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Fonte: Schroders em março de 2020. 

Informação Importante: o desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e o seu 
rendimento podem cair ou crescer e os investidores podem não recuperar o montante originalmente investido. As previsões indicadas 
no documento são o resultado de modelação estatística, baseada numa série de pressupostos. As previsões estão sujeitas a um elevado 
nível de incerteza relativamente a fatores de mercado e económicos futuros que podem afetar o desempenho futuro real. As previsões 
são fornecidas para fins informativos à data de hoje. Os nossos pressupostos podem mudar materialmente com alterações nos 
pressupostos subjacentes que possam ocorrer, entre outras coisas, uma vez que as condições económicas e de mercado se alteram. 
Não assumimos qualquer obrigação de lhe fornecer atualizações ou alterações a estes dados, visto que os pressupostos, as condições 
económicas e de mercado, os modelos ou outros fatores se alteram.
A equipa de Economia da Schroders expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. Este documento destina-se apenas a fins 
informativos. O material não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação à compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou título ou para adotar qualquer 
estratégia de investimento. A informação facultada não pretende ser consultoria de investimento, recomendação de investimento ou análise sobre investimentos e não tem 
em conta as circunstâncias específicas de qualquer destinatário. O material não se destina a fornecer nem deverá servir de base a aconselhamento contabilístico, jurídico 
ou fiscal. As informações contidas neste documento são consideradas fiáveis, mas a Schroders não garante a integralidade ou exatidão das mesmas. Não se aceita qualquer 
responsabilidade por erros de facto ou opinião. Os pontos de vista e informações contidos neste documento não devem servir de base a decisões de investimento individuais 
e/ou estratégicas. A Schroders será responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Para obter informação sobre a forma como a Schroders poderá processar os seus 
dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade em www.schroders.com/en/ privacy-policy ou mediante pedido na eventualidade de não ter acesso a esta página na 
internet. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799. 0320/PT

Infografia: Síntese da economia mundial em março de 2020
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O crescimento dos EUA 
também está em queda 
enquanto a Boeing suspende 
a produção do 737 MAX.

O Sudeste Asiático tem laços 
fortes com a China através das 
cadeias de fornecimento.

As viagens aéreas e os 
eventos desportivos 
foram cancelados.

Os bares e restaurantes 
estão abertos com horário 
limitado.

A redução da atividade 
em Itália terá um efeito 
dominó no resto da Europa.

Exposição da cadeia de fornecimento 
à China em %  Fornecimento  Fornecido por % do PIB

Vietname

Fonte: OCDE TiVA, Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 21 de fevereiro de 2020.
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Muitas das principais 
economias  estão pouco 
expostas. 

O crescimento da China 
deverá diminuir no contexto 
das medidas da quarentena.

A Itália e o Japão deverão 
entrar em recessão.

Como irá o coronavírus afetar o crescimento global em 2020?

Cadeias de fornecimento interrompidas pelo coronavírus

Itália em quarentena

Já revimos em baixa a nossa 
previsão para o crescimento 
económico global em 2020 
para 2,3% em vez de 2,6%.

Com áreas da China em quarentena, as empresas de 
todo o mundo poderão ser afetadas pela falta de peças.

O governo Italiano anunciou medidas de quarentena para todo o país.

No entanto, a produção das fábricas poderá 
mesmo parar se não for possível receber ou 
substituir uma só peça.

E poderá sofrer mais cortes 
à medida que o impacto do 
coronavírus continua.

2021
crescimento

O impacto no crescimento deverá ser sentido 
no primeiro semestre deste ano:

No entanto, a nossa opinião é de 
que a recuperação global está a ser 
adiada e não está comprometida.

O crescimento 
deverá 
recuperar 
em 2021


