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Você pensa que sabe, mas sabe mesmo?

Estudo de Investidores Globais da Schroders – 
Envolvimento do investidor

Excesso de confiança  Falta de conhecimentosvs51%
Acham que têm mais 
conhecimentos sobre 
investimento que 
o investidor médio – 
o que sugere excesso de 
confiança

Investidores 
globais

Investidores “millennials” 
(18-35 anos) Investidores com +36 anos

45% 
61% 
51%

59% 
68% 
63%

Presta serviços de consultoria de 
investimento e recomenda produtos 
financeiros adequados para se investir

Gere o dinheiro por conta dos clientes, 
conjugando os fundos destes em várias 
estratégias de investimento a longo prazo

Qual destas frases melhor descreve o que 
acha que uma “empresa gestora de 
investimentos” faz?

63%
Não conseguiram identificar 

corretamente o que faz 
uma empresa gestora de 

investimentos

Muitos entrevistados 
confundiram o papel destas 
com o de, entre outros, um 

consultor financeiro ou banco 
de investimento

Aconselhamento financeiro, por favor!Disposição para aprender

Apesar do excesso de confiança e de uma disposição para aprenderem 
pelos seus próprios meios, os investidores gostariam ainda assim de 
receber orientações de um consultor financeiro da próxima vez que 
tomarem decisões de investimento

Investidores globais 50%

51%

49%

54%

47%
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Investidores com +36 anos

Mulheres

Homens

A interação atual com uma empresa gestora de investimentos através 
de consultores financeiros é mais provável de acontecer em:

Índia ItáliaPolónia

LITERACIA FINANCEIRA

89%
Sentem necessidade de 
aprofundar os seus conhecimentos 
sobre investimento

Esta é uma tendência global:

Quais são os investidores que gostariam de aprofundar os 
seus conhecimentos sobre investimentos?

Como pretendem os investidores aprofundar os seus 
conhecimentos sobre investimentos?

43%

Fonte: Estudo Global da Schroders sobre Investidores, abril de 2016.
Informação Importante: A Schroders expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. 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. A Schroders expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. Emitido por Schroder Investment Management Limited, 
31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Para sua segurança, as comunicações podem ser gravadas ou monitorizadas.  
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Os investidores necessitam de moldar as suas carteiras para equilibrar 
o perfil de risco e os retornos esperados e, na maioria dos casos, isso 
requer um determinado nível de aconselhamento profissional.

92%
Rússia

86%87%

88%91%

94%
Investidores “millennials”

(18-35 anos)

85%
Investidores com 
+36 anos

Falam com um consultor 
financeiro independente

Preferem pesquisar 
eles próprios através de 
websites

42%

88%
Fonte: (% de investidores)

China EAU

Notas: A Schroders encarregou a Research Plus Ltd de realizar, entre 30 de março 
e 25 de abril de 2016, um estudo independente online a 20.000 investidores em 28 países. 
Esta investigação define “investidores” como aqueles que investirão pelo menos 10.000 euros 
(ou o equivalente) nos próximos 12 meses e que fizeram alterações nos seus investimentos 
nos últimos cinco anos.


