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Visão geral

Sobre a pesquisa

As preocupações com a sustentabilidade vêm 
crescendo; desde o combate às mudanças 
climáticas até o progresso nas areas de saúde 
e tecnologia. Isso se reflete na importância 
crescente dos investimentos sustentáveis, que 
oferecem às pessoas a oportunidade de aliar 
lucro a impacto positivo. Conversamos com 
mais de 25.000 pessoas de 32 localizações de 
todo o mundo a respeito de sua postura em 
relação aos investimentos sustentáveis.

Em abril de 2019, a Schroders encomendou 
uma pesquisa virtual independente junto a 
mais de 25.000 pessoas de 32 localizações 
de todo o mundo que têm investimentos. 
Entre os países estão Alemanha, Austrália, 
Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados 
Unidos, França, Holanda, Índia, Itália, Japão 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 em algum momento nos 
últimos 10 anos.

Nota: Os números percentuais apresentados 
neste documento podem não totalizar 100% 
devido a arredondamentos ou a perguntas 
com múltiplas respostas.

Os resultados apurados indicam vários 
desafios que estão impedindo a ampla adoção 
dos investimentos sustentáveis. Embora as 
pessoas encarem a sustentabilidade como 
uma prioridade, muitas vezes ela é ofuscada 
por motivações financeiras imediatas. Da 
mesma forma, as pessoas não se sentem 
devidamente incentivadas a investir de 
maneira sustentável.  Portanto, suas finanças 
pessoais não são conduzidas com o intuito de 
contribuir para um mundo mais sustentável.
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Síntese das nossas 
constatações
Fatores vinculados à sustentabilidade 
constituem uma ponderação  importante ao 
se selecionar investimentos    . 
57% das pessoas sempre consideram 
fatores de sustentabilidade ao selecionar 
um produto de investimento, percentual 
que sobre para 66% na Ásia.

Os investidores querem ver a 
sustentabilidade em todos os produtos. 
61% das pessoas acreditam que todos os 
fundos de investimento devem considerar 
fatores de sustentabilidade; não apenas 
aqueles especificamente projetados como 
“fundos de investimento sustentável”.

As pessoas acreditam que suas finanças 
pessoais podem ter um impacto no mundo 
como um todo.  
Quase dois terços das pessoas (60%) 
acreditam que suas escolhas pessoais de 
investimento podem fazer a diferença 
para a construção de um mundo mais 
sustentável. 

Curiosamente, a geração X parece ser mais 
motivada pela sustentabilidade do que a 
geração Y, dos millennials. 
61% da geração X (38-50 anos) sempre 
considera os fatores de sustentabilidade 
ao selecionar um produto de investimento, 
em comparação com 59% da geração Y, dos 
millennials (18-37 anos). Da mesma forma, 
a geração X foi a que teve mais propensão 
a acreditar que seus investimentos 
pessoais poderiam ter um impacto direto 
na contribuição para um mundo mais 
sustentável (64%), seguida pela geração 
Y, dos millennials (60%) e depois a geração 
baby boomers, do pós-guerra (57%).

As questões ambientais constituem a maior 
preocupação das pessoas com a relação à 
sustentabilidade. 
Embora todas as metas de desenvolvimento 
de sustentabilidade da sejam importantes 
para as pessoas, a proteção do planeta 
contra a degradação vista como o mais 
determinante, e 87% das pessoas acreditam 
que a mudança do clima afeta seus 
investimentos.

Os incentivos financeiros ainda pesam mais 
que a sustentabilidade. 
A despeito do interesse em investimentos 
sustentáveis, as pessoas ainda atribuíram 
maior importância às prioridades 

financeiras ao considerar seus 
investimentos; com a prevenção da perda 
de capital como o mais importante, seguida 
das expectativas de retorno. 

As pessoas priorizam uma abordagem 
responsável para os investimentos. 
Uma abordagem responsável, ou seja, 
investir em empresas de referência em 
relação a questões ambientais, sociais 
ou relacionadas ao estilo de gestão, foi 
considerada a atitude mais importante 
(40%), seguida por uma abordagem 
integrada (39%) que se concentre em 
empresas com maior probabilidade 
de serem lucrativas em função de sua 
sustentabilidade. Uma abordagem calcada 
na eliminação, ou seja, evitar investir em 
empresas controversas, foi considerada a 
menos importante (21%).

Atualmente, o mercado não está fazendo 
o suficiente para incentivar as pessoas a 
investirem de maneira sustentável  
As pessoas identificaram vários fatores 
que as motivariam a investir de modo mais 
sustentável, como a adoção de mudanças 
na legislação (60%), classificações 
independentes para fundos (60%) e 
acesso a informações de seus consultores 
financeiros (59%).

Um em cada quatro investidores que afirma 
ter níveis mais elevados de conhecimento 
sobre investimentos atualmente está 
aplicando em investimentos sustentáveis, 
atualmente.  
23% daqueles que se consideraram 
especialistas/avançados já estão investindo 
em fundos sustentáveis, com 32% de todas 
as pessoas interessadas em investir neles.
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Investimento sustentável  
é importante em todo  
o mundo

O investimento sustentável é importante 
para as pessoas em todo o mundo, com mais 
da metade (57%) sempre levando em de 
sustentabilidade ao selecionar um produto 
de investimento. A maioria das pessoas (60%) 
também acredita que suas escolhas pessoais 
de investimento podem fazer a diferença para a 
construção de um mundo mais sustentável.

Em geral, as pessoas também acreditam 
que todos os fundos de investimento devem 
considerar fatores de sustentabilidade; não 
apenas aqueles especificamente projetados 
como “fundos de investimento sustentável”, 
com 61% das pessoas mantendo essa opinião.

É interessante observar que apenas 51% dos 
investidores europeus sempre consideram 
fatores de sustentabilidade   ao investir e 55% 
acreditam que suas escolhas pessoais podem 
ter um impacto mais amplo no mundo. Isso 
vem como uma certa surpresa, dado o foco 
regulatório na sustentabilidade na UE. A 
inclinação a sempre considerar os fatores de 
sustentabilidade atinge os níveis mais baixos 
na Dinamarca (43%) e Holanda (45%). Trata-se 
de países com um foco na sustentabilidade há 
mais tempo do que outras partes do mundo; 
assim, esses resultados talvez indiquem 
que os investidores locais não consideram a 
sustentabilidade implícita no ato de investir.

57%
das pessoas sempre 
consideram fatores de 
sustentabilidade ao 
selecionar um produto  
de investimento

Com quais das seguintes afirmações sobre sustentabilidade as pessoas concordam?

Concordam totalmente Concordam um pouco Não concordam nem discordam Discordam um pouco Discordam totalmente

Todos os fundos de investimento 
devem considerar fatores de 
sustentabilidade, não apenas aqueles 
especificamente classificados como 
“fundos de investimento sustentável”

Investidores pessoas físicas, como 
eu, podem contribuir muito para um 
mundo mais sustentável ao escolher 
produtos de investimento sustentável

Sempre considero fatores de 
sustentabilidade ao selecionar um 
produto de investimento

23%

23%

21% 36% 26% 12% 5%

37% 25% 10% 5%

38% 25% 9% 5%

     Em nível nacional, dois países asiáticos 
se destacam como os mais propensos a 
acreditar que seu comportamento pessoal em 
investimentos pode ter um impacto mais 
amplo: Índia (87%) e Tailândia (80%). O Japão 
ficou no outro extremo da escala, com apenas 
33% das pessoas acreditando que seus 
investimentos podem ajudar a contribuir para 
um mundo mais sustentável. Quase nove em 
cada dez (87%) indianos sempre consideram 
fatores de sustentabilidade ao investir, 
seguidos por 80% dos chineses.
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Localização Todos os fundos de investimento 
devem considerar fatores de  
sustentabilidade, não apenas  
aqueles especificamente  
projetados como “fundos de  
investimento sustentável”

Os investidores pessoa física 
como eu podem contribuir muito 
para um mundo mais sustentável 
ao escolher produtos de  
investimento sustentável

Sempre considero fatores de  
sustentabilidade ao selecionar  
produto de investimento

Argentina 59% 62% 55%

Ásia 66% 63% 66%

Austrália 64% 62% 53%

Áustria 49% 50% 43%

Bélgica 48% 48% 45%

Brasil 73% 76% 72%

Canadá 51% 49% 40%

Chile 61% 62% 59%

China 78% 70% 80%

Dinamarca 50% 43% 40%

França 58% 55% 52%

Alemanha 64% 60% 57%

Hong Kong 56% 52% 53%

Índia 88% 87% 87%

Indonésia 74% 73% 76%

Itália 60% 58% 54%

Japão 37% 33% 42%

México 71% 73% 68%

Holanda 47% 45% 41%

Outros 65% 64% 57%

Polônia 63% 62% 63%

Portugal 62% 63% 55%

Rússia 69% 59% 63%

Singapura 66% 64% 61%

África do Sul 68% 69% 61%

Coreia do Sul 50% 55% 55%

Espanha 62% 61% 54%

Suécia 53% 47% 44%

Suíça 51% 48% 48%

Taiwan 63% 60% 59%

Tailândia 79% 80% 77%

Emirados Árabes Unidos 64% 66% 62%

Reino Unido 60% 61% 52%

Estados Unidos 61% 62% 51%

Com quais das seguintes afirmações as pessoas concordam?
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Geração X  
está à frente
A análise de posturas em relação à 
sustentabilidade, por faixa etária, não 
revela uma correlação direta com a idade. 
Contrariamente a isso, a geração X parece 
estar mais interessada em investimentos 
sustentáveis, dando a impressão de maior 
probabilidade de concordar que todos os 
fundos de investimento devem considerar 
fatores de sustentabilidade (65%), seguida pela 
geração baby boomers,  do pós-guerra (62%)  
e só depois a geração Y, dos millennials (60%).

Essa tendência é um tanto surpreendente, já 
que a geração dos millennials é citada com 
frequência como o grupo etário mais engajado 
com questões de sustentabilidade. Entretanto, 

67%
dos japoneses afirmam 
não acreditam que seus 
investimentos podem 
ajudar a contribuir para um 
mundo mais sustentável

A geração X 
parece estar mais 
interessada em 
investimentos 
sustentáveis 

Definições de faixas etárias: Com quais das seguintes afirmações as pessoas concordam?

Geração Y, dos 
millennials (18-37)

Geração X (38-50) Geração baby boomers, 
do pós-guerra (51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

60
%

65
%

62
%

56
%

60
%

64
%

57
%

50
%

59
% 61

%

50
%

4
0

%

Todos os fundos de investimento 
devem considerar fatores de 
sustentabilidade, não apenas 

aqueles especificamente 
classificados como “fundos de 

investimento sustentável”

Os investidores pessoa física 
como eu podem contribuir muito 
para um mundo mais sustentável 

ao escolher produtos de 
investimento sustentável

Sempre considero fatores de 
sustentabilidade ao selecionar 
um produto de investimento

Geração Y, dos millennials

18–37

Geração X 

38–50

Geração baby boomers, do pós-guerra 

51–70

Geração silenciosa 

71+

nos últimos anos, os estudantes são os que 
mais se manifestam sobre questões de 
sustentabilidade; fazendo greves escolares e 
manifestações em cidades pelo mundo afora. 
Há de se considerar que a geração X pode 
estar tendo uma interação mais próxima com 
essa dinâmica, sendo mais propensa a ter 
filhos dessa idade do que outras faixas etárias.

Da mesma forma, 64% da geração X  
considera que seus investimentos 
pessoais poderiam ter um impacto direto 
na contribuição para um mundo mais 
sustentável, seguida pela geração Y, dos 
millennials (60%) e depois a geração baby 
boomers, do pós-guerra (57%).
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As pessoas estão 
priorizando o planeta

Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, as Nações Unidas identificaram 
17 Objetivos para alcançar um mundo mais 
sustentável e resiliente para todos. Quando 
perguntados, investidores de todo o mundo 
consideraram as preocupações ambientais 
importantíssimas para os gestores de fundos 
se mobilizarem e influenciarem as empresas. 
As pessoas declararam que a proteção ao 
planeta e a garantia da prosperidade deveriam 
figurar um pouco mais alto em sua lista de 
prioridades, em relação à erradicação da 
pobreza e à promoção da paz.  Essa tendência 
se refletiu na maioria das regiões.

A afinidade das pessoas com o planeta não 
surpreende quando são consideradas suas 
posturas em relação à mudança do clima. 71% 
das pessoas dizem acreditar que a mudança 
do clima provocada pelo homem é um 
fenômeno real que está afetando o mundo 
40% dessas pessoas afirmam que o impacto 
será “significativo”.

Considerando o nível continental, os europeus 
são os mais propensos a acreditar que não 
têm impacto ou não acreditam no fenômeno 
de forma alguma (30%). Apesar de haver 
um número maior de possíveis céticos, a 
proporção dos europeus que achavam que 
o impacto era significativo ainda era média 
(39%, ante 40%, em média) e acima do 
constatado na Ásia (34%).

Quais dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas as pessoas consideram mais importantes para os gestores 
de fundos se mobilizarem e influenciarem as empresas? (classificados de 
1-4, com base na distribuição de 100 pontos em todas as categorias para 
mostrar a importância de cada um na opinião dessas pessoas)

Planeta: Proteger o planeta contra a 
degradação, inclusive por meio da produção e 
do consumo sustentáveis, manejo sustentável 
dos recursos naturais e adoção de medidas 
urgentes em relação à mudança do clima

Prosperidade: Assegurar que todos possam 
desfrutar de uma vida próspera e gratificante 
e que o progresso econômico, social e 
tecnológico se dê em harmonia com a natureza

Pessoas: Erradicar a pobreza e a fome, 
assegurando que todos possam concretizar seu 
potencial com dignidade, igualdade e em um 
ambiente saudável

Paz: Promover sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, livres do medo e da violência

Mundo

Europa

Ásia

Américas

Outros

4321

As preocupações ambientais 
foram o principal fator de 
sustentabilidade para as  
pessoas no nível mundial
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Que impacto as pessoas acreditam 
que a mudança do clima está tendo 
ou terá em seus investimentos?

Considerando o conceito de mudança do clima provocada pelo homem, 
com qual das seguintes afirmações as pessoas concordam mais?

Percentual de pessoas que não acreditam em 
mudança do clima provocada pelo homem

É um fenômeno real que está 
tendo, ou terá, um impacto 
significativo no mundo

Não tenho certeza se é 
um fenômeno real

Não é um fenômeno real 

Não tenho conhecimento 
do conceito de mudança do 
clima causada pelo homem

É um fenômeno real 
que pode ter certo 
impacto no mundo

Impacto significativo/
Certo impacto

63%

33%

4%

Pouquíssimo/
Nenhum impacto

Não sei

Percentual de pessoas que acreditam que a 
mudança do clima provocada pelo homem é 
real, mas não terá impacto

0%

5%

10%

15%

20%

Europa

4%

14%

31%

14%

9%

40%

Américas

13%

4%

Outros

12%

4%

Ásia

16%

2%

2%

3%

É um fenômeno real, mas 
que não tem impacto no 

mundo

No nível nacional, o maior número de céticos 
vem dos Estados Unidos, com 7% dizendo 
que não acreditam em mudança do clima 
provocada pelo homem, seguidos pelos  
Países Baixos (6%).

A consciência geral acerca da mudança do 
clima está influenciando claramente a forma 
como as pessoas gerenciam suas finanças 
pessoais. A maioria das pessoas (63%) diz 
acreditar que a mudança do clima está tendo 
um impacto significativo ou certo impacto 
em seus investimentos. Um quarto (24%) das 
pessoas afirma acreditar que esse impacto 
será significativo.

A maioria das pessoas acredita que a mudança 
do clima está tendo um impacto significativo 
ou certo impacto em seus investimentos.
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Incentivos financeiros  
como prioridade acima  
da sustentabilidade
Evitar perder capital em investimentos 
foi a prioridade número um quando se 
trata de investir. Satisfazer as expectativas 
de retorno total do investimento e as 
expectativas de rendimento ficaram 
em segundo e terceiro lugares entre os 
cinco principais fatores. O investimento 
sustentável desse capital somente surgiu 
como o quinto fator mais importante. 
Isso parece sugerir que, embora a 
sustentabilidade seja uma consideração 
primordial para os investidores, eles ainda 
estão priorizando os retornos.

A geração Y, dos millennials foi a mais 
propensa a considerar a aplicação de seu 
dinheiro em investimentos sustentáveis   
como o primeiro ou segundo fator mais 
importante (27%), em comparação com 
outras faixas etárias. Essa tendência estava 
diretamente correlacionada à idade, sendo 
a geração silenciosa a menos inclinada a ter 
essa opinião (14%).

Cinco principais fatores para as pessoas ao considerar seus investimentos 

%

%%%

Embora a sustentabilidade seja 
uma consideração primordial 
para os investidores, eles ainda 
estão priorizando os retornos.

Considerando a importância atribuída 
à sustentabilidade por país, Tailândia e 
Indonésia encabeçaram a lista, com um 
terço das pessoas de cada um desses países 
classificando-a como prioridade número um 
ou dois. Mais uma vez, os japoneses foram 
os menos propensos a ser influenciados 
pela sustentabilidade, com apenas 7% da 
população classificando-a como número um 
ou dois.

01

05

02

06

03

07

04

08

Prevenção da perda de capital

Aplicação de meu dinheiro em 
investimentos sustentáveis

Satisfação de minhas expectativas totais 
de retorno de investimento, ou seja, 
rendimento e crescimento do capital

Sensação de que minha carteira de 
investimentos foi montada de acordo 
com os parâmetros definidos por mim

Geração de meu nível  
esperado de renda

Acesso on-line às minhas  
contas de investimento

Comissões razoáveis

Atendimento personalizado do 
provedor de investimentos
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Continente País Percentual de pessoas que classificaram  
a aplicação de capital em investimentos 
sustentáveis   como a primeira ou  
segunda prioridade

Américas Argentina 31%

México 31%

Chile 29%

Brasil 23%

Estados Unidos 23%

Canadá 22%

Ásia Indonésia 33%

Tailândia 33%

Índia 30%

Singapura 28%

China 27%

Hong Kong 24%

Taiwan 24%

Coreia do Sul 18%

Japão 7%

Europa Rússia 26%

Portugal 25%

França 24%

Polônia 24%

Espanha 24%

Suécia 24%

Reino Unido 24%

Dinamarca 23%

Suíça 23%

Bélgica 22%

Holanda 22%

Áustria 21%

Alemanha 20%

Itália 19%

Outra África do Sul 29%

Emirados Árabes Unidos 28%

Austrália 22%

Porcentagem de pessoas que classificaram a aplicação de capital em 
investimentos sustentáveis   como a primeira ou segunda prioridade

Geração Y,  
dos millennials (18-37)

Geração X (38-50)

Geração baby boomers,  
do pós-guerra (51-70)

Geração silenciosa (mais de 71)

27%

23%

19%

14%



Estudo Global De Investidores 2019 12

Evitar as “sin stocks” (“ações 
pecaminosas”) não é mais 
considerado suficiente

Ao considerar como as pessoas teriam 
interesse em abordar o investimento 
sustentável, uma abordagem responsável foi 
considerada a mais importante (40%), seguida 
de perto por uma abordagem integrada (39%). 
Uma abordagem por eliminação (que evita 
empresas controversas, que atuam em setores 
como os de produção de álcool, tabaco ou 
armas, ou “ações pecaminosas”) é a menos 
popular, com 21%.

Uma abordagem integrada teve quase a 
mesma importância da principal escolha, 
definida como o investimento em empresas 
propensas a mais lucrativas em função de 
sua abordagem à sustentabilidade. Não 

Qual das seguintes abordagens ao investimento sustentável é a mais importante para as pessoas?

surpreende que os incentivos financeiros 
fossem as principais prioridades das pessoas 
para seus investimentos.

Os entrevistados na Ásia foram muito mais 
propensos a achar que um método integrado 
é a melhor abordagem, com quase metade 
das pessoas dessa região selecionando-o 
como o principal método de investimento 
sustentável (47%). No nível nacional, três 
países asiáticos ficaram no topo: Tailândia 
(63%), China (56%) e Japão (51%).

Abordagem responsável: Investir em 
empresas por serem referência em matéria 
de questões ambientais ou sociais ou de 
seu estilo de gestão

Abordagem integrada: Investir em empresas 
propensas a ser mais lucrativas por serem 
proativas na preparação para mudanças 
ambientais e sociais

Abordagem por eliminação: Investimento 
que evita especificamente empresas 
controversas, como aquelas dos setores  
de produção de álcool, tabaco ou armas

Mundo

Europa

Ásia

Américas

Outros

39%

36%

47%

38%

38%

40%

40%

36%

42%

41%

21%

24%

17%

20%

22%
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Os especialistas  
buscam lucrar com  
a sustentabilidade

Uma constatação promissora é que quase 
um quarto dos que afirmam ter níveis mais 
elevados de conhecimento sobre investimentos 
atualmente está aplicando em investimentos 
sustentáveis (23%). Isso indica que, apesar do 
foco principal nos incentivos financeiros das 
pessoas, o lucro e o impacto positivo não são 
mutuamente excludentes.

Considerando o nível mundial, apenas 16% das 
pessoas já fazem investimentos sustentáveis, 
mas outras 32% estão interessadas   em 
sustentabilidade e pretendem investir nesse 
conceito. Outras 25% estão interessadas em 
sustentabilidade, mas não pretendem investir.

Os europeus foram os menos interessados 
em investimentos sustentáveis, com mais 
da metade (55%) das pessoas com menos 
interesse ou sem pretensão de investir. No 
nível nacional, os japoneses são os menos 
propensos a já investir em sustentabilidade ou 
que pretendem investir (26%). Isto cria um forte 
contraste com a Índia, onde quase três quartos 
(73%) já investem ou pretendem investir.

Apesar do foco principal  
nos incentivos financeiros  
das pessoas, o lucro e o  
impacto positivo não são 
mutuamente excludentes

16%
das pessoas de todo 
o mundo investem em 
sustentabilidade

32%
das pessoas de todo o 
mundo estão interessadas 
em sustentabilidade e 
pretendem investir

Pessoas que investem em sustentabilidade

Especialista / Avançado

Intermediário

Iniciante / Básico

23%

11%

8%
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Continente Localização Percentual de pessoas que já investem/  
querem investir em sustentabilidade

Américas Brasil 62%

México 53%

Chile 48%

Estados Unidos 46%

Argentina 44%

Canadá 36%

Ásia Índia 73%

China 66%

Indonésia 62%

Tailândia 60%

Singapura 51%

Coreia do Sul 45%

Taiwan 45%

Hong Kong 42%

Japão 26%

Europa Alemanha 53%

Espanha 50%

Suíça 49%

Reino Unido 48%

Bélgica 47%

Áustria 47%

Portugal 46%

Suécia 46%

Holanda 44%

Dinamarca 44%

Itália 41%

França 40%

Rússia 39%

Polônia 36%

Outros África do Sul 53%

Emirados Árabes Unidos 52%

Austrália 45%
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As pessoas estão sendo  
estimuladas a investir de  
maneira sustentável? 

Porcentagem de entrevistados que acreditam que o fator é propenso  
a incentivá-los a destinar mais para fundos sustentáveis 

Há vários fatores externos que incentivariam as 
pessoas a destinar uma parcela maior de sua 
carteira de investimentos a fundos sustentáveis, 
relacionados a mudanças lideradas pelo 
mercado e acesso a informação. 

Mudanças na legislação e classificações 
independentes foram classificadas 
conjuntamente como fatores número um 
(60%), seguidas de perto pelo acesso a 
informações de fácil compreensão fornecidas 
pelo consultor financeiro (59%).

Se houvesse mudanças na legislação 
que as incentivassem a aplicar mais  
em investimentos sustentáveis

Se os fundos de investimento 
recebessem uma classificação de um 
órgão independente que confirmasse 
que o fundo realmente adota uma 
abordagem sustentável

Se seu consultor financeiro lhes 
fornecesse mais informações  
de fácil compreensão sobre 
investimentos sustentáveis

Se seu consultor financeiro as 
incentivasse a aplicar mais capital  
em investimentos sustentáveis

Se o gestor de investimentos  
pudesse confirmar, com base em  
suas próprias classificações internas, 
que o fundo realmente adota uma 
abordagem sustentável

Mundo Geração Y, dos millennials (18-37) Geração X (38-50) Geração baby boomers, 
do pós-guerra (51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

60%

60%

59%

59%
55%

59%

60%
57%

62%

62%
64%

64%
62%

62%

65%
52%

53%

50%

37%

31%

36%

39%

42%

47%

44%

Existem vários fatores externos 
que incentivariam as pessoas a 
destinar uma parcela maior de 
sua carteira de investimentos 
a fundos de investimento 
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A maioria das pessoas considera que 
mudanças na legislação as incentivaria a 
investir mais em sustentabilidade. Esse 
número aumentou entre aqueles que 
afirmaram ter níveis mais elevados de 
conhecimento sobre investimentos, chegando 
a 69% para aqueles que se consideram 
investidores especialistas/avançados. 

Em linhas gerais, os resultados evidenciaram 
que mudanças em todo o setor incentivariam 
mais investidores a investir de forma 
sustentável. Em todo o mundo, as pessoas 
acreditam que todos os fundos de 
investimento deveriam considerar fatores 
de sustentabilidade; não apenas aqueles 
especificamente projetados como “fundos 
de investimento sustentável”, com 61% das 
pessoas mantendo essa opinião.

Nos últimos anos, houve várias iniciativas 
globais que parecem estar respondendo a 
essa demanda. Mais recentemente, o plano 

Mudanças na legislação incentivariam as pessoas a destinar uma 
parcela maior de sua carteira de investimentos a fundos sustentáveis

Especialista / Avançado

Intermediário

Iniciante / Rudimentar

69%

56%

45%

de ação da UE sobre finanças sustentáveis   
passou a oferecer orientações sobre 
investimentos sustentáveis   para incentivar 
um intercâmbio entre investidores e 
destinatários de investimentos.

O acesso a informação foi outro fator  
que as pessoas acreditam que seria uma 
força determinante para mudar a maneira 
como investem de forma sustentável.  
Mais da metade das pessoas (59%) considera 
que se seu consultor financeiro fornecesse 
mais informações de fácil compreensão  
sobre investimentos sustentáveis elas 
destinariam uma parcela maior de sua 
carteira dessa maneira.  

Mais uma vez, a geração X foi a mais aberta 
a investimentos sustentáveis, sendo a mais 
propensa a acreditar que vários fatores 
os incentivariam a destinar mais de seus 
investimentos a fundos sustentáveis. 

60%
das pessoas acreditam 
que mudanças na 
legislação e classificações 
independentes as 
incentivariam a destinar 
mais recursos para 
fundos de investimento 
sustentáveis
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Contribuição para um 
mundo sustentável por  
meio das finanças pessoais
Nos últimos dez anos, a sustentabilidade 
tornou-se um aspecto cada vez mais crucial 
dos investimentos. A responsabilidade social 
ganhou mais espaço na consciência mundial 
em meio a um cenário social e ambiental cada 
vez mais desafiador.  

Os resultados do Estudo Global de Investidores 
2019 mostram que as pessoas se preocupam 
com a sustentabilidade. No entanto, os 
incentivos financeiros ainda estão sendo 
priorizados pelas pessoas em detrimento das 
metas sustentáveis. Mas as possibilidades de 
lucro e impacto positivo não são mutuamente 
excludentes. As pessoas que afirmaram 
ter níveis maiores de conhecimento sobre 
investimentos parecem reconhecer isso em 
maior grau do que aquelas menos confiantes 
em seu conhecimento.

No nível industrial, há claramente vários 
fatores que capacitariam as pessoas a 
destinar uma parcela maior de sua carteira 
a investimentos sustentáveis. A abordagem 
dessa necessidade de regulamentação 
adicional, a transparência por parte dos 
fundos e da consultoria financeira incentivaria 
as pessoas a usar suas finanças pessoais para 
contribuir para um mundo mais sustentável.

O valor dos investimentos bem como os 
rendimentos deles derivados podem aumentar 
ou diminuir, e os investidores talvez não 
recuperem os valores investidos. Variações nas 
taxas de câmbio podem fazer com que o valor 
de qualquer investimento no exterior aumente 
ou diminua.

A Schroders contratou a Research Plus Ltd para 
realizar uma pesquisa virtual independente 
com 25.743 investidores em 32 localizações 
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.

Informações 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. 
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