
Fonte: Schroders em agosto de 2020.
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Infografia: Um olhar sobre a economia mundial em agosto de 2020
Material de marketing

Aumento da temperatura:
os países com temperatura 
média abaixo dos 12 °C 
poderão beneficiar de algum 
aumento da temperatura.

as alterações climáticas 
poderão aumentar os 
retornos das bolsas de 
valores em países mais frios.

Sem alterações  
climáticas
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Alterações 
climáticas Mas, as temperaturas 

poderão aumentar 
4 °C até 2100, se não se 
desenvolverem esforços 
de mitigação.
Isto daria origem a 
consequências negativas 
para todos os mercados.

mas prejudicariam os 
retornos em países mais 
quentes.

As reservas de carvão, petróleo e gás 
são “improdutivas”, se ficarem
por explorar para limitar o aumento 
da temperatura.

O valor das empresas que detêm 
estas reservas poderia diminuir se 
não puderem explorá-las.

A China, a Rússia, os 
EUA e a Índia  dispõem 
das maiores reservas 
de combustíveis fósseis.

Nos próximos 30 anos: 2100

4 ˚C

Esforços de mitigação:
por exemplo, impostos sobre 
as emissões de carbono. 

Ativos improdutivos:
reservas de petróleo, 
gás e carvão por explorar.

Ações globais:
as alterações climáticas 
deverão reduzir os retornos 
anuais para 3,8%1 vs. 4% 
sem alterações climáticas.

Emissões de carbono em reservas de empresas cotadas em bolsa

1Previsão do retorno anual a 30 anos 
para o índice MSCI All-Country World.

Fonte: Schroders, fevereiro de 2020. Retornos anuais a 30 anos previstos. As previsões relativas às “alterações climáticas” partem das seguintes 
premissas: 1) aquecimento de 0,04 graus por ano; 2) imposto de 50 USD por tonelada de carbono emitida, em vigor em 2030; 3) 60% das 
reservas de petróleo e gás e 80% das reservas de carvão por explorar. 

Qual é a sua previsão do impacto no mercado das alterações climáticas? 

A verdade incómoda sobre as alterações climáticas

Quais os mercados que enfrentam o maior risco de ativos improdutivos? 
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Fonte: MSCI, Refinitiv Datastream, Schroders, fevereiro de 2020
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