
 

Qual impacto (positivo ou negativo) as pessoas acreditam que as 
mudanças climáticas estão tendo ou terão em seus investimentos?

Os cinco fatores de investimento mais importantes para as pessoas 

Os cinco fatores de investimento mais importantes para as pessoas 

Fatores que as pessoas acreditam que as incentivariam a destinar uma parte 
maior da sua carteira de investimentos a fundos de investimento sustentáveis 

Pessoas que já investem em sustentabilidade

Iniciante / Básico

Intermediário

Especialista / Avançado

Impacto significativo

Algum impacto

Pouquíssimo impacto

Nenhum impacto

Não sei

1 

Taxas razoáveis

Gerar o nível esperado 
de renda2 

4 5 

3 

pessoas favorecem uma 
abordagem integrada ao 
investimento sustentável 
(investimento em 
empresas com maior 
probabilidade de serem 
lucrativas porque se 
preparam proativamente 
para mudanças ambientais 
e sociais) 

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

Fatores de sustentabilidade são importantes para os brasileiros ao selecionar investimentos

E os brasileiros geralmente valorizam a sustentabilidade ao tomar decisões de investimento pessoal

Aqueles que se descrevem como "especialistas" em investimentos são muito
 mais propensos a considerar a sustentabilidade

A maioria dos brasileiros acredita que a mudança climática está tendo 
ou terá algum impacto em seus investimentos

No entanto, os fatores sustentáveis   muitas vezes foram considerados menos importantes 
do que as motivações financeiras na hora de escolher os investimentos.

E muitos brasileiros preferem investimentos sustentáveis   que adotem uma abordagem integrada

Brasileiros dizem que há muitos fatores externos que os incentivariam a destinar mais 
de seus investimentos a fundos sustentáveis

Aqueles que afirmam ter níveis mais altos de conhecimento sobre investimentos 
parecem mais inclinados a investir em fundos sustentáveis

 

A Schroders contratou a Research Plus Ltd para conduzir, entre 4 de abril e 7 de maio de 2019, um estudo on-line independente com mais 
de 25 mil pessoas, em 32 localizações ao redor do mundo, incluindo Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Emirados Árabes Unidos, 
Espanha, EUA, França, Índia, Itália, Japão, Países Baixos e Reino Unido. Essa pesquisa considera pessoas que investirão pelo menos € 10 mil 
(ou o equivalente) nos próximos 12 meses e que fizeram mudanças em seus investimentos nos últimos 10 anos. 
 
Os números podem não corresponder a 100% devido ao arredondamento ou a uma pergunta com múltiplas respostas

Os brasileiros estão sendo 
incentivados a investir de 
forma sustentável?

 

As preocupações com a sustentabilidade estão 
crescendo, desde o combate às mudanças 
climáticas até o desenvolvimento social e o 
progresso nas áreas de saúde e tecnologia. Os 
fundos de investimento sustentável   podem ser 
uma forma de aliar lucro a impacto positivo.*

Mas estariam as pessoas no Brasil devidamente 
motivadas a investir de forma sustentável e 
usar suas finanças pessoais para preparar 
proativamente o mundo para as mudanças 
que estão por vir? Conversamos com mais 
de 25 mil pessoas, de 32 países no mundo todo, 
sobre as suas posições em relação aos 
investimentos sustentáveis.

Material de marketing 

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.
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das pessoas consideram fatores de 
sustentabilidade ao selecionar um 
produto de investimento

Pessoas que acreditam que todos os fundos de investimento 
devem considerar fatores de sustentabilidade

*O valor dos investimentos, bem como os rendimentos deles derivados, podem aumentar 
ou diminuir, e os investidores talvez não recuperem os valores investidos.

Pessoas que acreditam que investidores pessoa física podem contribuir consideravelmente 
para um mundo mais sustentável, escolhendo produtos de investimento sustentável

48%

71%

77%

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

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

Se meu consultor financeiro me fornecesse mais informações de 
fácil compreensão sobre investimentos sustentáveis

75%

73%

75%

75%

72%

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

Se meu consultor financeiro me incentivasse a aplicar 
mais em investimentos sustentáveis

Iniciante / Básico

Intermediário

Especialista / Avançado
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16%

13%
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73%

Plena satisfação de suas 
expectativas de retorno 
dos investimentos

Evitar perda de capital
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