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Fonte: Schroders em julho de 2021. 
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As perspetivas de crescimento global 
são melhores, graças a 

O ritmo das vacinações na 
China acelerou drasticamente.

O envelhecimento da população 
levará os governos a gastarem mais 
em pensões e cuidados de saúde.

vacinas
despesa pública

adaptação 
das empresas 
à pandemia

Impulso do digital vai aumentar a produtividade

Porque será o aumento da vacinação na China uma boa notícia para o mundo? 

Como irão mudar as despesas relacionadas com o envelhecimento na próxima década

A maior utilização das tecnologias 
permite que mais empresas 
trabalhem remotamente.

O crescimento da produtividade nos EUA melhorou apesar da pandemia

Despesas relacionadas com o envelhecimento

Este impulso do digital pode ajudar  
as economias a serem mais produtivas 
a longo prazo.
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Alteração nas despesas com 
pensões, 2019-30

Produtividade laboral (produção/hora) - % de variação homóloga em empresas não 
agrícolas, média móvel de 1 ano

Alteração nas despesas com cuidados de saúde, 2019-30

Média móvel a 7 anos Refinitiv, Schroders, junho de 2021.

Fonte: Refinitiv, IMF Fiscal Monitor, Schroders Economics Group, 20 de junho de 2021.

A China parece 
estar a atingir 
 os seus 
objetivos de 
vacinação antes 
do previsto. 

O país poderá então exportar grandes quantidades 
de vacinas para os mercados emergentes, 
retardando o surgimento de novas variantes 
e ajudando a economia.

Empréstimo chinês oferecido para a compra de vacinas

Acordo oficial para testagem/fabrico
Prioridade de fornecimento concedida

Fonte: Dados compilados pela Bloomberg, junho de 2021.

Os EUA têm custos   
elevados com cuidados 
de saúde e as despesas vão 
aumentar drasticamente.

Estima-se que as 
despesas com pensões 
no Brasil vão disparar, 
ainda que as reformas 
possam limitar esse 
aumento.
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