
We’ve upgraded our forecasts for 2020
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Fonte: Schroders em março de 2019. 

O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e o seu rendimento podem cair 
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mercado, os modelos ou outros fatores se alteram.
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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 ou mediante pedido na eventualidade de não ter acesso a esta página na 
internet. Publicado por Schroder Investment Management Limited (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de Registo B 37.799. 0319/PT

A economia global em imagens Março de 2019

Previsão para o crescimento global
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Previsão para o crescimento global e europeu: razões para sermos otimistas

Japão: O Banco do Japão deverá manter as taxas inalteradas durante o aumento do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Atualização das previsões para os Mercados Emergentes (ME): a situação está mais calma

Preços mais baixos da energia estão a ajudar a 
reduzir a inflação e a aumentar os rendimentos reais.

Os EUA e a China estão mais próximos de um 
acordo comercial.

A política monetária parece mais flexível - a subida 
das taxas de juro poderá ser mais lenta.

4º ano consecutivo de crescimento do 
PIB acima da tendência (>1,2%).

Crescimento do emprego acima da 
tendência em quase todos os Estados-
Membros.

Revimos em alta as nossas previsões para 2020

De 2,9% para 2,8%

De 1,0% para 0,7%

De 2,5% para 2,7%

De 0,0% para 0,4%

2019

2019

2020

2020

Os indicadores a curto prazo permanecem 
fracos, mas há razões para estarmos 
otimistas quanto ao futuro:

O crescimento europeu não conseguiu 
recuperar em 2018, mas as variáveis 
fundamentais da zona euro parecem 
fortes e há sinais de retoma:

Previsão para o crescimento europeu

De 1,6% para 1,3% De 1,2% para 1,4%
2019 2020

As perspetivas de inflação melhoram 
para a maioria dos países de ME (ex. 
Rússia) devido:

à queda dos preços do crude

ao abrandamento da 
economia interna

China
As tréguas na guerra comercial com os 
EUA garantem um otimismo moderado, 
mas a economia continua a preparar-se 
para um abrandamento persistente.

Rússia
Petróleo mais barato significa 
moeda mais fraca e mais 
inflação importada. Mas isto 
já tinha sido contabilizado 
e as nossas perspetivas de 
crescimento permanecem iguais.

Brasil

A confiança económica é alta e 
a ambiciosa proposta de reforma 
das pensões de Bolsonaro 
incentivou os investidores.

A política monetária deverá permanecer inalterada 
durante a subida do IVA.

A taxa de juro a médio prazo deverá manter-se nos 
0,1% até finais de 2020.

Provável declínio na procura dos consumidores, bem 
como uma antecipação da despesa, como resultado.

O governo japonês planeia compensar o impacto da 
subida do IVA com mais despesa.

Aumento do IVA de 8% para 10% agendado para outubro

Fonte: Ministério das Finanças, Schroders Economics Group, 26 de fevereiro de 2019.
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