
Latinos lideram ranking mundial de confiança 
 
A confiança na economia global cresceu pelo terceiro mês consecutivo em outubro, sendo que 
a América Latina foi onde o índice avançou mais este mês. O resultado se deve aos avanços da 
indústria de transformação e ao bom rendimento das bolsas, o que reforçou os sinais de 
recuperação, segundo mostrou a pesquisa realizada pela Bloomberg com usuários de seis 
continentes. 
 
O Índice Bloomberg Professional de Confiança Mundial aumentou de 58,54 pontos em 
setembro para o recorde de 61,7 pontos. O índice superou a marca dos 50 pontos pelo terceiro 
mês consecutivo, o que significa que o número de otimistas é maior que o de pessimistas. Na 
América Latina, houve uma alta de 65,5 pontos em setembro para 72,9 pontos. No Brasil, a 
confiança na economia, a maior da região, subiu de 88,19 pontos para 88,27 pontos 
 
"As condições chegaram a um ponto de estabilidade em todo o mundo", disse Guy LeBas, 
economista-chefe e estrategista de renda fixa da Janney Montgomery Scott, da Filadélfia, que 
participou da pesquisa. "Observamos crescimento em partes do mundo que antes pareciam 
entorpecidas. A zona do euro está saindo da recessão com rapidez e em forma razoável, e os 
EUA estão melhorando." 
 
O sentimento caiu no Japão, de 48,8 pontos para 38,8, enquanto que o índice para a Ásia 
subiu de 73,6 pontos para 76,2 pontos. 
 
A alta global nas bolsas somou mais de US$ 22 trilhões ao valor das ações desde a baixa 
recorde deste ano, registrada em 9 de março, à medida que se acumulam os indícios de que a 
economia mundial está saindo da recessão, a mais profunda desde a década de 1930. O ritmo 
da recuperação deverá diminuir com o fim das medidas de incentivo adotadas pelos governos 
e com a ameaça de o desemprego continuar a crescer. 
 
"Os investidores acham que a recuperação está ganhando ímpeto", disse Christopher Low, 
economista-chefe da FTN Financial de Nova York e um dos participantes da pesquisa. "A 
indústria de transformação revelou a maior melhora e o comércio mundial está se 
recuperando." 
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