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Visão  
geral

Sobre a pesquisa

A compreensão de comportamentos e 
motivações pessoais ao investir é importante 
para ajudar na tomada das decisões certas. 
As pessoas que investem se deparam 
com inúmeras decisões acerca de quais 
investimentos escolher, cada qual atrelado a 
riscos sem paralelo e potencial de retorno.

Em abril de 2019, a Schroders encomendou 
uma pesquisa virtual independente junto 
a mais de 25.000 pessoas que investem de 
32 países de todo o mundo. Entre os países 
estão Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, 
China, Espanha, EUA, França, Índia, Itália, 
Japão, Países Baixos e Reino Unido. Essa 
pesquisa define “pessoas” como aquelas 
que investirão pelo menos € 10.000 (ou o 
equivalente) nos próximos 12 meses e que 
fizeram mudanças em seus investimentos 
nos últimos 10 anos.

Nota: Os números apresentados neste 
documento podem não totalizar 100%  
devido a arredondamentos.

O Global Investor Survey 2019 explora os 
comportamentos e atitudes de mais de 
25.000 pessoas que investem em todo o 
mundo. Em termos gerais, os resultados 
mostram que, em um contexto de 
turbulência do mercado, as expectativas 
de rendimentos e retornos das pessoas 
continuam em alta. Apesar de reconhecer 
que os planos de investimento devem ser 
de longo prazo, a maioria dos investidores 
altera seus investimentos de acordo com 
movimentos de curto prazo do mercado.
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Síntese das nossas 
constatações
Às pessoas falta confiança no montante 
exato que investiram/pouparam e quanto à 
sua localização.  
Somente 44% das pessoas estão muito 
confiantes com o montante que têm 
com diversos agentes financeiros e essa 
porcentagem se reduz drasticamente para 
aquelas com menos conhecimento sobre 
investimento autodeclarado.

As pessoas não estão satisfeitas com o 
desempenho de seu(s) investimento(s). 
Mais da metade (51%) das pessoas não 
conseguiram o que queriam com seus 
investimentos nos últimos cinco anos e a 
maioria atribui sua própria ação ou inércia 
como a principal causa desse fracasso.

Em todo o mundo, há uma clara necessidade 
de ser mais paciente com os investimentos. 
O período médio de manutenção antes da 
conversão ou resgate de um investimento é 
de 2,6 anos, o que é pouco mais da metade 
do período de cinco anos que os especialistas 
geralmente recomendam.

As pessoas têm expectativas altas e 
irrealistas de retorno anual (ou seja, 
crescimento dos rendimentos e do capital). 
Em média, os investidores esperam um 
retorno muito elevado de 10,7% ao ano nos 
cinco anos seguintes, ao passo que um em 
cada seis espera um impressionante retorno 
anual de, pelo menos, 20% da carteira total 
de investimentos.

A possível surpresa está naqueles que se 
consideram “Especialistas / Avançados”, 
cujas expectativas de retorno são mais altas 
(12,2%) do que as de investidores Iniciantes / 
Rudimentares (8,2%).

Em tempos de incerteza do mercado, as 
pessoas fazem modificações imediatas em 
seu perfil de risco. 
Nos últimos três meses de 2018, quando o 
índice MSCI World de ações globais sofreu 

uma drástica queda, apenas 18% das pessoas 
mantiveram seus investimentos inalterados, 
e outros 9% fizeram modificações em sua 
carteira, mas mantiveram o perfil de risco igual.

Há uma expectativa das pessoas de que os 
investimentos produzirão algo próximo dos 
rendimentos que almejam. 
As expectativas de rendimento para os 
próximos 12 meses são muito altas em média 
(10,3%), o que está ligeiramente abaixo do 
que as pessoas desejam receber (10,7%).

Existe um viés geral em relação ao país de 
origem para investimentos, de modo que as 
pessoas ficam divididas quanto a vantagem 
de investir em mercados emergentes.   
31% das pessoas preferem ter a maioria de 
sua carteira em fundos que investem em 
seu país de origem, enquanto outros 34% 
preferem investir em países que conhecem.

Apenas 31% das pessoas de todo o mundo 
acham que os mercados emergentes podem 
ser vantajosos para sua carteira e quase um 
quarto (24%) acha que é muito arriscado 
proceder dessa maneira.
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As pessoas buscam 
visibilidade em seus 
investimentos
Em nível mundial, os resultados indicam 
a necessidade de aumentar a confiança 
no controle das pessoas sobre seus 
investimentos. Quase um quinto (18%) das 
pessoas têm apenas uma ideia aproximada de 
quanto dinheiro têm com os diversos agentes 
financeiros. Isso aumenta para 41% daqueles 
que se identificam como tendo apenas o nível 
iniciante ou rudimentar de conhecimento 
sobre investimentos.

A região com a menor confiança é a Ásia, 
com um quarto (25%) dos pesquisados 
deste continente que se sentem muito 
confiantes quanto ao montante de capital 
que têm com os vários agentes. Afunilando 
para países específicos, o Japão é o mais 
suscetível de demonstrar falta de confiança 
no conhecimento de quanto dinheiro têm 
(47%). A Índia aparece no outro extremo da 
escala, com a esmagadora porcentagem de 
95% de pessoas com uma boa ideia de quanto 
dinheiro têm.

41%
dos investidores iniciantes 
/ rudimentares não têm 
confiança, ou apenas 
apresentam confiança 
limitada de quanto 
dinheiro têm

Pessoas desprovidas de confiança / com confiança limitada  
de quanto dinheiro têm com os diversos agentes financeiros

Não é de surpreender que 
as pessoas geralmente 
não tenham certeza, cada 
qual detendo um número 
médio de 5,8 produtos 
de investimento com 3,3 
agentes. Esse número 
aumenta com o nível de 
conhecimento avaliado pelo 
próprio pesquisado, para 
6,6 produtos em 3,7 agentes 
no caso das pessoas que se 
identificam como investidores 
especialistas ou avançados.
people who identify as expert, 
or advanced, investors.

Global Iniciante / 
Rudimentar

Intermediário Especialista / 
Avançado
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Quantos produtos / agentes diferentes as pessoas acham que possuem?

Gostaria de poder visualizar, verificar e fazer alterações em todas as suas contas bancárias,  
poupanças, investimentos e pensões em uma plataforma consolidada?

As pessoas buscam mais visibilidade e controle 
de suas finanças, com 87% dos pesquisados 
em todo o mundo interessados em visualizar, 
verificar e fazer alterações em todos os 
seus investimentos em uma plataforma 
consolidada, como um site ou um aplicativo. 
Curiosamente, é mais provável que as pessoas 
queiram receber isso de uma organização 
terceirizada independente (34%).

Número total médio de produtos (fundos de 
investimento, pensões, contas correntes / poupança)

Sim, e gostaria que essa plataforma 
fosse fornecida por uma organização 
terceirizada independente

Sim, e gostaria que essa plataforma fosse 
fornecida por qualquer um dos provedores 
com quem tenho contas/investimentos

Sim, e gostaria que 
essa plataforma fosse 
fornecida por um órgão 

Sim, e para mim tanto faz quem 
seja o provedor da plataforma

Não

Número total médio de agentes

Europa Ásia AméricasGlobal

Global

Europa

Ásia

Américas

Outra

Outra
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34%

36%

32%

34% 28% 13% 11% 14%

29% 21% 7% 10%

22% 20% 9% 13%

25% 18% 9% 13%

34% 22% 16% 9% 20%

Os pesquisados do 
Japão são os mais 
suscetíveis de demonstrar 
falta de confiança no 
conhecimento de quanto 
dinheiro têm
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Investidores hiperativos  
em todo o mundo

Observando como as pessoas costumam 
interagir com seu dinheiro; apesar de 
uma falta geral de confiança no montante 
exato que têm, as pessoas estão dando 
atenção a isso com frequência. Mais de três 
quartos (77%) das pessoas verificam seus 
investimentos no mínimo uma vez ao mês, 
número que aumenta para 80% na Ásia.

Em média, com que frequência você verifica o valor de seus investimentos?

Semanalmente ou com 
frequência maior 

Com frequência ao menos mensal, 
mas menos de uma vez por semana

Com frequência ao menos anual, 
mas menos de uma vez por mês

Menos de uma vez por ano

41
%

39
%

4
4

%

41
%

35
%37

%

36
%

36
% 38

% 4
0

%

24
%

19
%

18
%

23
%

21
%

2% 2% 2% 2% 2%

Europa Ásia AméricasGlobal Outra
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Excluindo pensões e investimentos imobiliários, em média, uma vez que você tenha colocado  
recursos em um produto de investimento, durante quanto tempo você permanece investido?

país anos

Japão 4,5

EUA 4,2

Canadá 4,1

Alemanha 3,1

Dinamarca 3,1

Reino Unido 2,9

França 2,9

Países Baixos 2,8

Áustria 2,8

África do Sul 2,8

Suíça 2,7

Singapura 2,7

Austrália 2,7

Bélgica 2,6

Taiwan 2,6

Suécia 2,5

Portugal 2,3

Itália 2,2

Hong Kong 2,1

Indonésia 2,1

Rússia 2

Índia 2

Espanha 1,9

Tailândia 1,9

Brasil 1,9

China 1,8

Chile 1,8

Coreia do Sul 1,7

EAU 1,6

Polônia 1,5

México 1,5

Argentina 1,3

Por vezes, parece que as pessoas são 
hiperativas, possivelmente em risco de ter 
reações impulsivas que não são totalmente 
fundamentadas. O período médio de 
manutenção dos investimentos é de 2,6 anos, o 
que fica bem abaixo dos cinco anos geralmente 
recomendados. Quase metade (41%) das 
pessoas permanecem investidas por menos de 
um ano, o que sugere falta de paciência.

Isso varia em todo o mundo; em nível 
regional, aqueles localizados nas Américas 
são mais pacientes com seus investimentos 
(em média, 2,7 anos). Entretanto, é no 
Japão que estão as pessoas mais pacientes, 
chegando perto da recomendação do 
mercado (cinco anos) com uma média de 
4,5 anos, seguido dos EUA (4,2 anos) e 
Canadá (4,1 anos). Os argentinos são os que 
movimentam com mais agilidade, mantendo 
uma média de apenas 1,3 ano, seguidos pelos 
mexicanos e poloneses (ambos 1,5 ano).

44%
dos asiáticos verificam 
seus investimentos no 
mínimo semanalmente

41%
das pessoas permanecem 
investidas por menos de 
um ano

Mais de três 
quartos das 
pessoas verificam 
seus investimentos 
no mínimo uma  
vez ao mês
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A geração millennial parece ser menos paciente 
do que as gerações mais velhas, transferindo 
os investimentos para outros lugares ou 
resgatando com frequência inferior a dois anos 
(1,9 ano). Isso é visivelmente mais frequente 
que a geração X (2,7 anos), a geração do pós-
guerra (os chamados baby boomers) (3,7 anos) 
e a geração silenciosa (4 anos).

Os millennials também são mais propensos a 
tomar decisões reativas diante da volatilidade, 
com 15% das pessoas dessa faixa etária 
concordando que são mais suscetíveis de fazer 
isso em momentos de instabilidade. Mais, isso 
tem correlação negativa com a faixa etária, 
com apenas 4% da geração silenciosa que 
acha que se comportará dessa maneira. 

A geração millennial 
é mais propensa 
a ter reações 
impulsivas diante 
da volatilidade

Excluindo pensões e investimentos imobiliários, em média, uma vez que você 
tenha colocado recursos em um produto de investimento, durante quanto 
tempo você permanece investido?

4

3,7

2,7

1,9

Geração silenciosa (mais de 71 anos 

Geração do pós-guerra  
(51-70 anos de idade)

Geração X (38-50 anos de idade)

Geração millennial (18-37 anos de idade)

Porcentagem de pessoas que fazem alterações mais rápidas e possivelmente 
menos consideradas em suas carteiras quando a situação política de sua 
região fica instável ou quando os mercados acionários ficam voláteis

Geração millennial  
(18-37 anos de idade)

Geração X  
(38-50 anos de idade)

Geração do pós-guerra 
(51-70 anos de idade)

Geração silenciosa  
(mais de 71 anos de idade)

15%

13%

7%

4%
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Reações impulsivas à 
volatilidade do mercado
Embora a geração millennial esteja mais 
inclinada a fazer alterações mais rápidas e 
menos consideradas em suas carteiras em 
tempos de volatilidade, uma em cada oito 
pessoas de todas as faixas etárias (13%) ainda 
pensa assim.

O final de 2018 foi turbulento para os 
mercados. Nos últimos três meses do ano, 
o índice MSCI World de ações globais sofreu 
uma drástica queda em meio a preocupações 
com a economia global. A forma como 
as incertezas do mercado afetam o 
comportamento financeiro das pessoas ajuda 
a revelar como as pessoas planejam usar sua 
renda disponível.

Em resposta direta a esse período de 
volatilidade do mercado, a maioria das 
pessoas fez modificações em seu perfil de 
risco (70%). Destas, 37% transferiram parte 

* Os entrevistados podiam escolher mais de uma dessas ações em resposta à volatilidade do mercado

Que alterações você fez em sua carteira de investimentos em resposta direta a um período de volatilidade do mercado? 

52%
dos investidores 
especialistas / avançados 
transferiram parte de sua 
carteira para investimentos 
de alto risco diante da 
volatilidade do mercado

Transferiu parte da  
carteira para investimentos 

de alto risco

Nível de conhecimento 
sobre investimentos 

autodeclarado.

Transferiu parte 
da carteira para 

investimentos de risco 
mais baixo

Transferiu parte 
da carteira para 

disponibilidades

52%

29%

40%

38%

14%

20%

24%

26%

17%

Iniciante / Rudimentar Intermediário Especialista / Avançado

de sua carteira para investimentos de 
menor risco e 35% transferiram parte de sua 
carteira para investimentos de maior risco. 
Uma em cada cinco pessoas (21%) transferiu 
parte de sua carteira para disponibilidades, 
o que sugere que estavam tensas com 
qualquer tipo de investimento. *

Observando as diferenças entre os grupos 
de conhecimento sobre investimentos, 
os investidores especialistas / avançados 
estavam mais propensos a fazer alterações 
em seu perfil de risco em comparação com 
outros níveis de conhecimento. Pouco mais 
da metade das pessoas que se identificam 
como investidores especialistas / avançados 
(52%) chegaram até a transferir parte de 
sua carteira para investimentos de alto 
risco, sinal de que estão mais confiantes em 
aproveitar as situações.
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Expectativas irrealistas 
causam descontentamento

Apesar da confiança limitada no montante 
exato que têm em sua carteira, as pessoas 
ainda nutrem altas expectativas pela taxa total 
de retorno de sua carteira de investimentos 
(rendimento e crescimento de capital). A 
expectativa média global é de um retorno 
anual altíssimo de 10,7% nos próximos cinco 
anos. Nada menos que 16% preveem um 
retorno anual ambicioso de, pelo menos, 20% 
em sua carteira total de investimentos.

Em termos geográficos, aqueles localizados 
nas Américas tinham as maiores expectativas 
(12,4%), comparado a 9% um pouco mais 
realistas na Europa.

Surpreendentemente, quando se olha 
para o conhecimento de investimento 
autodeclarado, as expectativas de 
investimento aumentam para aqueles que 
têm mais conhecimento. Isso sugere que as 
expectativas de retorno inflacionadas não 
são devidas apenas à falta de experiência e 
ao fato de que “um pouco de conhecimento 
pode ser perigoso”.

Considerando sua carteira total de investimentos nos próximos cinco 
anos, que retorno total (%) anual (ou seja, rendimento e crescimento de 
capital) você espera auferir, em média, a cada ano?

Considerando sua carteira total de investimentos nos próximos cinco 
anos, que retorno total (%) anual (rendimento e crescimento de capital) 
as pessoas esperam auferir, em média, a cada ano?

+ de 20%

10 a 20%

Média global Iniciante / 
Rudimentar 

Intermediário Especialista / 
Avançado 

5 a 9%

1 a 4%

0% ou perda

Não sabem

16%

31%

32%

14%

5%

2%

0%

5%

10%

15%

10,7%

8,3%

10,1%

12,2%
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Expectativas de rendimento  
igualmente altas

E quando as pessoas foram perguntadas 
sobre o rendimento anual que gostariam de 
receber sobre os investimentos, ficou apenas 
ligeiramente acima do montante que esperam 
receber (10,7% ante 10,3%). Essa ligeira 
diferença entre o rendimento desejado e o 
previsto foi identificada ao longo das gerações, 
embora as gerações mais jovens tivessem 
desejos e expectativas mais altas em relação à 
sua renda proveniente de investimentos.

As expectativas de 
retorno inflacionadas não 
são devidas apenas à falta 
de experiência

Considerando o rendimento dos investimentos  
(excluindo poupanças e imóveis)

11.8%

10.8%

8.4%

6.9%

11.7%

10.2%

7.5%

6.2%

Qual é o nível de rendimento 
mínimo que as pessoas gostariam 
de obter nos próximos 12 meses?

Qual é o nível de rendimento que 
as pessoas esperam obter nos 

próximos 12 meses?

Geração millennial (18-37) Geração X (38-50) Geração do pós-guerra (51-70) Geração silenciosa (mais de 71)

10.7%
é o nível mínimo de 
rendimento que as pessoas 
gostariam de obter a partir 
de seus investimentos

10.3%
é o nível mínimo de 
rendimento que as pessoas 
esperariam receber de 
seus investimentos
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Fortes retornos dos últimos 
dez anos ocasionam 
atitudes de acomodação 
nos investimentos

As atuais atitudes relativas a investimentos 
podem ter sido motivadas pela recuperação 
dos mercados financeiros de uma das maiores 
quebras da bolsa de valores da história. 
Analisando os retornos anuais médios do 
índice MSCI World, é expressiva a diferença nos 
retornos anuais em dois períodos de dez anos, 
com apenas um ano de diferença.

O desempenho passado não é orientação 
para o desempenho futuro

Essa grande diferença nos retornos demonstra 
que o mercado pós-quebra levou a uma década 
de fortes retornos. Este pode ser um dos 
motivos para essas expectativas de retornos 
inflacionados à medida que os investidores 
se tornam acomodados com as perspectivas, 
esperando que essa tendência continue. As 
pessoas agora estão esperando um retorno 
total de 10,7% ao ano, alta em relação aos 9,9% 
do ano passado.

A Schroders já explorou as perspectivas 
para a próxima década e acredita que uma 
combinação de fatores irá lançar as bases 
para uma desaceleração da economia global. 
(1) Fenômenos como o envelhecimento 
da população, inflação baixa e taxas de 
produtividade fracas indicam que os próximos 
dez anos não corresponderão aos retornos dos 
dez anos anteriores.

Retorno anual médio

Considerando sua carteira total de investimentos nos próximos cinco 
anos, o retorno total (%) anual (ou seja, rendimento e crescimento de 
capital) que as pessoas esperam auferir a cada ano

6,3%

11,3%

Retornos totais do MSCI World 
no período 2007-2017

Retornos totais do MSCI World 
no período 2008-2018

2018 2019

10,7%

9,9%

0%

5%

10%

15%

(1) Schroders, Inescapable investment “truths” for the decade ahead, março de 2019
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As pessoas se culpam 
pelo desempenho dos 
investimentos

Essa expectativa que pode ser irreal é 
claramente um ponto de discórdia para 
as pessoas, com mais da metade (51%) 
dos entrevistados acreditando que não 
conseguiram o que desejavam com seus 
investimentos nos últimos cinco anos.

O desempenho dos fundos de investimento 
foi o principal motivo pelo qual as pessoas 
acharam que não conseguiram alcançar 
o que desejavam com seus investimentos 

Por que as pessoas não conseguiram o que queriam com seus investimentos nos últimos cinco anos?

(11%). Contudo, quase todos os outros 
motivos com posição elevada na lista estão 
relacionados à culpa atribuída pelas pessoas 
a seus próprios atos ou omissões. Os motivos 
seriam diversos, desde o tempo investido até 
o nível de risco assumido e se a orientação foi 
recebida de um consultor ou colega.

Meu(s) fundo(s) de investimento não 
teve(tiveram) um bom desempenho

Eu deveria ter permanecido 
investido por mais tempo

Não assumi um nível de risco suficiente

Fui irrealista nas minhas 
expectativas de retorno

Deveria ter retirado meu 
dinheiro mais cedo

Assumi muito risco

Fiz a avaliação errada do que precisava

As comissões sobre os investimentos 
tiveram muito impacto

Agi com base no mau conselho 
de alguém; p. ex.: amigo/
parente/colegas, a mídia

Agi com base em maus conselhos 
do meu consultor financeiro

Ignorei o conselho que me foi dado 
pelo meu consultor financeiro

Tive de retirar recursos dos meus 
investimentos devido a circunstâncias 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

51%
das pessoas não 
conseguiram o que queriam 
com seus investimentos nos 
últimos cinco anos
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Viés doméstico ao investir
Alguns gestores de investimentos acreditam 
que os mercados emergentes estão bem 
posicionados como uma boa fonte de 
possíveis retornos no longo prazo. Apesar 
disso, as pessoas pareciam não ter interesse 
em investir nos mercados emergentes, com 
apenas 31% das pessoas achando que isso 
poderia ser benéfico para a sua carteira, e 
quase um quarto (24%) achando tratar-se de 
algo muito arriscado.

Vários países que se enquadram como 
mercados emergentes demonstraram uma 
inclinação para investir em seu país de 
origem e também foram os mais propensos 
a considerar os mercados emergentes como 
benéficos para sua carteira.

Vários países que se enquadram 
como mercados emergentes 
demonstraram uma inclinação 
para investir em seu país  
de origem

Com quais das seguintes afirmações as pessoas concordam mais em relação à sua carteira de investimentos? 

Principais países, por porcentagem de entrevistados que 
preferem ter a maior parte de sua carteira em fundos que 
investem em seu país de origem:

Principais países, por porcentagem de entrevistados que 
acreditam que investir em mercados emergentes pode ser 
benéfico para sua carteira de investimentos:

Índia

1st 1st2nd 2nd3rd 3rd4th 4th5th 5th

ÍndiaTailândia IndonésiaIndonésia TailândiaEmirados 
Árabes 

África  
do Sul

China China
50% 46%43% 43%42% 43%40% 40%39% 39%

Prefiro ter a maior parte da minha carteira em fundos que investem em países que conheço

Gosto de ter uma combinação de áreas geográficas na minha carteira de investimentos

Prefiro ter a maior parte da minha carteira em fundos que investem no meu país de origem

O investimento em mercados emergentes pode ser/é benéfico para minha carteira de investimentos

Os investimentos em mercados emergentes são muito arriscados para incluir na minha carteira

Não tenho uma forte preferência em relação à divisão geográfica da minha carteira de investimentos 

34%

33%

31%

31%

24%

7%
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Continente país Porcentagem dos entrevistados 
que preferem ter a maior parte  
de sua carteira em fundos que 
investem em países que conhecem

Porcentagem dos entrevistados 
que preferem ter a maior parte  
de sua carteira em fundos que 
investem em seu país de origem

Europa Áustria 30% 27%

Bélgica 28% 25%

Dinamarca 31% 26%

França 30% 30%

Alemanha 31% 25%

Itália 30% 24%

Países Baixos 30% 29%

Polônia 36% 27%

Portugal 30% 28%

Rússia 35% 35%

Espanha 33% 27%

Suécia 29% 26%

Suíça 29% 29%

Reino Unido 29% 26 %

Ásia China 47% 39%

Hong Kong 35% 20%

Índia 46% 50%

Indonésia 42% 42%

Japão 25% 21%

Singapura 37% 32%

Coreia do Sul 37% 32%

Taiwan 37% 16%

Tailândia 43% 43%

Américas Argentina 37% 27%

Brasil 37% 36%

Canadá 31% 33%

Chile 35% 31%

México 39% 30%

EUA 28% 37%

Outra Austrália 34% 34%

África do Sul 43% 32%

EAU 39% 40%

36%
dos entrevistados na Ásia 
acreditam que investir em 
mercados emergentes 
pode ser vantajoso 
para sua carteira de 
investimentos
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Ao analisar o tipo de investimento que as 
pessoas mantinham, há uma correlação 
clara entre idade e interesse em tipos de 
investimento um pouco mais exclusivos. A 
geração millennial era muito mais propensa 
a ter dinheiro investido em criptomoedas e 
crowdfunding (23% e 12%, respectivamente). 
Esse interesse por esses investimentos mais 
novos e mais arriscados é reduzido entre as 
faixas etárias mais velhas. 

Não surpreende que algumas de suas atitudes 
em relação ao risco reflitam isso, com a 
geração millennial como a mais propensa 
a acreditar que o maior risco para ela é 
não assumir risco suficiente para alcançar 
seus objetivos de investimento (53%). Essa 
tendência também diminui com a idade, para 
24% daqueles com 71 anos ou mais.

Os interesses de 
investimento variam 
conforme a idade

Em quais dos seguintes tipos de investimentos as pessoas atualmente têm dinheiro investido?

Geração millennial  
(18-37)

O maior risco com o qual me 
preocupo é não assumir riscos 
suficientes para atingir meus 

objetivos de investimento

Gostaria de colocar meu dinheiro 
em um investimento com uma 

maior exposição ao risco, onde eu 
talvez perca dinheiro, mas onde 
há uma chance de que eu possa 
acabar recebendo mais de volta

Geração X (38-50)

Geração do pós-guerra 
(51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

23%

12%

4
8%

53
%

51
%

37
%

24
%

4
6%

50
%

50
%

34
%

23
%

19%
9%

5%

8%

2%

2%

Crowdfunding Criptomoedas; ex.: Bitcoin, Ethereum, Litecoin

há uma correlação 
clara entre idade e 
interesse em tipos 
de investimento 
um pouco mais 
exclusivos

Geração 
millennial (18-37)

Global Geração X 
(38-50)

Geração do  
pós-guerra (51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

53%
da geração millennial 
acredita que o maior risco 
com o qual se preocupam 
é não assumir riscos 
suficientes para atingir seus 
objetivos de investimento
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Você está no controle  
de suas finanças?
Pode ser sua pensão ou suas contas de 
poupança, você quer se sentir totalmente 
no controle de suas finanças pessoais. Mas 
seus vieses comportamentais podem estar 
influenciando as decisões que você toma sobre 
seus investimentos.

A Schroders prevê que a próxima década deve 
gerar retornos que não correspondem às 
expectativas dos investidores. Pessoas de todo 
o mundo identificaram a falta de informações 
como uma das maiores barreiras para o 
controle dos investimentos. A solução dessa 
falha de informações pode ser o segredo para 
assumir o controle de suas finanças e assegurar 
a melhor forma de manejar seus investimentos.

A Schroders contratou a Research Plus Ltd para 
realizar uma pesquisa virtual independente 
com 25.743 investidores em 32 países de todo 
o mundo, com trabalho de campo realizado 
entre 4 de abril e 7 de maio de 2019. Essa 
pesquisa define “investidores” como pessoas 
que investirão pelo menos € 10.000 (ou o 
equivalente) nos próximos 12 meses e que 
fizeram mudanças em seus investimentos nos 
últimos 10 anos; esses indivíduos representam 
as opiniões dos investidores de cada país 
abrangido na pesquisa. Os investidores 
aposentados foram maximizados em cada país 
onde era viável.

Informação importante:

Esta informação não constitui uma oferta, 
solicitação ou recomendação para a compra 
ou venda de qualquer instrumento financeiro 
nem para a adoção de qualquer estratégia de 
investimento. As informações contidas neste 
documento são consideradas confiáveis, mas 
não garantimos a integralidade ou exatidão 
das mesmas. Os dados foram obtidos pela 
Schroders e são consentidos sem qualquer 
tipo de garantia. Deverão ser verificados 
por uma entidade independente antes de 
qualquer publicação ou utilização posterior. 
Os dados de terceiros são propriedade ou 
licenciados pelo fornecedor dos dados e 
não podem ser reproduzidos, extraídos ou 
utilizados para quaisquer outros fins sem a 
autorização do fornecedor dos dados. Nem 
a Schroders nem o fornecedor dos dados 
podem ser responsabilizados por algo 
relacionado com os dados de terceiros. O 
material não se destina a prestar nem deverá 
servir de base a aconselhamento contábil, 
jurídico ou fiscal. Nenhum dos pontos de vista 
ou informações contidas neste material deve 
servir de base a decisões individuais e/ou 

estratégias de investimento. Não  
aceitamos qualquer responsabilidade por 
erro ou opinião. Quaisquer referências a 
valores mobiliários, setores, regiões e/ou 
países têm fins meramente ilustrativos. No 
presente documento, a Schroders expressou 
os seus pontos de vista e opiniões e estes 
poderão mudar. 

O valor dos investimentos e o rendimento 
proveniente destes podem aumentar  
ou diminuir e os investidores podem  
não conseguir recuperar a quantia  
originalmente investida. As taxas de 
câmbio podem desvalorizar ou valorizar  
os investimentos no exterior. 

Se estiver na América do Norte, o presente 
conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management North America Inc., uma 
subsidiária indiretamente detida pela 
Schroders plc e consultora registada na SEC, 
que fornece gestão de ativos de produtos e 
serviços a clientes nos EUA e no Canadá. Para 
leitores no Brasil, este conteúdo é emitido 
pela Schroder Investment Management 
Brasil Ltda., CNPJ: 92.886.662/0001-29. Gestor 
de Recursos autorizado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) de acordo com 
o Ato declaratório nr. 6816. A Schroder 
Investment Management Brasil Ltda. não 
realiza a distribuição de cotas de Fundos de 
Investimento. Para os demais leitores, este 
conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, 
London, EC2M 5AU. Número de registo 
1893220 Inglaterra. Autorizada e regulada 
pela Financial Conduct Authority.Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, 
London, EC2Y 5AU. Registered No. 1893220 
England. Authorised and regulated by the 
Financial Conduct Authority.
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