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Em resumo:  

 A economia mundial está a crescer apesar do aumento da incerteza 
económica. Os receios quanto ao impacto do Brexit e das políticas 
populistas do presidente Trump sobre o crescimento foram postos de lado, 
desencadeando rumores sobre uma crise nas previsões económicas. As 
previsões de crescimento deverão ser revistas em alta, mas ainda temos 
dúvidas quanto à sustentabilidade da retoma.  

 A Europa enfrenta adversidades significativas em 2017. Felizmente, os 
indicadores cíclicos revelam o ímpeto de crescimento em curso, e os 
fundamentos económicos estão a melhorar. A política monetária deverá 

manter-se muito pouco restritiva e a política orçamental é, na generalidade, favorável. Apesar do risco político em 
2017, os investidores há muito que esperam um período de otimismo para a Europa.  

 O crescimento chinês tem tido um percurso estável, mas manter esta política será mais difícil à medida 
que a conjuntura global se tornar mais instável.. Em particular, as novas políticas dos EUA levantam uma série de 
barreiras mas pensamos que nesta fase o enfoque nas reservas chinesas é um tanto alarmista.  

 

A economia mundial desvaloriza as incertezas... por agora 
Agora é que vai ser a sério: Donald Trump tomou posse e começou a "reconstruir" a América. Embora 
permaneçamos céticos quanto à capacidade da nova administração para gerar um aumento sustentável do 
crescimento e do emprego através da política orçamental e da proteção do comércio, a economia dos EUA está a 
sair-se bem no curto prazo, com estudos a surpreenderem pela positiva e a assinalarem um crescimento saudável. O 
mesmo se pode dizer da economia mundial em geral: os indicadores de crescimento estão mais fortes e os índices 
macroeconómicos estão, surpreendentemente, a atingir níveis recorde no arranque do novo ano. 
 
Poderá a retoma ser sustentada? 
A atividade global está a ser impulsionada por dois fatores: o aumento do consumo (com os ganhos nos rendimentos 
reais das famílias a refletirem-se nas despesas) e uma reviravolta no ciclo dos inventários. Perante esta conjuntura, é 
provável que tenhamos de rever em alta as nossas perspetivas de crescimento para 2017.  
 
No entanto, ainda esperamos que se desvaneça o impacto destes fatores. A melhoria nos rendimentos reais deve-se 
muito à queda da inflação, que começa agora a registar uma inversão à medida que os preços da energia começam a 
subir. No curto prazo, os preços mais elevados do petróleo deverão suportar o crescimento através das despesas de 
capital com a energia, mas acabarão por ser um obstáculo quando a inflação começar a afetar o consumo. 
Conjugado com o pico no impulso dado pelo ciclo das existências, tal sugere que o crescimento dos EUA pode voltar 
a vacilar durante o ano, antes de retomar em 2018 devido ao efeito dos estímulos orçamentais. 
 
Incerteza económica, crescimento e a "crise" na economia 
A retoma da atividade também representou um desafio para os economistas que, de uma forma geral, acreditavam 
que o recente aumento da incerteza política iria ter um impacto negativo no crescimento. Temos alguma relutância 
em afirmar que há uma "crise" nas previsões (como foi sugerido, nomeadamente pelo vice-governador do Banco de 
Inglaterra), mas os economistas são, provavelmente, culpados de projetarem as suas próprias expetativas a uma 
população mais alargada que vê os desenvolvimentos de uma forma bastante mais positiva. 
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Na nossa opinião, o Brexit, Trump e a eventual eleição de outros populistas em 2017 resultará num crescimento 
global mais fraco, não mais forte, nomeadamente devido à retração do comércio internacional e do investimento 
direto estrangeiro e ao aumento da inflação. Estamos numa fase inicial e os efeitos ainda têm de se fazer sentir. Não 
obstante, haverá vencedores e vencidos. Se o presidente Trump conquistar uma quota maior de crescimento 
económico global para os EUA, mesmo que o bolo geral seja mais pequeno, a América ficará em primeiro. 

Europa: melhorar o ímpeto e os fundamentos económicos 
A subida da inflação, os riscos políticos e as incertezas externas deverão fazer abrandar o crescimento europeu em 
2017. A inflação poderá reduzir o poder de compra das famílias. As eleições nos Países Baixos, França, Alemanha e, 
talvez, Itália representam riscos para a estabilidade económica e para a estabilidade da União mais alargada. 
Entretanto, a opinião do presidente Trump sobre o Brexit significa que a relação entre os EUA e a Europa, as duas 
maiores zonas económicas mundiais, está a enfraquecer.  
 
Os principais indicadores apontam para um crescimento mais rápido 
Apesar destes receios, a Europa desfruta de um bom período de crescimento acima do esperado, que ajudará as 
empresas e as famílias a ultrapassarem os desafios deste ano. Os principais indicadores sugerem que o crescimento 
acelerou no final de 2016. O ímpeto parece ter-se mantido durante janeiro, o que ajudará as empresas e as famílias a 
enfrentar a subida da inflação prevista para os próximos meses. Este ano, o risco político é elevado e, embora 
acontecimentos semelhantes pareçam não ter tido impactos significativos no Reino Unido e nos Estados Unidos no 
ano passado, vale a pena lembrar que a Europa está numa situação mais frágil e sofreu mais com acontecimentos 
semelhantes no passado (provocando, mesmo, recessões).  
 
Melhores fundamentos económicos 
Não obstante, os fundamentos económicos europeus estão a melhorar. O mercado laboral tem beneficiado de um 
bom dinamismo, com o emprego a crescer a taxas que não se viam desde 2007. Os salários estão a ficar para trás, 
mas deverão acelerar na devida altura. A política monetária deverá manter-se muito pouco restritiva este ano, embora 
os representantes do norte da Europa no conselho de governadores do Banco Central Europeu devam desafiar as 
políticas do presidente Mario Draghi. Por último, a política orçamental deverá ser ligeiramente favorável, com muito 
poucos países pressionados a apertar o cinto. Apesar do risco político em 2017, há muito que a comunidade de 
investidores espera por um período de otimismo para a Europa. 
 

China: um percurso estável torna-se mais desafiante 
Embora o crescimento chinês tenha terminado 2016 de maneira positiva, esperam-se maiores desafios. Tal é em 
particular o caso da convicção manifestada pelo presidente Trump de que a China está a manipular a sua divisa em 
detrimento dos EUA,  e  das suas propostas para as políticas comerciais globais.  
 
O risco Trump: será  a China uma manipuladora de divisas? 
Ironicamente, e embora a China esteja sem dúvida a manipular a sua moeda, está a fazê-lo de uma forma que ajuda, 
mais do que prejudica, os EUA. Desde 2015 que a China tem vindo a gastar as suas reservas numa batalha para 
abrandar a depreciação do renminbi. A política monetária chinesa já não é uma preocupação real para os EUA – mas 
é uma ferramenta que poderá ser utilizada como retaliação caso o presidente Trump imponha elevadas tarifas às 
importações da China.  
 
As reservas chinesas: 3 biliões de dólares já não são o que eram  
O ritmo do declínio nas reservas tem sido suficientemente acentuado para dar origem a receios de que o mercado 
possa forçar uma desvalorização a curto prazo, independentemente das relações internacionais. Globalmente, somos 
da opinião de que há atualmente um alarme injustificado quanto ao nível de reservas na China, especialmente 
quando os analistas consideram 3 biliões de dólares o nível adequado de reservas. 1,8 biliões de dólares é 
uma estimativa mais acertada, pelo que é pouco provável que este problema leve o governo a desvalorizar a 
moeda este ano.  
 
O risco Trump: guerras comerciais 
Outra ameaça importante de Trump tem sido, claro, a imposição de tarifas aduaneiras. Representando 4% do PIB, as 
exportações chinesas para os EUA não são cruciais para o seu crescimento, mas as tarifas poderiam gerar algum 
desconforto. O maior risco é o de as tarifas impostas por Trump levarem a uma guerra comercial total.  
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Embora vários mercados emergentes tenham, de facto, uma exposição direta limitada aos EUA, poucos parecem 
isolados na eventualidade de uma guerra comercial a nível global: o Brasil, a Índia e a Colômbia são, talvez, apostas 
mais seguras do que o resto. Podemos também arriscar afirmar que, em muitos casos, as tarifas não seriam 
aplicadas à importação de petróleo, pelo que a Rússia deveria ficar protegida. Uma guerra comercial poderia, 
também, desencadear uma subida nos incumprimentos dos mercados emergentes, em particular os que têm maiores 
necessidades de financiamento em termos de empréstimos em moeda estrangeira a curto prazo. A este respeito, 
ficaríamos particularmente preocupados com a Turquia e a África do Sul, mas também com boa parte da América 
Latina e com a Malásia. A exposição chinesa a este respeito é ainda limitada. 

Para sermos otimistas, deveríamos afirmar que um cenário de guerra comercial  não constitui o nosso caso base. 
Além disso, acreditamos que levaria algum tempo a implementar a legislação necessária e que o presidente Trump 
pode querer atrasar potenciais efeitos negativos sobre o crescimento dos EUA até que os estímulos orçamentais 
sejam sentidos. Apesar de todo o enfoque na China, outros mercados emergentes poderão ser os mais prejudicados. 
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