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A economia global em imagens Agosto de 2017

Global

Fonte: Schroders em agosto de 2017, SCH6504.

A economia mundial
continua a
registar um bom 
desempenho
com expetativas de  
que o crescimento  
global atinja os 2,9% 
em 2017

Estados 
Unidos

2,9%

2017

Modelos tradicionais suportam 
taxas de juro mais altas, 
mas os bancos centrais 
permanecem cautelosos 
devido à baixa inflação

Setor retalhista desacelera
a inflação subjacente*:
2,3% em termos homólogos, janeiro;
1,7% em termos homólogos, junho
*Inflação subjacente = índice de preços ao 
consumidor – IPC – excluindo alimentação 
e energia
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Fraqueza no emprego e crescimento de salários 
no retalho apesar de um robusto crescimento das 
vendas

As vendas online ganham quota de mercado – 
mudança estrutural provocada pelo “Efeito 
Amazon”

Redução do balanço da 
Reserva Federal (Fed) 
resultante dos estímulos 
quantitativos esperada em 
setembro – Impacto incerto, 
mas risco de rendibilidades 
obrigacionistas mais altas

Antecipamos a manutenção 
das taxas de juro até 2018
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Banco Central

O forte crescimento do emprego tem sido 
um motor fundamental do sucesso económico 
– sustentando a procura e a atividade

Todavia, o crescimento  
salarial é fraco devido a:

Baixa produtividade

Queda na adesão aos sindicatos

Aumento dos trabalhadores 
independentes e em part-time

Subida da economia de trabalho 
ocasional e contrato de zero horas

No primeiro semestre de 2017, o crescimento 
do PIB situou-se no nível mais baixo desde 
o início de 2013, devido à pressão exercida 
pela inflação sobre os agregados familiares

Sinais antecipados de uma subida no 
desemprego

A economia permanece frágil. Antecipamos 
que o Banco de Inglaterra mantenha as taxas 
de juros inalteradas

Os mercados emergentes 
beneficiaram do forte 
comércio global, mas há 
sinais de que possa ter 
estabilizado

O anterior domínio 
da China está 
em queda; outras 
fontes de procura 
necessitarão de 
crescer para suportar 
o comércio global

A Europa parece 
ser a fonte mais 
provável, com 
o Japão a beneficiar, 
enquanto os EUA 
e a América Latina 
podem ficar a perder

As tensões geopolíticas 
estão outra vez a aumentar, 
tornando o risco de 
protecionismo mais elevado

Baixa inflação e redução do balanço

Reino Unido: desemprego, salários e taxas de juro As perspetivas para o comércio global
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