comissão Européia em comunicado. Estes resultados se devem, principalmente, à 
forte queda do índice de confiança no setor do comércio varejista, em combinação com novas 
deteriorações dos de confiança dos industriais e consumidores. O índice de confiança no setor de 
construção foi o único que resistiu à tendência geral de baixa e se manteve estável na zona do 
euro e na UE.  
 
O ICE retrocedeu na maioria dos Estados membros, com exceção de Luxemburgo e Holanda, onde 
se manteve estável, e em Portugal, onde aumentou 0,3%. Na Bélgica e na Dinamarca caiu 0,8 
ponto; na Alemanha e na Áustria 0,5 ponto; na Irlanda 0,4 ponto; na França e Suécia, 0,3 ponto; 
e na Grécia, Itália e Finlândia 0,2 ponto. Espanha e Reino Unido foram os dois países nos quais o 
ICE registrou a menor queda, 0,1 ponto.  
 
A queda geral do índice de confiança industrial foi liderada pela queda na Bélgica de 5 pontos; 
Dinamarca (4), Irlanda (3), Alemanha e França (2), Grécia e Áustria (1). O índice cresceu na 
Finlândia (6 pontos), Luxemburgo (2), Reino Unido e Portugal (1), e se manteve sem mudanças 
na Espanha na Itália, na Holanda e na Suécia.  
 
Além da deterioração no índice de confiança na indústria, houve também queda nas expectativas 
de produção e nas listas de pedidos. O índice da confiança caiu tanto na UE como na zona do euro 
dois pontos e os retrocessos foram generalizados em todos os países, exceto Irlanda, Portugal e 
Finlândia, onde se manteve sem mudanças.  
 
A queda registrada na Áustria foi de 7 pontos; na Bélgica e França 4 pontos; na Dinamarca, 
Grécia e Suécia 3 pontos; na Alemanha e Luxemburgo 2 pontos e na Espanha, Itália, Holanda e 
Reino Unido 1 ponto.  
 



A nova deterioração nas perspectivas da situação econômica geral e a situação financeira dos 
lares, unido à previsão de aumento do desemprego são as causas da queda da confiança.  
 
O índice de preços ao consumidor subiu 2,4% em março em relação ao mesmo mês do ano 
passado, mesma variação registrada em fevereiro, e ultrapassando o teto determinado pelo Banco 
Central Européio pelo oitavo mês consecutivo, informou a Comissão Européia. A alta superou as 
estimativas, de elevação entre 2,2% e 2,3%.  
 
Boicote  
 
Os consumidores americanos estão menos dispostos a comprar produtos de empresas francesas e 
alemãs, países contrários à intervenção dos EUA no Iraque, segundo pesquisa realizada pelo 
instituto Wirthlin Worldwide, o que deve reduzir ainda mais o comércio internacional. O 
levantamento foi feito em parceria com a empresa Fleishman-Hillard International 
Communications por telefone entre os dias 21 e 24 de março e ouviu 1.003 pessoas. A pesquisa 
aponta que 64% dos americanos se dizem muito reticentes em relação aos produtos fabricados 
por empresas francesas e alemãs. 
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