
FMI mantém confiança em Lagarde

Há algumas
circunstâncias que
estão ajudando
a impulsionar
ambos os segmentos
(de moradias e de
consumidores)
com um pouco mais
de força

O Fundo disse que mantém sua confiança em sua diretora gerente,

depois de seu depoimento à justiça, em uma investigação por mau uso

dos fundos públicos quando era ministra da Economia da França, e de

ser declarada testemunha assistida. “O conselho de administração

continua expressando sua confiança na capacidade da diretora gerente

de assumir, de forma eficaz, suas funções, disse o organismo. AFP

SamBullard
Economista-sênior da Wells Fargo

“

Federal de Estatísticas (OFS),
que evidencia os abismos ainda
presentes no Velho Continente.

A renda média na Suíça
é quatro vezes maior do que na
Romênia, Letônia e Bulgária.
Apenas 1,6% da população
suíça não pode comer uma
refeição completa em ao menos
um em cada dois dias, contra
9,7% no restante da Europa.

As estatísticas do OFS também

revelam que 25,6% dos europeus
têm dificuldades para chegar ao
fim do mês com seu orçamento,
enquanto 8,8% estão expostos a
privações severas.

Os países com maiores
desigualdades são Espanha,
Letônia, Romênia, Grécia e
Lituânia, enquanto os mais
igualitários são Islândia, Noruega,
República Tcheca, Eslovênia,
Suécia e Finlândia. AFP

StephaneMahe/Reuters

Os preços das moradias dos Es-
tados Unidos registraram a
maior aceleração em quase se-
te anos em março, enquanto a
confiança do consumidor au-
mentou em maio, dando se-
quência à serie de indicadores
positivos da economia norte-
americana. O índice composto
S&P/Case Shiller de 20 áreas
metropolitanas saltou 10,9%
na comparação anual, acima
das expectativas de 10,2% e o
maior aumento desde abril de
2006. Todas as 20 cidades con-
templadas pelo índice tiveram
ganhos anuais pelo terceiro
mês consecutivo.

O mercado imobiliário mu-
dou de rumo em 2012, muitos
anos após o colapso de longa
duração. A recuperação ga-
nhou força com a redução dos
inventários, do afrouxamento
dos embargos e da atuação de
compradores atraídos por bai-
xas taxas hipotecárias.

Dados separados mostra-
ram que a confiança do consu-
midor norte-americano ga-
nhou força em maio para a má-
xima em mais de cinco anos.

As moradias e os consumi-
dores do país mostram força,
embora tenha havido indícios
de que a política fiscal aperta-

da está começando a prejudicar a
atividade econômica.

Cortes de gastos generalizados
do governo dos Estados Unidos da
ordem de US$ 85 bilhões entra-
ram em vigor em março, ao mes-
mo tempo que o incentivo tributá-
rio sobre a folha de pagamento
acabou no começo do ano, aumen-
tando os impostos para muitos
norte-americanos.

Os dados sugerem que ambos
os segmentos registram desempe-
nho melhor do que a economia

em geral, disse o economista-sê-
nior da Wells Fargo Sam Bullard
em Charlotte, Carolina do Norte.
“Há algumas circunstâncias indi-
viduais que estão ajudando a im-
pulsionar ambos os segmentos
(de moradias e de consumidores)
com um pouco mais de força que
o ímpeto atual pode sugerir”, dis-
se Bullard, apontando os efeitos
de preços mais altos de estoques
para os consumidores, e da eleva-
ção dos preços pela demanda de
investidores por moradias em re-
giões desvalorizadas.

Economistas esperam que o rit-
mo de crescimento deve desacele-
rar no segundo trimestre, em par-
te por causa da política de aperto
fiscal, mas no segundo semestre a
economia deve retomar força.

“O baixo inventário e a melhora
gradual da demanda vêm se combi-
nando para pressionar os preços de
moradias para cima, apoiando a va-
lorização dos preços das casas”,
disse o economista do Barclays Mi-
chael Gapen, em Nova York.

O grupo industrial Conference
Board informou que seu índice de
confiança do consumidor saltou
para 76,2 ante 69 em abril, segun-
do dados revisados, superando as
expectativas de economistas de
71. Foi o nível mais forte desde fe-
vereiro de 2008. Reuters

Indicadores positivos
mostram reativação
da economia dos EUA

CharlesPlatiau/Reuters

MikeBlake/Reuters

Preço das moradias tem, em março, aceleração recorde em sete anos, e
confiança do consumidor atinge 76,2, maior índice desde fevereiro de 2008

TESTEMUNHA ASSISTIDA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2013, Mundo, p. 27.




