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Em resumo: 
– Os dirigentes dos bancos centrais adotaram uma postura mais agressiva, questionando o nível 

acomodatício da política monetária tendo em conta a 
retoma da economia mundial. Dito isto, o baixo nível da 
inflação representa um desafio.  

– Temos a expetativa de que a Reserva Federal (Fed) avance 
com prudência com a sua redução do balanço e, tendo em 
conta o baixo nível de inflação, vemos agora poucas 
probabilidades de mais aumentos de taxas este ano. 

– O mercado de trabalho tem sido a chave do sucesso da economia do Reino Unido nos últimos anos. 
Contudo, apesar do emprego se situar num máximo histórico, o aumento dos salários permanece 
anémico. Entretanto, prevemos que o Banco de Inglaterra (BoI) mantenha as taxas de juro inalteradas.  

– Analisámos o cenário para o comércio global e concluímos que uma desaceleração por parte da China só 
será parcialmente compensada pela Europa. Os ventos de feição estão cada vez mais difíceis de apanhar. 

Bancos centrais mais agressivos, baixa inflação e redução do balanço 

Num contexto de normalização da economia global, os dirigentes dos bancos centrais começaram a dar sinais 
de quererem recuar para taxas de juro mais normais, aumentando assim a rendibilidade das obrigações. 
Contudo, a inflação surpreendeu de forma desfavorável tanto nos países em vias de desenvolvimento como 
nos desenvolvidos. A atenuação dos preços do petróleo contribuiu para isto, tal como uma descida na inflação 
subjacente (inflação dos preços no consumidor excluindo alimentação e energia). Nos EUA, em particular, 
vamos estar atentos ao efeito da tecnologia no setor retalhista onde a inovação tecnológica (por exemplo, a 
ascensão da Amazon) aumenta a concorrência e cria deslocalização e deflação para as empresas em questão.  

Espera-se que esses efeitos subsistam e, em termos prospetivos, as taxas de inflação homólogas deverão 
continuar a baixar no segundo semestre deste ano e no próximo. Dito isto, numa comparação trimestral, 
ainda prevemos uma estabilização e uma recuperação gradual da inflação. Todavia, no curto prazo, um nível 
de inflação geral baixo pode muito bem levar os dirigentes dos bancos centrais mais agressivos a fazer uma 
pausa para refletir sobre a  normalização e uma nova era de taxas de juro mais altas.  

Redução do balanço financeiro da Fed: é importante? 
Para a Fed, tomar uma posição sobre as taxas é dificultado pela decisão de começar a emagrecer o seu 
balanço, o que irá suprimir uma importante fonte de liquidez do mercado. O receio é que isso possa levar a um 
acentuado aumento das rendibilidades das obrigações com o resultado de as condições financeiras se 
tornarem inadvertidamente mais restritas. 

Atualmente, os mercados financeiros estão bastante otimistas quanto à perspetiva de redução do balanço por 
parte da Fed. Não queríamos ser alarmistas, mas é preciso dizer que estamos em território desconhecido. Os 
períodos em que a Fed anunciou alterações no seu programa de flexibilização quantitativa ficaram associados 
à volatilidade do mercado como sucedeu em 2013. A Fed não disse saber onde irá chegar o balanço; ficará 
algures abaixo do presente nível e acima do nível anterior à crise financeira. Os mercados com visão do futuro 
bem podem recear a iminente escalada no processo de redução do balanço e tomar medidas muito antes de a 
Fed chegar ao segundo ano de redução. Consequentemente, um pico na rendibilidade das obrigações poderá 
não ser o evento de baixo risco que muitos antecipam.  



Reino Unido: Emprego, salários e taxas de juro 

O quebra-cabeças salarial continua 
Um nível de emprego forte tem sido o alicerce da retoma do Reino Unido desde a crise financeira mundial, 
mas apesar de registar uma taxa de emprego recorde, o aumento dos salários tem sido anémico. A baixa 
produtividade é uma das razões dessa fragilidade; segundo Andy Haldane, Economista-Chefe do BoI, a 
ascensão da economia tarefeira (“gig” economy) e a existência de cada vez mais contratos de zero horas 
podem ser outros dos motivos. 

A composição variável dos trabalhadores com trabalho irregular 
A melhor forma de definir a economia tarefeira consiste nos pagamentos com base nas tarefas executadas e 
não no número de horas de trabalho. Por seu lado, os contratos de zero horas são acordos em que não existe 
garantia de horas de trabalho ao longo do tempo. Não existem dados sobre a distribuição de pagamentos 
feita a trabalhadores com contrato de zero horas, mas é justo afirmar que se trata, na sua maioria, de jovens 
trabalhadores em formação, que trabalham em part-time, o que os coloca nas categorias que menos recebem.  

Maior dinamismo deverá impulsionar o aumento dos salários  
Outro fator que pode afetar os aumentos salariais é o dinamismo ou a velocidade de circulação dentro do 
mercado de trabalho. É encorajador que a taxa de perdas de emprego esteja a cair (o que pode fazer 
aumentar a confiança dos trabalhadores quanto à segurança do emprego e a querer receber mais), tal como a 
taxa de abandono (a taxa a que quem tem estado em emprego contínuo decide mudar de emprego); os 
estudos demonstram que as mudanças de emprego são normalmente sinónimo de melhoria salarial. Estes 
dois fatores combinados significam que devemos assistir num futuro próximo a uma melhoria no crescimento 
salarial se todo o resto se mantiver igual. Contudo, apesar de haver maior dinamismo, o mercado de trabalho 
mostra-se desfasado da atividade. Por conseguinte, não há garantia de que as recentes melhorias tenham 
continuidade. Além disso, as nossas previsões mostram um crescimento do PIB inferior à tendência durante, 
pelo menos, o próximo ano. Isto significa um crescimento menor do emprego e, eventualmente, uma subida 
na taxa de desemprego, sendo ambas desfavoráveis a aumentos salariais. 

Pode o Banco de Inglaterra subir de facto as taxas em agosto? 
Apesar de a inflação ter sido um pouco mais alta do que o BoI previra, o PIB foi significativamente mais fraco 
do que o esperado. Analogamente, apesar de os números do desemprego serem atualmente bastante baixos, 
a pressão salarial não existe. Por outro lado, parece que a subida do desemprego pode estar iminente. Em 
suma, se considerarmos a vulnerabilidade dos agregados familiares e as preocupações com as negociações do 
Brexit, não achamos que o Banco de Inglaterra consiga realmente justificar uma subida das taxas de juro 
neste momento. Mantemos a nossa previsão de que não haverá alterações na política monetária até meados 
de 2019. O Banco perdeu a oportunidade de subir as taxas de juro entre 2015 e 2016, mas deveria reconhecer 
que a economia está agora demasiado debilitada para enfrentar outra contrariedade.  

O cenário para o comércio mundial 

O desempenho do comércio mundial este ano tem sido excelente até agora. Esta notícia é particularmente 
animadora para os mercados emergentes (ME), uma vez que as respetivas economias e mercados bolsistas 
tendem a ser mais dependentes das exportações para crescerem que os seus homólogos dos mercados 
desenvolvidos. Contudo, observamos que parece ter existido recentemente um hiato nesse ímpeto do 
comércio mundial. 

Impulsionadores da retoma do comércio 
Apesar de a China ter desempenhado um papel crucial na retoma do comércio, revela agora uma evidente 
tendência de abrandamento na procura. Entretanto, o Japão, que tem sido inesperadamente uma fonte de 
procura forte de exportações, mostra também sinais de estar a perder algum ímpeto. Se o apoio ao comércio 
mundial em geral se mantiver, outras fontes de procura vão precisar de crescer. Com base nas nossas 
previsões atuais de crescimento, prevendo-se um crescimento mais lento dos EUA, Japão e China no terceiro e 
quarto trimestres em relação ao segundo, a Europa é a fonte mais provável de aumento da procura.  



Contudo, a procura europeia parece até agora ser comprovadamente mais benéfica para a região CEEMEA1 e 
para os ME asiáticos, excluindo a China, do que para outras regiões. Isto contrasta com a procura chinesa que 
parecia gerar benefícios generalizados. Os dados históricos sugerem que esta diferenciação é suscetível de 
persistir até certo ponto. Além disso, as tensões geopolíticas são novamente uma ameaça, aumentando o risco 
de protecionismo e de pautas aduaneiras retaliatórias, que podem criar entraves ao comércio mundial.  

Predominam os riscos de perda 
No geral, assistimos a um saldo negativo de riscos para o comércio mundial a partir daqui. Prevê-se que o 
ímpeto de crescimento abrande no Japão, EUA e China e afigura-se improvável que a Europa consiga 
compensar inteiramente esse revés. Além do mais, prevê-se que outros fatores de apoio, como os efeitos de 
base do preço das commodities e o ciclo tecnológico, esmoreçam. Não vemos sinais que apontem para um 
colapso significativo, mas achamos que a dinâmica positiva já atingiu o seu pico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação Importante 
Os pontos de vista e as opiniões descritos são da equipa de Economia da Schroder Investment Management e podem não 
representar necessariamente pontos de vista expressos ou reflectidos noutras comunicações, estratégias ou fundos da 
Schroders. 
Este documento tem apenas fins informativos e não pretende servir de material promocional, qualquer que seja o sentido. O 
documento não pretende ser uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. O documento 
não se destina a fornecer, e não deverá ser considerado como um aconselhamento contabilístico, jurídico ou fiscal, ou como uma 
recomendação de investimento. A informação é fiável mas a Schroders não garante a sua plenitude e precisão. Nenhuma 
responsabilidade pode ser aceite em caso de erros, factos ou opiniões. Os pontos de vista e a informação constantes do 
documento não devem servir de base para o investimento individual e/ou decisões estratégicas. 
O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda podem cair ou crescer e 
os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida. 
Publicado por: Schroder Investment Management Limited registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 
Livre Prestação de Serviços e com Sucursal em Espanha registada na Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de 
Empresas de Serviços de Investimento do Espaço Económico Europeu com sucursal em Espanha com o número 6. 
As previsões indicadas no documento são o resultado de modelação estatística, baseada numa série de pressupostos. As previsões 
estão sujeitas a um elevado nível de incerteza relativamente a fatores de mercado e económicos futuros que podem afetar o 
desempenho futuro real. As previsões são fornecidas para fins informativos à data de hoje. Os nossos pressupostos podem mudar 
materialmente com alterações nos pressupostos subjacentes que possam ocorrer, entre outras coisas, uma vez que as condições 
económicas e de mercado se alteram. Não assumimos qualquer obrigação de lhe fornecer atualizações ou alterações a estes dados, 
visto que os pressupostos, as condições económicas e de mercado, os modelos ou outra alteração nas matérias se alteram. 

                                                                    
1 Europa Central e de Leste, Médio Oriente e África 
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