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Panorama 
Estes são tempos difíceis para ser um investidor - mas a boa notícia é que as pessoas estão cada vez mais cientes desta realidade. 
Os resultados do Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016 sugerem, por exemplo, uma consciência crescente entre os 
investidores mundiais de que, em geral, a sua esperança de vida é maior e de que terão de ser mais autossuficientes quando se trata 
de financiar o seu futuro. 
 
No entanto, o estudo também destaca uma série de lacunas que ainda existem no conhecimento financeiro básico de muitas pessoas 
e que poderia colocar a sua reforma a longo prazo e outros planos de investimento em risco. As preocupações com a falta de formação 
financeira em muitos quadrantes parecem certamente justificadas.  
 
Fica evidenciado também no estudo deste ano que muitos investidores podem estar a sobrestimar as suas próprias competências no 
que diz respeito ao investimento.  
 
Embora metade dos inquiridos se classifique melhor do que a média quando se trata do seu conhecimento geral acerca dos 
investimentos, quase dois terços da generalidade não identificam corretamente o que faz uma empresa de gestão de investimentos, 
confundindo o seu papel com o de, entre outros, um consultor financeiro ou banco de investimento.  
 
No entanto, muitos consumidores revelam disposição para aprender, havendo apenas uma pequena parte que sugere não ter nenhum 
interesse em aprofundar os seus conhecimentos em matéria de investimento. Tanto os consultores financeiros como a pesquisa na 
internet parecem suscetíveis de desempenhar um papel importante neste processo, sendo aos primeiros que geralmente as pessoas 
recorrem quando estão a considerar a sua próxima decisão de investimento (consultar gráfico adiante). Quanto a este último ponto, 
o estudo constata que os investidores estão cada vez mais envolvidos com os gestores de fundos online, embora os métodos mais 
“tradicionais” - telefone, e-mail ou através de um assessor – permaneçam comuns. 
 
Da próxima vez que tomar uma decisão de investimento, qual das seguintes opções 
consideraria? 

 
Fonte: Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016. 
 
Parece haver poucas dúvidas de que o setor de gestão de investimentos tem trabalho ainda por fazer para promover um maior 
envolvimento com os investidores finais para e que estes adquiram mais conhecimentos. Certamente que as desvantagens serão 
poucas para quem está envolvido no processo de investimento se os consumidores valorizarem mais o papel dos gestores de 
investimentos e o que eles podem fazer para ajudá-los a alcançar os seus objetivos financeiros de longo prazo. 

O risco de excesso de confiança 
Dois em cada três adultos em todo o mundo têm baixa literacia financeira de acordo com o Inquérito sobre Educação Financeira Global 
de 20151 da Standard & Poors, que colocou a 150.000 pessoas de 140 países cinco questões de múltipla escolha sobre 
a diversificação, a inflação e os juros. Nos EUA, por exemplo, o inquérito constatou que 57% dos adultos eram alfabetizados 
financeiramente enquanto o valor comparável variou enormemente no seio da União Europeia - de 71% na Dinamarca e na Suécia até 
21% na Roménia. 
 
Mas tal não retirou necessariamente a confiança das pessoas na sua capacidade de tomar decisões de investimento. Num eco do 
estudo psicológico sueco2 da década de 1980 que encontrou mais de três quartos das pessoas a classificarem-se entre a metade 

                                                 
1 https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey?keyfindings 
2 http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf 

50%
46%

43% 42%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% Consultar um consultor financeiro (por 
exemplo, consultor financeiro independente, 
gestor bancário, contabilista)

Análise própria usando sites financeiros 
independentes

Análise própria usando sites de empresas 
de gestão de investimento

Análise própria usando sites de 
fornecimento de investimento (por exemplo, 
plataformas ou supermercados de fundos)

Consultar amigos e família (incluindo 
cônjuge ou parceiro)

       

https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey?keyfindings
http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf


Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016 – Envolvimento do investidor 
 

4 
 

superior, o nosso estudo mostra que mais de metade dos inquiridos (51%) acreditam que sabem muito ou um pouco mais sobre 
investimentos do que um investidor médio. Como mostra o quadro abaixo, apenas 13% sentem que têm um conhecimento abaixo da 
média. 
 
Comparado com o “investidor médio”, qual das seguintes opções descreve melhor o seu 
conhecimento geral sobre investimentos? 

 
Fonte: Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016. 
 
No entanto, a julgar pela capacidade dos consumidores de identificar o que faz o setor de gestão de investimentos, esta confiança pode 
ser imerecida. Como o gráfico abaixo mostra, por exemplo, mais de um quarto (27%) das pessoas acredita que uma empresa gestora 
de investimentos “fornece consultoria para investimento e recomenda produtos financeiros adequados para se investir” - o papel de um 
consultor financeiro. 
 
Qual destas frases melhor descreve o que acha que uma “empresa gestora de 
investimentos” faz? 

 
Fonte: Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016. 
 
Enquanto isso, 12% acreditam que os gestores de investimentos são “especializados em operações financeiras grandes e complexas 
e atuam como intermediários entre as empresas e o público” - o papel de um banco de investimento. Apenas um pouco mais de um 
terço (37%) dos entrevistados identificaram a resposta certa de “administrar o dinheiro em nome de clientes, agregando os seus fundos 
em várias estratégias de investimento a longo prazo”. 

A vontade de aprender 
Enquanto muitos podem estar excessivamente confiantes nos seus conhecimentos em matéria de investimentos, o estudo também 
identifica uma grande vontade de melhorar, apenas um em nove (11%) inquiridos não sente necessidade de aprofundar os seus 
conhecimentos de investimento. Para ficarem mais esclarecidos, dois quintos (43%) falariam com um consultor financeiro, enquanto 
uma percentagem semelhante (42%) faria a sua própria pesquisa através de sites financeiros independentes. Os investidores também 
manifestam interesse em consultar manuais e tutoriais na internet (36%) ou em utilizar informações fornecidas pela administração 
pública.  
 
Na mesma linha, metade (50%) de todos os inquiridos dizem que, da próxima vez que precisarem de tomar uma decisão financeira, irão 
consultar um consultor financeiro como parte do processo, enquanto 46% procurarão incluir as suas próprias pesquisas consultando 
sites financeiros independentes. Outras fontes de aconselhamento bastante utilizadas são os sites de empresas de investimento (43%) 
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e os de plataformas ou supermercados de fundos (42%), mas menos de um terço (31%) dos entrevistados diz que vai incluir amigos 
e familiares nas suas decisões. 
 

Tratar com gestores de investimento 
Consumidores 
O telefone continua a ser a forma mais comum dos consumidores interagirem com um gestor de investimentos, com 63% a fazê-lo, pelo 
menos, “às vezes”. Uma proporção similar envolve-se diretamente através de um site da empresa ou por e-mail (61% e 60% 
respetivamente, fazem-no, pelo menos, “às vezes”), enquanto muitos ainda interagem indiretamente através do seu consultor financeiro. 
 
O correio tradicional quase não tem relevância, com dois quintos (41%) dos inquiridos a dizerem que já não usam presentemente 
o correio postal e apenas 20% a dizerem que o usam, pelo menos, “com uma frequência razoável”. No entanto, no outro extremo do 
espectro das comunicações, o estudo constata que são relativamente poucos os investidores que interagem atualmente com gestores 
de investimentos através das redes sociais - 51% nunca usam. Igualmente, as aplicações de comunicação e mensagens de texto 
alcançaram níveis relativamente baixos de penetração. Apesar do crescimento da plataforma, apenas metade dos investidores 
contactam com gestores de investimentos através de plataformas online.  
 
Relativamente ao futuro, como mostra o gráfico seguinte, prevê-se que o uso das redes sociais, mensagens de texto e aplicações de 
comunicação deverá crescer em popularidade ao longo dos próximos cinco anos - embora a partir de uma base relativamente baixa. 
O uso de plataformas também deve crescer, com 62% dos inquiridos a acreditar que irão interagir com os gestores de investimentos 
dessa forma, pelo menos, “às vezes” no prazo de cinco anos. Em contraste, o correio, o telefone e através de um consultor financeiro 
são as áreas de crescimento mais lento. 
 

Como acha que irá interagir com uma empresa gestora de investimentos daqui a 5 anos? 

 
Fonte: Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016. 

Consultores 
O estudo também revela a importância do envolvimento do ponto de vista do consultor financeiro. Questionados sobre como preferem 
aceder a conteúdos de liderança de pensamento e outras informações fornecidas pelas gestoras de investimento, quase metade (47%) 
dos consultores escolhem um artigo isolado online. Outros métodos frequentes são pequenos seminários ou reuniões (44%), 
infográficos online (41%) e artigos técnicos online (38%). Um terço (33%) dos consultores escolhem artigos numa revista online.  
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Gestores de investimentos ativos versus passivos 
Quando questionados até que ponto concordam que os gestores de investimentos ativos em geral acrescentam valor aos investimentos 
dos gestores passivos, consultores de todo o mundo aprovam vivamente o potencial do investimento ativo. Como mostra o quadro 
abaixo, três quartos de todos os consultores concordam que a disciplina acrescenta valor, enquanto apenas 7% não concordam. 
 
Até que ponto concorda que os gestores de investimento ativos acrescentam geralmente 
valor aos investimentos face aos gestores passivos? 

 
Fonte: Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016. 

A diferença da geração do milénio 
Os “Millennials” ou geração do milénio, também conhecida como “Geração Y”, tende a fazer as coisas de forma diferente. De acordo 
com o último inquérito da Deloitte nesta matéria (Deloitte Millennial Survey)3, por exemplo, a geração do milénio – aquela nascida entre 
o início da década de 80 e o ano 2000 – pensa de modo diferente sobre as empresas. O inquérito a 7700 Millenials de 29 países de 
todo o mundo concluiu que estes geralmente desconfiam dos “grandes negócios” e, na mesma linha, não mostram a mesma lealdade 
aos seus patrões que as gerações anteriores. 
 
Isto coloca uma série de problemas aos gestores de investimento. Não só é menos provável que a geração do milénio esteja disposta 
a manter investimentos a longo prazo ou a continuar fiel a determinadas marcas, mas também a sua inclinação para mudar de emprego 
com mais frequência cria um impedimento extra para poupanças no local de trabalho. 
 
No entanto, o Estudo da Schroders sobre Investidores Globais de 2016 revela que, embora a geração dos “Millennials” tenha sem 
dúvida um perfil diferente de investimento, alguns aspetos desta talvez não estejam tão longe da generalidade, como foi sugerido. 

Conhecimento sobre investimento 
Os Millennials mostram claramente algum do excesso de confiança dos jovens, sugere o estudo. Eles são, por exemplo, menos 
propensos a identificar o que uma empresa de gestão de investimentos faz, com um pouco menos de um terço (32%) a identificar 
a definição correta do papel que desempenha, em comparação com dois quintos (41%) dos inquiridos com mais idade. 
 
E mais, eles “não sabem que não sabem”. Por um lado, os Millennials são mais propensos a escolher três das cinco definições 
incorretas de uma empresa gestora de investimentos do que os com mais idade e, por outro, são mais propensos a descreverem-se 
como tendo um melhor conhecimento do que o investidor médio; três quintos (61%) sente isso, em comparação com menos de metade 
(45%) dos inquiridos com mais idade. 
 
Mais reconfortante é saber que quase todos (94%) os inquiridos Millennial do estudo dizem que gostariam de aprofundar os seus 
conhecimentos de investimento e também têm a mente aberta sobre como o fariam. Falar com um consultor financeiro é uma escolha 
frequente (46% versus 41% dos inquiridos com mais idade) e também estão mais dispostos a consultar manuais ou tutoriais na internet 
(42% versus 32%) e a ver vídeos financeiros na internet (39% versus 30%). 

Interação com gestores de investimento 
Embora se espere que os Millennials façam um maior uso da tecnologia nas suas relações com os gestores de investimentos, a maioria 
prefere, de facto, os mesmos métodos que as gerações mais velhas. Cerca de três quartos interagem, pelo menos, “às vezes” 

                                                 
3 http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
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diretamente através do telefone (76%), site da empresa (75%) ou email (75%) e indiretamente através de um consultor financeiro (73%). 
As redes sociais (56%) permanecem relativamente pouco usadas até mesmo por este grupo tecnologicamente esclarecido.  
 
Novamente em comum com as gerações mais velhas, os Millennials esperam usar mais a comunicação baseada em tecnologia no 
prazo de cinco anos - em particular, os sites da empresa (80%), e-mail (79%), plataformas online (76%), aplicações de comunicações 
(70% ) e redes sociais (66%). Mesmo assim, a maioria ainda espera estar a utilizar o telefone (79%) ou um consultor financeiro (74%). 
 
Embora tenha sido sugerido por alguns comentadores que os consultores financeiros terão de adaptar de forma significativa os seus 
modelos de negócios para atrair esta nova geração de investidores, o nosso estudo não confirma este ponto de vista – pelo contrário, 
os assessores financeiros continuam a ser uma parte importante do processo de investimento na tomada de decisão. Talvez sem 
surpresa, no entanto, os Millennials estão mais inclinados a fazer as suas próprias pesquisas baseadas na internet do que outras 
gerações. 
 
Metade dos investidores Millennials (51%, contra 49% dos investidores mais idosos) dizem que vão consultar um consultor financeiro na 
próxima vez que tomarem uma decisão de investimento. No entanto, há também uma preferência para usar a pesquisa própria, quer 
utilizando sites independentes (46% versus 46%), sites de gestão de investimentos (47% versus 40%) ou sites de fornecedores de 
investimento (45% versus 41%). 
 

Conclusões 
O Estudo da Schroders sobre Investidores Globais deste ano pinta um quadro sólido da procura de aconselhamento financeiro em todo 
o mundo, com metade de todos os investidores a dizer que pretende recorrer a um consultor financeiro na próxima vez que tomar uma 
decisão de investimento.  
 
Dito isto, a abordagem própria (faça você mesmo) também está a ganhar popularidade - como amplamente evidenciado pelo 
crescimento de plataformas online de corretagem diretas ao consumidor nos últimos anos. No seu relatório de 2015, O estado das 
plataformas de corretagem online, por exemplo, o grupo de pesquisa Celent esperava taxas de crescimento anuais globais do mercado 
investidor autodirigido dos EUA de 4% a 6% ao longo do ano passado4. 
 
Qualquer aumento dos investimentos feitos pelo próprio é, naturalmente, bem-vindo - desde que os consumidores estejam a ficar mais 
esclarecidos e a envolverem-se com as suas finanças. O nosso estudo sugere, no entanto, que alguns aspetos do conhecimento do 
consumidor permanecem relativamente insuficientes. Por exemplo, é difícil para as pessoas sentirem-se confiantes no conhecimento 
que têm sobre investimentos se só têm um entendimento relativamente escasso do papel de um gestor de investimento versus um 
consultor, seguradora ou banco de investimento. 
 
E mais, os consumidores continuam a mostrar um nível preocupante de excesso de confiança. Tal como acontece com a capacidade 
de condução, este tem sido um traço comportamental bem identificado no investimento, mas com implicações significativas no 
património ou na reforma da pessoa. É cada vez mais da responsabilidade dos consumidores a provisão da sua própria reforma 
e a nossa pesquisa sugere que ainda há uma lacuna significativa entre o que eles pensam que sabem e o que eles realmente sabem. 
 
A OCDE5 está liderar o apelo para unir esforços no sentido de educar a juventude do mundo para as questões financeiras - e, 
novamente, isso é de louvar. No entanto, continua a haver um número de gerações, consideravelmente mais perto da reforma, que têm 
um conhecimento sobre investimento relativamente escasso e o que este pode e não pode fazer por eles. Para muitas pessoas, serem 
deixados a gerir sozinhos os seus planos de pensões poderia muito bem implicar que ficassem a viver infelizes para sempre. 
  

                                                 
4 http://info.scivantage.com/INV_Research-Celent-Online-Brokerage_DOWNLOAD.html?aliId=1252190 
5 http://www.oecd.org/newsroom/first-oecd-pisa-financial-literacy-test-finds-many-young-people-confused-by-money-matters.htm 
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Notas: Acerca do Estudo da Schroders sobre Investidores Globais 2016 
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 no mundo inteiro, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, 
Holanda, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. 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. Estes 
indivíduos representam as opiniões de investidores em cada país incluído no estudo. Note, por favor, que quando as percentagens não 
somam 100%, isto deve-se a um arredondamento decimal ou a uma pergunta multi-codificada. 
 
Informação Importante: 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 fiável dos resultados futuros. O valor das ações e o seu rendimento podem cair ou crescer e os investidores 
podem não receber o montante originalmente investido. 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. Os dados de 
terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o 
consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do 
presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospeto e/ou ww.schroders.pt contêm exonerações de 
responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. 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 altera. 


