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Infografia: Panorama da economia mundial em setembro de 2020
Material de marketing

Vemos agora um 
crescimento global
de -4,6% para 2020 
(vs -5,4 %).

O 2T foi fraco no contexto de 
confinamentos prolongados 
que afetaram uma maior 
percentagem da economia.

Prevemos um 
crescimento nos EUA 
de -4,1 % para 2020 
(vs -8,1 %), uma vez 
que o 2T foi melhor 
do que o esperado.

Crescimento trimestral do PIB (%) Percentagem implícita de impacto na 
economia (%)

Também revimos em 
alta as previsões para 
2020 no Japão
e nos mercados 
emergentes.

Fonte: Refinitiv Datastream, Eurostat, Schroders Economics Group, 13 de agosto de 2020.

Número de dias de confinamento no trimestre

1T 2T

Porque revimos em alta a nossa previsão de crescimento global 

Quais as perspetivas para a Zona Euro e Reino Unido?
Revimos em baixa as nossas 
previsões de crescimento na Zona 
Euro e Reino Unido para 2020.

Opiniões em revista: Previsões da Schroders para o PIB
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