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Visão geral 
 
No fundo, trata-se de rendimento. Esta é uma das conclusões principais do Estudo de Investidores Globais da Schroders de 2016.  
 
Pode ser para ajudar a financiar a reforma ou a educação dos filhos. Pode simplesmente ser para complementar um salário. Seja qual for 
a razão, a maioria das pessoas investe para gerar um rendimento, mesmo que não procurem gastá-lo imediatamente. 
 
Infelizmente, o nosso estudo também salienta vários graus de compreensão entre os investidores sobre os diferentes elementos 
envolvidos na formação de um bolo de dinheiro para gerar o rendimento que querem. Assim, por exemplo, embora o nosso estudo 
mostre que as pessoas entendem perfeitamente quanto tempo irão viver na reforma, também revela algumas expectativas altamente 
inflacionadas do rendimento que poderá, de forma razoável, ser gerado na conjuntura atual.  
 
Vejamos a reforma, por exemplo, que naturalmente continua a ser um enfoque fundamental para a maioria das pessoas. Embora os 
inquiridos do estudo identifiquem o complemento do rendimento da reforma como a principal razão para investirem e de uma forma geral 
reconheçam que podem viver duas ou mais décadas após a reforma, relativamente poucos compreendem o compromisso financeiro que 
isto representa. Ao determinar quanto dinheiro é necessário na reforma, a longevidade e o retorno do investimento estão interligados – 
porém, os investidores parecem estar apenas cientes de metade da equação. 
 
Esta falta de compreensão tem ramificações importantes para a provisão financeira a longo prazo, com o nosso estudo a sugerir que tem 
uma influência real tanto nas expectativas de retorno como no período de tempo pelo qual as pessoas estão dispostas a deixar o seu 
dinheiro em investimentos individuais. 
 
No primeiro ponto, o rendimento e as expectativas de retorno a longo prazo dos investidores, incluindo consultores financeiros, parecem 
estar significativamente inflacionados. No mundo inteiro, o nível médio de rendimento desejado para os consumidores, por exemplo, é de 
9,1% (consulte o gráfico abaixo) e, assim, com as taxas de juro de muitos países a situarem-se em ou perto de mínimos históricos, 
muitas pessoas irão certamente ficar desapontadas. 
 
Gráfico1: Rendimento de Investimento - consumidores 
Nível Mínimo Desejado 

 
 
Expectativas tão grandes seriam mais realistas, se os investidores estivessem dispostos a correr um nível significativo de risco para 
alcançarem os seus objetivos; contudo, o nosso estudo também mostra que a preservação do capital permanece uma prioridade real 
para a maioria dos investidores. 
 
Quanto a prazos, os investidores privados esperam manter os seus investimentos durante cerca de três anos em média, embora 
o número correspondente para os consultores seja de aproximadamente quatro. Embora isto possa ser bom para dinheiro e 
determinados tipos de obrigações, muitas vezes irá revelar-se um período de tempo demasiado curto para neutralizar a volatilidade 
associada às ações. 
 
Menos de um quinto dos inquiridos afirma que mantém os investimentos durante, pelo menos, cinco anos – o período de manutenção 
mínimo realista para investimentos em ações. E, existem notícias particularmente preocupantes do mundo em rápida evolução dos 
investidores da geração do “milénio”, dois quintos dos quais se declaram confortáveis em manter os ativos durante menos de um ano.  
 
O maior risco aqui é que alguém que parta destes dois equívocos – que os seus investimentos vão crescer mais rápido do que é realista 
e que o bolo que, em última análise, construírem vai dar um rendimento muito maior do que é provável – não vai poupar o suficiente para 
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alcançar os seus objetivos financeiros. Agravada ao longo de um período de 20 ou 30 anos, a lacuna é potencialmente enorme, fazendo 
com que as disparidades entre a expectativa e a realidade, identificadas pelo Estudo de Investidores Globais da Schroders de 2016, 
sejam uma causa de preocupação genuína. 

Porque é que as pessoas investem? 
Os filhos são um impulsionador principal do investimento, assim o diz o nosso estudo. Quase um quarto (23%) dos inquiridos investe 
para providenciar um rendimento para os seus filhos, enquanto um quinto fá-lo para contribuir para as propinas escolares. Com o Centre 
for Economics and Business Research1 a estimar atualmente que o custo médio de criar um filho é 231,843 £ – um aumento de 65% 
desde 2003 – tais sentimentos são totalmente compreensíveis. 
 
Para muitas pessoas, contudo, gerar um rendimento para as suportar na reforma continua a ser a principal razão individual para investir, 
com quase metade (45%) dos inquiridos a investir para complementar a pensão ou o rendimento da anuidade. Dito isto, números 
semelhantes investem apenas para crescimento (44%) e/ou para complementarem um salário ou outro rendimento (43%). Em contraste, 
o nosso estudo conclui que relativamente poucas pessoas investem para providenciar a sua única fonte de rendimento (13%) ou para 
ajudar a cumprir os pagamentos mensais do aluguer ou da hipoteca (12%).  
 
No Reino Unido, será interessante ver como as opiniões dos investidores mudam à medida que o impacto das liberdades de pensão é 
mais sentido. Como os indivíduos aproveitam as melhores oportunidades para gerirem as suas pensões conforme acham adequado, 
podem começar a encarar os investimentos de uma forma completamente nova. 

Horizontes de investimento 
Um período de tempo de cinco anos é geralmente sugerido como o mínimo para o investimento no mercado acionista, com base em que 
isto permite aos investidores experimentarem os altos e baixos de um ciclo de mercado normal; embora, como sempre com o 
investimento, nada seja garantido. 
 
A título de exemplo, a análise2 pela Ritholtz Wealth Management do S&P 500 entre 1927 e 2014, mostra o índice de referência norte-
americano a registar retornos positivos em 88% de todos os períodos de cinco anos. Para que conste, esse número aumenta para 94% 
em períodos de 10 anos, enquanto ainda vai ter de haver um retorno negativo durante um período de 20 anos. 
 
No entanto, o nosso estudo relata que a quantidade média de tempo .média de tempo durante o qual os investidores os investidores 
privados estão dispostos a deixar o dinheiro num investimento individual é de 3,2 anos. Como o gráfico abaixo à esquerda mostra, 
menos de um quinto (18%) dos inquiridos está disposto a investir durante mais de cinco anos, enquanto quase um terço (31%) 
permanece investido durante menos de 12 meses. 
 
Isto reflete estudos anteriores que mostram que os investidores estão a adotar uma abordagem de mais curto prazo. Como exemplo, 
o último Inquérito sobre Gestão de Ativos de Associações de Investimento3, que pela sua parte identificou um período de manutenção 
médio ligeiramente maior entre 4 e 4,5 anos, sugeriu que os avanços na tecnologia e o desenvolvimento de plataformas foram um fator 
importante, visto que agora é muito mais fácil para os investidores e respetivos consultores monitorizarem o desempenho e comprarem 
e venderem fundos.  
 
Até certo ponto, a atitude predominante de curto prazo dos investidores privados é replicada entre os consultores financeiros. Embora 
o período médio de manutenção recomendado aos clientes seja de 4,3 anos, como o gráfico abaixo à direita mostra, mais de metade 
(52%) dos consultores recomenda a manutenção dos investimentos durante menos de quatro anos. 
 
  

                                                 
1http://www.cebr.com/. 
2http://awealthofcommonsense.com/2015/03/whats-considered-long-term-in-the-stock-market/. 
3http://www.theinvestmentassociation.org//assets/files/research/2015/20150914-ams2014-2015-fullsurvey.pdf (Figure 61). 

http://www.cebr.com/
http://awealthofcommonsense.com/2015/03/whats-considered-long-term-in-the-stock-market/
http://www.theinvestmentassociation.org/assets/files/research/2015/20150914-ams2014-2015-fullsurvey.pdf
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Gráficos 2 e 3: Período de Investimento 
Período de tempo 

 
Isto pode ser porque os consultores também recomendam investimentos sem ser em ações, tais como em obrigações, ou talvez alguns 
sintam a necessidade de se submeterem às exigências dos clientes. Sejam quais forem as razões, parece ser necessário um trabalho 
adicional para ajudar os investidores e os seus consultores a apreciarem plenamente o valor da manutenção dos investimentos em 
ações a longo prazo e, assim, deixarem o efeito composto fazer o seu trabalho. 

Expectativas de investimento 
Uma das conclusões mais fortes do nosso estudo é que as expectativas de investimento de muitos investidores pertencem a uma era 
diferente – uma era em que as taxas de juro eram normalmente de 5% e superiores. Globalmente, o nível mínimo médio de rendimento 
que os investidores privados dizem que gostariam de receber é de 9,1% por ano, enquanto o montante mínimo que os gestores querem 
gerar para os seus clientes é só ligeiramente mais realista, com uma média de 7,9% por ano. 
 
 Vale a pena salientar que estes resultados são até certo ponto distorcidos por um grupo relativamente pequeno de investidores com 
expectativas muito elevadas. Como o gráfico seguinte mostra, por exemplo, 18% dos consultores querem um rendimento de 10%, 
enquanto 7% procuram um valor de 20% ou mais. Em contraste, quase metade (49%) tem expectativas mais razoáveis de um 
rendimento de 2% a 5%. Isto é menos verdadeiro para os consumidores, uma vez que 28% visam um retorno na faixa dos 2% a 5%, 
enquanto 16% aspiram a 15% ou mais. 
 
Gráfico 4: Rendimento de Investimento - consultores 
Nível Mínimo Desejado para Clientes 

 
 

Consumidores:
Excluindo todas as pensões ou investimentos 
em propriedades que possa ter, em média, 
quanto tempo mantém os seus investimentos? 
Por "manter" queremos dizer o período de 
tempo que deixa dinheiro investido num 
investimento individual.

Consultores:
Quando recomenda um fundo a clientes, 
quanto tempo (em média) aconselha que 
mantenham o mesmo?

13%

18%

20%15%

8%

9%

10%
8%

Menos de 6 meses

6-12 meses

1-2 anos

2-3 anos

3-4 anos

4-5 anos

5-10 anos

Mais de 10 anos

3%
7%

13%

15%

14%10%

17%

6%

15%
Menos de 6 meses

6-12 meses

1-2 anos

2-3 anos

3-4 anos

4-5 anos

5-10 anos

Mais de 10 anos

Nenhum período de tempo
específicoMédia 3,2 anos Média 4,3 anos

Global

2,0%
4,0%

14,0%13,0%

18,0%

5,0% 5,0% 6,0%

1.0%

18,0%

0,0% 1,0% 0,0% 0,0%

4,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,0% 4,0%

<2% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% >20%

 O nível médio geral de rendimento desejado globalmente foi de 7,9%.

 Isto em comparação com uma média dos investidores globais (a partir 
do Inquérito aos Consumidores) de 9,1%.

Se pensar no rendimento que os seus clientes recebem dos seus investimentos (excluindo 
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Para oferecer algum contexto para estas expectativas de rendimento, todos os principais mercados – Reino Unido, Zona Euro, EUA 
e Japão – têm taxas de juro de 0,5% ou inferiores. No final de maio de 2016, as rentabilidades dos títulos de dívida pública a 10 anos 
estavam abaixo dos 2% tanto no Reino Unido como nos EUA – e eram negativas na Zona Euro e no Japão. 
 
Ao mesmo tempo, o índice MSCI World tem uma rentabilidade inferior a 3% e o FTSE All-Share inferior a 4%. Olhando para o Equity Gilt 
Study do Barclays4 para uma opinião de mais longo prazo, mais de 100 anos de dados mostram um retorno anual médio de 5,1% dos 
mercados acionistas e de 1,2% dos mercados obrigacionistas. 
 
Claramente, os investidores e os seus consultores estão a sobrestimar excessivamente os retornos que serão capazes de gerar dos 
seus investimentos – um equívoco que é provável que tenha um efeito profundo no comportamento da poupança a longo prazo. Afinal, 
com o efeito composto de uma taxa de 9,1% por ano durante 20 anos, poupanças de 200 £ por mês resultarão nuns consideráveis 
135 286 £. Com uma taxa mais realista de 4%, contudo, somarão apenas 73 354 £. 

Expectativas de longevidade 
Em contraste com as suas esperanças de rendimento anual, o nosso estudo mostra que as pessoas geralmente têm expectativas muito 
mais realistas quanto ao tempo que podem viver após a reforma. Como o gráfico abaixo mostra, a resposta média está um pouco acima 
dos 21 anos, com apenas 10% a acreditarem que podem viver menos de 10 anos após a reforma e 13% a acreditarem que podem viver 
mais de 30 anos. 
 
Gráfico 5: Esperança de Vida Após a Reforma 
Período de tempo 

 
 
Pegando no Reino Unido como exemplo, essa média de 21 anos está largamente em sintonia com o mais recente relatório do Instituto 
Nacional de Estatística britânico (Office of National Statistics – ONS)5, que indicou que homens e mulheres que atingissem os 65 anos 
entre 2012 e 2014 podiam esperar viver mais 18 a 20 anos. 
 

  

                                                 
4https://wealth.barclays.com/en_gb/smartinvestor/better-investor/investing-lessons-from-114-years-of-data.html. 
5https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies. 

10%

16%

26%20%

15%

13%
Menos de 10 anos

11-15 anos

16-20 anos

21-25 anos

26-30 anos

Mais de 30 anos
Média 21,2 anos

https://wealth.barclays.com/en_gb/smartinvestor/better-investor/investing-lessons-from-114-years-of-data.html
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies


Schroders Global Investor Study 2016  

 

7 
 

Razões para investir 
Consumidores 
Numa altura em que as taxas sobre as contas-poupança são, em muitos casos, insignificantes, uma razão chave para correr o risco 
adicional dos mercados acionistas ou obrigacionistas é superar a inflação. O nosso estudo confirma que os investidores partilham esta 
opinião, com os consumidores a classificarem isto e a preservação do capital como as suas razões conjuntas mais importantes para 
investirem. Como o gráfico seguinte mostra; ambos receberam uma pontuação de 7,9 de uma pontuação máxima de 10. 
 
Gráfico 6: Impulsionadores de Produtos de Investimento 
Importância Relativa 

 
Apenas ligeiramente menos importante para os consumidores são o crescimento (7,8) e as comissões baixas, que têm uma pontuação 
de 7,5 – tal como o histórico de um investimento (por muito que as exonerações de responsabilidade dos produtos possam protestar em 
contrário). Talvez surpreendentemente, na outra ponta da escala, o rendimento imediato disponível de um investimento é visto como uma 
prioridade relativamente baixa, classificando-se em nono lugar entre as 11 opções que foram oferecidas aos inquiridos.  

Consultores 
Como talvez possa ser esperado daqueles encarregados de ajudar os clientes a alcançarem os seus objetivos financeiros, o nosso 
estudo mostra consultores a admitirem largamente prioridades semelhantes quando recomendam produtos de investimento. Com uma 
pontuação de 7,9, a preservação do capital é a prioridade conjunta mais elevada – desta vez, a par do crescimento – enquanto 
o rendimento imediato (6,4) é a mais baixa. 
 
Tal como sucede com os seus clientes, o desempenho passado (7,5) e a reputação de um grupo de gestão de investimentos (7,4) são 
considerações importantes quando os consultores escolhem os investimentos, mas as comissões baixas não são tão importantes – 
classificando-se em nono lugar na lista de 11 opções.  

A diferença da geração do milénio 
A “Geração do Milénio”, também conhecida como “Geração Y”, tende a fazer as coisas de forma diferente. De acordo com o último 
Inquérito à Geração do Milénio da Deloitte6, 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. Geralmente, desconfia dos “grandes negócios” e, na mesma linha, não mostra 
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. Tais problemas são destacados pelos resultados 
do Estudo de Investidores Globais da Schroders de 2016. 
 

                                                 
6http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
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Assim, por exemplo, os nossos inquiridos da geração do milénio dizem que, em média, mantêm os seus investimentos mais de um ano, 
menos do que os seus homólogos mais velhos (2,3 anos versus 3,9 anos), enquanto dois quintos (41%) admitem ter um período de 
investimento inferior a 12 meses.  
 
Até certo ponto, isto é compreensível visto que as suas necessidades sentir-se-ão mais no imediato – é mais provável que a geração do 
milénio, por exemplo, queira poupar para uma casa, para os filhos ou para complementar o seu salário ou rendimento. Em contraste – 
embora, outra vez, como é de esperar – o rendimento da reforma ainda não ocupa muito o seu pensamento. 
 
De um modo geral, a geração do milénio dá prioridade às mesmas caraterísticas de investimento que os investidores mais velhos – gerar 
um retorno mais elevado do que a inflação e preservar o capital – e, em média, não espera viver bastante mais tempo do que os 
investidores mais velhos após a reforma (21,5 anos versus 21 anos). 
 
Contudo, é mais provável que a geração do milénio confie no rendimento que não provém de pensões na reforma, enquanto que talvez 
a maior discrepância entre ela e as gerações mais velhas diz respeito ao nível mínimo de rendimento que gostaria de receber dos seus 
investimentos. 
 
A expectativa de rendimento médio da geração do milénio de 10,2% por ano é, por exemplo, significativamente mais elevada do que os 
8,4% dos investidores mais velhos. Além disso, enquanto muito menos (41% versus 60%) seriam felizes com menos de 10% de 
rendimento, uma proporção muito maior (20% vs. 13%) tem esperança de um rendimento anual irrealista de 15% ou mais. 
 

Conclusões 
Até há relativamente pouco tempo, havia uma noção de que a política monetária excecionalmente expansiva adotada em resposta 
à crise financeira global era um fenómeno temporário. Mais cedo ou mais tarde, de acordo com a opinião geral, o crescimento económico 
melhoraria, as taxas de juro aumentariam e alguma forma de normalidade – no sentido, pelo menos, de um ambiente político pré-crise – 
regressaria. 
 
Porém, oito anos depois, essas esperanças parecem cada vez mais diminutas. As taxas de juro podem ter aumentado hesitantemente 
nos EUA, mas, com a inflação ainda muito baixa no mundo inteiro, poucos países parecem ter pressa em seguir a liderança da Reserva 
Federal. Na verdade, os responsáveis pela política monetária japoneses e da zona euro continuam a manter uma tendência expansiva. 
 
Se esta é a nova realidade, então um número significativo de investidores tem à sua frente um doloroso processo de adaptação. Com as 
taxas de juro a nível mundial a situarem-se abaixo de 1%, alcançar um retorno anual de 8% ou 9% é quase uma impossibilidade sem 
correr níveis de risco significativos. E com a preservação do capital a constituir uma prioridade principal, parece pouco provável que essa 
linha de ação seja do interesse da maioria dos investidores.  
 
O Estudo de Investidores Globais da Schroders de 2016 apresenta um cenário em que as expectativas de investimento fazem parte de 
uma era já passada, o que deve representar uma preocupação para todos os que estão envolvidos no planeamento financeiro a longo 
prazo. 
 
As nossas conclusões sugerem que muitos investidores não se apercebem de quanto precisam poupar ou durante quanto tempo. 
Ao mesmo tempo, com os períodos médios de manutenção ainda relativamente curtos, a ideia de que o investimento em ações deve ser 
idealmente uma tarefa a longo prazo é, em grande parte, ignorada. 
 
Tudo isto representa um desafio para as empresas de gestão de investimentos, que devem tentar o difícil equilíbrio de reajustar as 
expectativas dos investidores, ao mesmo tempo que os convencem dos benefícios do investimento e poupança a longo prazo. 
 
 
 
Notas: sobre o Estudo de Investidores Globais da Schroders de 2016. 

A Schroders encarregou a Research Plus Ltd de realizar, entre 30 de março e 25 de abril de 2016, um estudo independente on-line de 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 € (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. 

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 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. Emitido por Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, 
I 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 www.schroders.pt contêm exonerações 
de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2016. “FTSE ®” é uma marca registada da 
London Stock Exchange Plc e da Financial Times Limited e é utilizada pela FTSE International Limited sob licença. Todos os direitos sobre os índices FTSE 
e/ou ratings FTSE pertencem à FTSE e/ou a quem esta outorgar a licença. Nem a FTSE nem aqueles a quem foi outorgada a licença aceitam qualquer 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões nos índices FTSE e/ou nos ratings FTSE ou nos dados subjacentes. Não é permitida a distribuição de 
dados FTSE sem uma autorização expressa por escrito da FTSE.  0616/PT0616 


	Estudo de Investidores Globais da Schroders de 2016

