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Infografia: Síntese da economia mundial em novembro de 2019
Material de marketing

Acabaram os cortes 
nos impostos sobre 
as sociedades.

O desemprego caiu, 
provocando um 
aumento nos custos 
salariais.
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- Os anúncios sobreestimaram os 
gastos reais.

- O investimento foi improdutivo.

- O governo aumentou os 
impostos demasiado cedo.

Os ventos contrários do setor 
privado foram fortes demais.

As despesas produtivas 
e sustentadas devem 
ocorrer em grandes doses.

Aumentar o crescimento 
económico sem políticas que 
o suportem é difícil.

Não existe política 
orçamental sem custos 
(défice orçamental/despesa 
pública).

A produtividade caiu, 
abrandando o crescimento 
económico dos EUA.

Guerras comerciais entre 
EUA e China: as tarifas 
reduzem a confiança do 
consumidor e o comércio 
global.

As perspetivas de lucros das empresas representam um desafio para as ações dos EUA

O que podemos aprender com a despesa pública do Japão nos anos 90?

No ano passado, Trump reduziu 
os impostos, o que levou a um 
aumento dos lucros das empresas 
e a máximos históricos nos 
mercados acionistas  
norte-americanos.

Desde 1992 que o Japão esperava 
impulsionar o crescimento 
económico através da política 
orçamental1.

Fatores que podem pressionar os lucros das empresas dos EUA:

No entanto, o investimento 
não aumentou a procura 
a longo prazo.

Despesa pública

Lições de política 

orçamental 

para o resto do 

mundo.

No entanto, 
as perspetivas 

para 2020 
parecem mais 
desafiantes.

Opiniões em revista: Projeções da Schroders para a inflação

Fonte: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, novembro de 2019.

1Política orçamental – a utilização de despesa pública e dos impostos para impulsionar o crescimento económico.

Fonte: Refinitiv, IMF, Schroders Economics Group, 29 de outubro de 2019.

Fonte: Schroders, em novembro 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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