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2018: regresso da reflação
Previsões de crescimento e inflação da Schroders
Crescimento Global: 2018 foi revisto em alta para 3,3% antes de moderar para 3,0% 
em 2019 – o mais forte desde 2011 suportado pela melhoria do comércio global, uma 
política fiscal mais flexível nos EUA e crescente investimento das empresas.

Inflação: Previsão de 2,3% em 2018 para refletir a força da atividade, os preços 
mais altos das matérias-primas e as crescentes pressões sobre os custos. Espera-
se que a inflação recupere para 2,5% em 2019.
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EUA
A previsão do PIB 
subiu de 2,6% para 
2,8% em 2018 para 
refletir um maior 
estímulo fiscal.
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Reino Unido
Crescimento no 
bom caminho 
mas a incerteza 
permanece com 
o Brexit em 2019.
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Zona Euro
A região continua 
forte, mas alguns 
riscos políticos 
permanecem.
Previsão de 
aceleração do 
crescimento devido a:
+  Expansão do 

comércio global.
+  Sólida procura 

interna. 
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Mercados emergentes
Menor inflação e cortes 
nas taxas de juro para 
apoiar o crescimento para 
4,9% em 2018
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Previsão de mais 
ganhos em 2018 visto 
que a economia vê 
benefícios decorrentes 
dos preços mais altos 
do petróleo e dos 
cortes nas taxas de 
juro.
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Crescimento mais fraco 
esperado 
+  Espera-se que o 

governo apoie o setor 
da banca pública.

–  Mas o setor privado 
precisa de melhorar 
para uma retoma 
sustentável.
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Faltam reformas sérias 
por parte do governo.

Crescimento esperado 
já que o Banco Central 
vai baixar as reservas 
mínimas obrigatórias 
(RRR) e ajudar os 
agricultores e as start-
ups.

0

China

Perspetivas de taxas de juro para as principais economias
Viragem para uma política monetária mais restritiva (e não apenas nos EUA)

EUA: Espera-se que as taxas subam para 2,25% em 2018, 2,5% 
até 2019

Zona Euro: Espera-se que o estímulo quantitativo termine em 
setembro de 2018, e que as taxas de refinanciamento aumentem 
para 0,5% até 2019
Reino Unido: Espera-se que o Banco de Inglaterra suba as taxas 
para 1,0% até 2019

Japão: Pode aumentar a sua meta para as rentabilidades dos 
Títulos de Dívida Pública do Japão a 10 anos reduzindo as 
compras

Previsões das taxas de juro % no final do ano
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Espera-se que 
a economia cresça 
apesar da incerteza 
política
Out 2018 -
Eleições presidenciais 
Bolsonaro (Trump 
brasileiro) versus 
o antigo presidente 
Lula.

Outros cenários – potencial impacto sobre o PIB/inflação
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