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Fonte: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, setembro de 2019

As novas tarifas aduaneiras 
incluem um vasto leque de bens 
de consumo; as famílias vão notar.

A atividade comercial vai 
protelar a despesa por mais 
tempo, enfraquecendo assim 
o crescimento.

Notícias positivas como os avanços na reforma das 
pensões; poupanças maiores do que o previsto.

A guerra comercial EUA-China continua: o renminbi 
depreciou para além de 7,0 face ao dólar.

E a inflação agravou-se ainda mais devido às tensões 
nos preços dos produtos alimentares.

Contudo, o Banco Popular da China ainda deverá 
ter margem para implementar estímulos.

No entanto, uma conjuntura global mais fraca 
significa revisões em baixa das expectativas 
de crescimento.

Reparar o telhado antes 
da próxima chuvada.

EUA impõem tarifas 
aduaneiras sobre os 

restantes 

300 mil 
milhões de USD  

de importações  
chinesas

Prepare-se para o impacto
BRASIL CHINA

BRIC1  
em destaque

Prevemos agora taxas 
de 1,25% nos EUA até 
ao final de 2020.

1,25%

Banco de 
Inglaterra

São esperadas taxas mais 
baixas do Banco Central 
Europeu e do Banco do 
Japão.

Na China, esperamos 
maior alívio 
orçamental* do que 
antes.

É provável que o 
Banco de Inglaterra 
mantenha as taxas até 
ao final de 2020.

 Economia global: à beira do abismo

Sopram ventos comerciais que não trazem nada de bom para ninguém

Escalada da guerra comercial 
EUA-China leva a uma revisão 
em baixa da nossa previsão 
para o crescimento global.

É provável que a escalada da guerra comercial e o 
crescimento mais fraco levem a cortes nas taxas de juro.

Em resumo: Previsões da Schroders para o PIB

1Brasil, Rússia, Índia, China

A reformulação da política 
orçamental e monetária vai reduzir 
a sensibilidade às oscilações dos 
preços do petróleo.

O primeiro orçamento do Primeiro-
Ministro Modi dececionou quem 
esperava estímulos pró-crescimento.

No entanto, há um risco geopolítico uma vez 
que os EUA impuseram sanções.

Mas, a contenção orçamental* deixa margem para 
despesa quando o crescimento global abrandar no 
próximo ano.

Continua a dar passos firmes. O sistema de crédito continua com 
dificuldades.

RÚSSIA ÍNDIA

*A política orçamental é a utilização de despesa pública e da tributação para influenciar as condições económicas.


