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Previsões do PIB Previsões para a inflação 

EUA

China BRICMenores expectativas para 
os mercados emergentes 
(ME) – porquê?

Estagflação: crescimento mais 
fraco e inflação mais alta.

Deflação: declínio dos preços 
e mercadorias quando a inflação 
cai abaixo de 0%.

Reflação: expansão 
económica impulsionada por 
estímulos governamentais.

Reino Unido

Zona Euro
Revisões em baixa devido 
aos cortes no crescimento, 
os EUA desceram de 1,6% 
para 1,5% e a China de 
6,1% para 6,0%.

A subida dos preços 
do petróleo e o reatar 
das tensões comerciais 
implicam alterações 
negativas nas nossas 
previsões deste trimestre.

– Guerra comercial dos EUA vs. 
resto do mundo.

– O petróleo dispara para $100.
– Crise da dívida italiana.

– Recessão nos EUA em 2020.
– Recessão global, excluindo EUA.

– China volta a abrir as torneiras.
– Melhoria do emprego nos EUA.

Aumentos devido à subida 
dos preços do petróleo 
e ao aumento das tarifas 
aduaneiras de 10% para 
20% em $200 mil milhões 
de importações chinesas.

As taxas dos EUA podem 
ter atingido o seu pico 
e aguardamos um corte nas 
taxas de juro em junho de 2020, 
em resposta ao abrandamento 
do crescimento. No entanto, 
a probabilidade de haver um 
corte mais cedo aumentou.

O crescimento do PIB do 1º trimestre foi mais forte 
do que o esperado,  (6,4% em termos homólogos)*. 
Mas as tensões comerciais desencadearam uma 
revisão em baixa para o crescimento de 2020, 
consistente com a nossa perspetiva para os EUA. 

A subida dos preços do petróleo e o reatar das 
tensões comerciais implicam alterações largamente 
negativas nas nossas previsões deste trimestre, 
embora vejamos margem para uma melhoria.

*Em comparação com os dados registados no mesmo período do ano anterior

A acumulação de stocks 
em antecipação ao Brexit 
estimulou o crescimento no 
1º trimestre, mas os atrasos 
na saída traduzem-se em 
incerteza para as empresas.

Previsão para 2019 
revista em baixa de 
1,3% para 1,2% apesar 
de um resultado 
acima do esperado 
para o crescimento do 
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…em comparação com uma probabilidade de 60% para a nossa previsão base.
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