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Em resumo: 
– O crescimento global estável e a inflação baixa indicam que permanecemos 

num ambiente equilibrado, no qual a atividade não é nem demasiado forte, 
nem demasiado fraca. No entanto, por detrás dos dados gerais relativos 
ao crescimento, a área do euro e, em certa medida, os mercados emergentes 
estão a ultrapassar uma economia norte-americana em abrandamento.  

– Revimos em alta as perspetivas de crescimento para a área do euro em 2017 e 
2018 e revimos ligeiramente em baixa a inflação. Entretanto, não procedemos a quaisquer alterações nas 
perspetivas de crescimento para o Reino Unido, mas redefinimos ligeiramente o perfil da inflação. Prevemos que o 
Banco de Inglaterra (BoE) mantenha as taxas de juro inalteradas.  

– As economias BRIC foram revistas em alta, face aos dados favoráveis e à diminuição dos riscos idiossincráticos. A 
Índia foi a exceção, devido ao efeito das medidas adotadas. Entretanto, a tendência desinflacionária mantém-se, 
com uma revisão em baixa das projeções para a inflação em todo o quadro. 

Atualização das previsões: o equilíbrio mantém-se  

A recuperação na atividade global permanece intacta, enquanto a inflação pareça ter atingido o pico no 
seguimento da estabilização dos custos da energia. Continuamos a prever um crescimento global de 3% para 
este ano, depois de 2,6% em 2016, mas reduzimos as nossas previsões relativamente à inflação para 2,3% de 
2,4%. A combinação de um crescimento global estável com uma  inflação baixa indica que permanecemos num 
ambiente equilibrado, no qual a atividade não é nem demasiado forte, nem demasiado fraca para provocar 
uma aceleração significativa da inflação.  

No lado do crescimento, as previsões para os EUA mantêm-se inalteradas, enquanto uma melhoria na área do 
euro é acompanhada por uma previsão mais forte para a China e para os mercados emergentes mais gerais. 
Olhando para 2018, o crescimento global deverá manter-se estável nos 3% com as ligeiras revisões em baixa 
nos EUA a serem compensadas pelas melhorias na área do euro e nos mercados emergentes.  

Na frente política, antecipamos que a Reserva Federal (Fed) dos EUA mantenha as taxas inalteradas até 
meados de 2018, e depois aumente as taxas para 2% até ao fim do ano. Noutras regiões, as taxas de juro 
deverão manter-se inalteradas, refletindo a fase inicial do ciclo económico na Europa e na Ásia. Esperamos que 
o Banco Central Europeu (BCE) prossiga o estímulo quantitativo (QE) durante o período das previsões e que 
comece a inverter caminho em 2018. O Banco do Japão deverá manter as taxas inalteradas e o estímulo 
quantitativo e qualitativo (QQE) à medida que se esforça por alcançar o objetivo de uma inflação acima de 2%.  

O consumo dos EUA está a perder força?  
Na economia dos EUA, é provável que a recuperação se mantenha, embora seja expectável que o equilíbrio no 
crescimento se altere nos próximos meses, à medida que as despesas dos consumidores abrandam face à 
ausência de crescimento dos salários reais. Um maior investimento em bens de capital deverá em certa 
medida compensar isto até ao final de 2017, mas, olhando para 2018, o abrandamento no consumo deverá 
intensificar a retoma da inflação, diminuindo os rendimentos reais. As nossas expetativas de que a inflação só 
volte a atingir a meta no final de 2018 indicam um período alargado de manutenção das taxas fed funds.  

 



Atualização do cenário: mesmo uma economia equilibrada tem períodos de baixa 
O risco político regressa este trimestre, à medida que tentamos incorporar a ameaça da Coreia do Norte na 
nossa estrutura; as tensões criadas entre a China e os EUA neste domínio podem escalar para uma guerra 
comercial. O resultado líquido é a estagflação1, com a economia mundial a abrandar para 2,4% em 2018 (em 
comparação com 3% no cenário base). A inflação sobe para 2,8% em 2018, 0,6% acima do cenário base.  

A introdução do cenário de guerra comercial (que substitui a "Antiga normalidade", na qual assistimos a um 
regresso a taxas de crescimento da produtividade para níveis anteriores à crise) faz aumentar a probabilidade 
de resultados estagflacionários. No entanto, a maior probabilidade é a de resultados deflacionários em 
comparação com o cenário base. 

Previsões para a Europa: os riscos ficam mais equilibrados 

A Europa continua a desfrutar de um período de forte atividade económica, apesar das previsões terem sido 
ligeiramente ofuscadas por uma perda de ímpeto nos inquéritos às empresas privadas. Estes apresentavam, 
anteriormente, um crescimento superior às estatísticas oficiais, mas agora estão mais moderados e os riscos 
para o crescimento estão mais equilibrados.  

Atualização nas previsões para a área do euro: mais revisões em alta 
Encontramo-nos, mais uma vez, a rever em alta o crescimento para a área do euro e prevemos agora um 
crescimento do PIB de 2,1% (de 1,8%) para 2017 e de 1,8% para 1.9% em 2018. As previsões para a inflação 
foram ligeiramente reduzidas em 2017 (para 1,5%) devido à descida dos preços do petróleo em comparação 
com as nossas previsões anteriores. No entanto, a previsão para 2018 mantém-se inalterada nos 1,1%. Note-se 
que esta previsão é inferior à estimativa consensual de 1,4%, o que sustenta a nossa opinião de há muito de 
que as taxas de juro deverão manter-se inalteradas até 2019, no mínimo. Continuamos a prever que o BCE 
prolongue os estímulos quantitativos para 2018, ainda que com compras mensais mais pequenas que 
acabarão por ir desaparecendo ao longo do ano.  

Atualização das previsões para o Reino Unido: no caminho certo 
Continuamos a antecipar um crescimento abaixo da tendência no Reino Unido, uma vez que o setor doméstico 
se esforça por fazer frente a uma inflação mais alta, enquanto as empresas retraem o investimento devido aos 
receios causados pelo Brexit. As previsões para a inflação no Reino Unido foram ligeiramente ajustadas, com 
uma redução em 2017 de 2,8% para 2,6% e uma subida em 2018 de 2,2% para 2,3%. Em parte isto deve-se à 
descida dos preços mundiais do petróleo, conforme referimos anteriormente, mas também, aos dados mais 
recentes do índice de preços ao produtor (IPP), que apontam para uma inflação dos preços de insumos e 
de produção inferior ao esperado. Em termos de política monetária, esperamos que alguns dos membros mais 
agressivos do comité de política monetária do Banco de Inglaterra continuem a alertar para a necessidade 
de tornar a política monetária mais restritiva mas que a maioria continue a votar a favor da manutenção da 
política até à conclusão do Brexit. 

 

Atualização das previsões para os mercados emergentes: desinflação em 
excesso 

Na generalidade, revimos em alta as previsões para o crescimento dos mercados emergentes (ME) neste 
trimestre, em toda a região exceto na Índia, e baixámos às expetativas para a inflação em todo o quadro. 

China: abrandamento iminente 
Aumentámos as previsões para o crescimento em 2017 na China, de 6,6% para 6,7%. Continuamos a esperar 
um abrandamento no segundo semestre do ano; as condições do crédito mantêm-se apertadas e a conjuntura 
externa parece destinada a enfraquecer. Ainda antecipamos uma maior depreciação da moeda perto do final 
do ano.  

 

                                                                    
1 Uma situação económica na qual o crescimento económico abranda mas a inflação sobe 



Brasil: fazer avançar reformas... apenas 
Um alívio nos receios políticos deverá ajudar a restaurar alguma confiança no Brasil. Como tal, revimos 
ligeiramente em alta as nossas expetativas de crescimento para este ano (de 0,2% para 0,4%) e para o próximo 
(de 1,4% para 1,6%). A dinâmica da inflação também continuou a melhorar, aumentando a margem para mais 
cortes nas taxas de juro. Antecipamos agora um corte nas taxas para 7,75% até ao final do ano, dos atuais 
9,25%. 

Rússia: a proporcionar surpresas positivas 
Aumentámos, igualmente, as nossas expetativas para o crescimento russo e antecipamos agora um 
crescimento de 1,3% em 2017 (de 1,1%). Dito isto, a longo prazo, a ameaça ao crescimento colocada pelas 
novas sanções dos EUA é inegável. Os dados relativos à inflação também têm proporcionado algumas 
surpresas positivas, desencadeando uma revisão em baixa nas nossas previsões para a inflação este ano e no 
próximo e aumentando a margem para uma redução das taxas por parte do banco central: vemos as taxas nos 
8% até ao final do ano.  

Índia: obstáculos de origem política 
Procedemos a uma pronunciada revisão em baixa das perspetivas de crescimento para 2017 (de 7,4% para 
6,9%), no seguimento de uma queda significativa no crescimento do primeiro trimestre e da introdução do 
Imposto sobre bens e serviços (GST). Felizmente, a tendência desinflacionária continua a permitir que o banco 
central forneça algum suporte à medida que o crescimento enfraquece. No seguimento do corte de 25 pontos 
base em agosto, esperamos um novo corte de 25 pontos base mais perto do final do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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