
Confiança do consumidor tem maior alta em 12 anos 
 
 
A empresa de pesquisas The Conference Board anunciou ontem, que o índice de 
confiança do consumidor subiu de 61,4 em março para 81,0 em abril, a maior alta em 
12 anos. 
 
Este salto, de quase 20 pontos, representa o maior avanço desde março de 1991, 
quando terminou a primeira guerra do Golfo. Os economistas tinham previsto que o 
índice ficaria nos 70 pontos desde os 61,4 que teve em março, que foi o nível mais 
baixo do índice desde outubro de 1993. 
 
Economistas afirmaram que se espera que as condições econômicas melhorem nos 
próximos seis meses e que os americanos comecem a gastar. No entanto, o 
desemprego pode dissipar o índice de confiança, como ocorreu na recessão de 1991, e 
ante a falta de recuperação do mercado de trabalho o índice caiu 47,3 pontos em  
fevereiro do 1992. 
 
O aumento da confiança do consumidor pode ajudar a economia, cujo Produto Interno 
Bruto depende em duas terças partes do consumo e que está crescendo num ritmo 
anual inferior a 2 por cento. 
 
Pesquisa feita pela Dow Jones produziu previsão média de crescimento do índice para 
71,2 em abril. ''O resultado rápido do conflito no Oriente Médio ajudou a reduzir as 
preocupações do consumidor no curto prazo'', afirmou a economista do Conference 
Board Lynn Franco em comunicado. 
 
Ela destacou que o avanço foi semelhante ao registrado após o fim da primeira guerra 
no Golfo. O índice das condições atuais, que mede a avaliação do consumidor acerca 
das condições econômicas do momento, subiu de um número revisado de 61,4 de 
março para 75,3 em abril. 
 
O índice que mede as expectativas para a atividade econômica sobre os próximos seis 
meses subiu para 84,8, do número revisado de 61,4 de março. 
 
Crescimento das despesas alcançará 3,3% anuais 
 
O relatório da The Conference Board revela que as previsões de crescimento das 
despesas do consumidor serão de 3,3% anuais no quarto trimestre, comparado com o 
nível de 1,4% nos três primeiros meses deste ano. 
 
A queda dos preços do petróleo e a alta dos mercados de valores podem ajudar nestas 
expectativas. Nos dois últimos meses, os preços do petróleo caíram mais de 30% 
desde seu nível mais alto alcançado em fevereiro de 39,99 dólares o barril, enquanto 
que o índice S&P 500, que em março caiu ao nível mais baixo em cinco meses, 
aumentou seu valor 14%. 
 
As vendas no varejo nos Estados Unidos subiram 4,1% nas três primeiras semanas de 
abril, em comparação com o mesmo período de março, de acordo com relatório 
semanal do Redbook. 
 
O relatório também apontou uma alta de 1,7% das vendas ajustadas sazonal mente 
nas três primeiras semanas de abril frente ao mesmo período de 2002. 



O Redbook informou ainda que, numa base não ajustada, as vendas na semana 
terminada em 26 de abril subiram 0,6% em comparação com a mesma semana de 
2002. 
 
Custo trabalhista sobe 1,3% no trimestre 
 
O índice do custo de mão- de-obra subiu 1,3% no primeiro trimestre deste ano, seu 
maior crescimento desde junho de 1990. No trimestre anterior, o índice havia 
registrado alta de 0,7%, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA. O número 
ficou bem acima da expectativa média de analistas consultados pela Dow Jones e 
CNBC, de alta de 0,8%.  
 
O aumento refletiu principalmente os custos maiores com benefícios, que cresceram 
2,2% no primeiro trimestre, o maior ganho desde março de 1988, após terem subido 
1,3% no quarto trimestre de 2002. 
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