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Infografia: Um olhar sobre a economia mundial em julho de 2020
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A atividade vai recuperar
com a reabertura da 
economia, mas esta está 
a demorar mais tempo do 
que se esperava.

A COVID-19 combina elementos de todas as três:

As economias com forte 
dependência do turismo poderão 
tentar diversificar.

Os incentivos do banco central norte-
americano forneceram liquidez aos 
mercados, o que fez subir as cotações.

As perspetivas para os lucros 
continuam a ser fracas, 
mas as ações do setor 
tecnológico são um sinal 
positivo.

A recuperação
poderá ser 
lenta.

epidemia viral

contração económica

medo de viajar 
de avião

SARS 11 meses

Atentados de 11 de 
setembro 14 meses

Crise financeira 
mundial 19 meses

Queda recorde do PIB mensal do Reino Unido (%)

As cotações das ações americanas subiram apesar das 
fracas perspetivas de lucros
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Prevemos um PIB para 
2020 de -8,5% com uma 
recuperação de 6% 
em 2021.

Fonte: ONS, Schroders Economics Group, 18 de junho de 2020.

Fonte: UNWTO. No caso dos atentados de 11 de setembro, o mês definido como 0 é setembro de 2001, no caso do SARS é março 
de 2003 e na crise financeira mundial é janeiro de 2009.

Lentidão do desconfinamento afeta crescimento do Reino Unido

Será que o turismo internacional vai conseguir recuperar?

O que está a provocar a subida da cotação das ações dos EUA?

A economia britânica contraiu 20,4% em abril,  
o primeiro mês inteiro de confinamento.

Durante outras crises, as viagens 
internacionais demoraram muito 
tempo a recuperar: 

As cotações 
das ações

americanas
subiram.

As expetativas de 
lucros empresariais 
desceram devido 
à COVID-19.
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Indicador (índice PER)

O índice PER calcula-se dividindo o valor ou preço do mercado pelos lucros por ação de todas as empresas no índice. Um 
número baixo representa maior valor. Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 22 de junho de 2020.

Lucros (índice EPS) Dividendos Retorno total no período 
(% em termos homólogos)
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