
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.
Os pontos de vista e as opiniões descritos são da equipa económica da Schroders, e podem não representar necessariamente pontos de vista expressos ou reflectidos noutras 
comunicações, estratégias ou fundos da Schroders. 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 
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Infografia: Síntese da economia mundial em abril de 2020
Material de marketing

Depois dá-se uma 
recuperação no 3ºT – 
originando uma retoma 
em forma de V ou U.

Mas se o vírus regressar no outono, poderá haver 
nova retração no 4ºT antes da retoma em 2021 – 
dando lugar a uma retoma em forma de W.

Indexado ao PIB dos EUA (4ºT 
2019=100)

Previsão de 
referência

Fonte: Schroders Economics Group, 23 de março de 2020.

Nota: A linha da previsão de referência e do cenário Covid são  
a mesma até ao 3ºT de 2020.

Em que moldes será feita a retoma económica?

Como é que o coronavírus afetou o Japão?

Quais são as perspetivas para os lucros nos EUA?

A nossa previsão de referência 
aponta para uma descida abrupta do 
crescimento global no 2ºT de 2020 
devido ao surto do coronavírus.

O Japão teve menos casos de 
Covid-19 - até agora - do que os países 
comparáveis, mas vai agora entrar em 
confinamento.

Podemos prever os 
lucros económicos 
das empresas 
norte-americanas 
mediante 
estimativa:

Refinitiv DataStream, Schroder Economics Group, 
26 de março de 2020.

Cenário de prevalência
do Covid
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4ºT!

A economia 
japonesa poderá 
ser menos afetada.

Que capacidade  fabril 
está a ser utilizada.

O adiamento dos Jogos Olímpicos 
para 2021 pode ajudar a economia 
a recuperar no próximo ano.

Perfil do crescimento trimestral das diversas economias 
Nível do PIB real, índice (100 = 4ºT 2019)

110

105

100

95

90

85

80

75

4ºT 19 1ºT 20 2ºT 20 4ºT 203ºT 20 2ºT 21 4ºT 211ºT 21 3ºT 21

EUA
Japão
Reino Unido
Zona Euro
Alemanha

Margens de lucro das 
empresas (com base nos 
custos de mão de obra, 
preços e produtividade).

LUCROS
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A nossa previsão para 
os lucros económicos 
antes de impostos:

2019

-4,2%
2020

-16,1%
2021

47,2%

Refinitiv DataStream, Schroder Economics Group, 
terça-feira, 24 de março de 2020.


