
crise dos subprimes acendeu a luz vermelha nos
EUA, e os indicadores do fim do ano passado e do
início deste ano vislumbra um futuro não muito
bom para maior economia do mundo.

Alguns analistas já apontam que a recessão
americana pode durar até 2010 e não ser apenas para
este ano de 2008. Esta perspectiva alarma o mundo
inteiro que começa a ter que criar alternativas para
contornar os problemas que o mundo teria com uma
recessão de três anos no mercado norte-americano.

INDICADORES MACROECONÔMICOS APONTAM CRISE
A produção industrial americana apresentou

queda de 0,5% em fevereiro, maior queda mensal
desde outubro, após ter se elevado O, l % em janeiro.

Os dados divulgados ainda apontam uma queda
no ritmo de trabalho nas indústrias, o que reforçam a
idéia de que os EUA já estariam enfrentando o processo
de recessão. A utilização da capacidade instalada caiu
de 81,5% em janeiro para 80,9% em fevereiro, menor
taxa desde novembro de 2005.

Jã há um movimento de aceleração do desemprego.
A expectativa é de que o índice de desemprego chegue
a 5,5% no final do ano, quando hoje esta em 4,8%.

No varejo, o Departamento de Comércio divulgou
uma queda de 0,6% nas vendas de fevereiro, isso
incluídas as vendas de automóveis que tem um peso
maior no índice. A retirada deste setor do cálculo leva
a queda das vendas do varejo para 0,2%, o que não
minimiza a percepção de um mercado recessivo.

A queda nas vendas do comércio é explicada pela
retração no consumo das famílias, responsáveis por 70% da
atividade americana. O nível de confiança do consumidor
é o menor em cinco anos, desde março de 2003.

Os preços dos imóveis estão caindo, outro
indicador que faz a confiança do consumidor ter uma
tendência declinante para os próximos meses.

Menos impacto está tendo a inflação ao consumidor,
que em fevereiro apresentou estabilidade, após
aceleração de 0,4% em janeiro. O resultado acumulado
em doze mesmes até o segundo mês do ano é de 4,0%,
enquanto este mesmo indicador estava em 4,3% no
mês anterior. O temor de mercado era de que a inflação
pudesse apresentar níveis elevados durante este período
recessivo, o que parece não irá ocorrer no curto prazo.

O Fed reduziu mais ainda os juros no mês de
março para tentar frear a desaceleração da economia.
Cada vez mais crescem as correntes da previsão de
crescimento negativo no PIB americano.
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