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Fonte: Schroders Economics 
 Group, novembro de 2021.

Nota: O surgimento da variante Ómicron ocorreu depois da conclusão das previsões. A Ómicron aumenta o risco de novas restrições à atividade e de novas ruturas nas cadeias de abastecimento.   
Nesta fase, é muito incerto avaliar o impacto económico, para além de que aumenta o risco de “estagflação” (desaceleração do crescimento e aumento da inflação) da economia mundial.

Infografia: Síntese da economia mundial em dezembro de 2021
Material de marketing

A recuperação do consumo nos EUA tem sido
rápida, mas desequilibrada.

A maioria dos bancos centrais dos mercados 
emergentes (ME) foram forçados a aumentar as 
taxas de juro em resposta à inflação no consumidor 
acima do previsto, sendo os preços mais elevados 
dos alimentos um fator determinante.

Pensamos que a inflação irá diminuir 
no decurso de 2022 com a melhoria nas 
tendências dos preços dos alimentos 
e da energia.

Este gráfico ilustra a flexibilização esperada
do Índice de Preços dos Alimentos da FAO 
(organização das Nações Unidas para 
a alimentação e a agricultura), acompanhando 
as tendências dos preços dos principais géneros 
alimentícios.

Consumo nos EUA é essencial para o crescimento global e para as previsões de inflação em 2022 

O aumento dos preços dos produtos alimentares contribuiu para as subidas das taxas 
nos mercados emergentes 

A recuperação do consumo nos EUA

A inflação mais elevada nos produtos alimentares surpreendeu os 
mercados, mas deverá cair em 2022
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Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 25 de novembro de 2021.

Vendas a retalho nos EUA (em termos nominais, ou seja, não ajustadas à inflação)
Vendas a retalho nos EUA (em termos reais)
Consumo total nos EUA (em termos reais)
Despesas em serviços ao consumidor nos EUA                           Recessão 
(em termos reais)

Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 1 de dezembro de 2021.
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Em revista: Previsões da Schroders para o crescimento do PIB
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As vendas a retalho em termos nominais subiram 
cerca de 20% face aos níveis pré-pandemia.

Apesar de as despesas com bens terem 
disparado, as restrições decorrentes da 
COVID-19 também ditaram  uma diminuição nas 
despesas com serviços.

A elevada procura de bens está a criar 
 ruturas nas cadeias de abastecimento 
e  a provocar uma subida dos preços.

Os bancos centrais deverão  
reagir ao aumento da inflação   
retirando parte do apoio da 
política monetária.
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20%

Apesar disso, as subidas das taxas 
de juro  já verificadas  irão afetar 
a atividade económica.

2022

inflação   
acima da meta 

estabelecida % da variação homóloga

2018 2020 2022

Inflação dos bens alimentares no consumidor nos ME (esc. da dir.)

Índice FAO dos preços dos alimentos (moeda local, esc. da esq.)

Previsão

Fonte: Schroders, dezembro de 2021.
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