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Visão geral

Sobre a pesquisa

Tendências recentes na concepção dos 
sistemas previdenciários e mudanças na 
dinâmica trabalhista mundial indicam 
que mais indivíduos estão assumindo a 
responsabilidade e o risco de garantir uma 
aposentadoria financeiramente segura. O 
Fórum Econômico Mundial calcula hoje um 
déficit previdenciário de US$ 70 trilhões em 
oito dos maiores e mais populosos países do 
mundo, e a projeção desse cálculo é de US$ 
400 trilhões até 2050.  As pessoas estão no 
caminho certo ou estamos em direção a uma 
crise previdenciária?

Os resultados do Global Investor Study 2019 
mostraram dois lados da mesma moeda.  Por 
um lado, ficamos animados em ver que as 
pessoas estão poupando quantias razoáveis, 
embora desejem ter mais informações e 
pudessem ser incentivadas a poupar mais.  
Em contraste, as expectativas de saque das 
pessoas indicam que suas poupanças para a 
aposentadoria poderiam se esgotar em uma 
década, sugerindo que há mais a fazer agora 
na definição de expectativas realistas, antes 
que se aposentem.

Em abril de 2019, a Schroders encomendou 
uma pesquisa virtual independente junto a 
mais de 25.000 pessoas que investem de 32 
locais de todo o mundo. Entre os locais estão 
Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, 
Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, 
Índia, Itália, Japão e Reino Unido. Essa 
pesquisa considera 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.

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

Os maiores riscos que os indivíduos enfrentam 
na aposentadoria é não ter uma poupança 
suficiente para atender aos seus desejos de 
estilo de vida e viver além da duração dessas 
poupanças, considerando os contínuos 
avanços no que diz respeito à longevidade. 
Esses desafios são ainda mais difíceis em 
um ambiente de mudanças constantes; 
incertezas políticas, regras previdenciárias e 
retornos de mercado futuros menos otimistas. 
Consequentemente, as pessoas precisam 
avaliar suas expectativas regularmente e 
considerar em que medida são realistas. Ao 
assumir o controle de seus planejamentos 
previdenciários, aumentam bastante as 
chances de que a situação financeira das 
pessoas na aposentadoria seja bem-sucedida.
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Síntese das nossas 
constatações
Em média, as pessoas estão poupando uma 
quantia razoável de sua renda anual para a 
aposentadoria (15,3%). 
Aqueles que definem seu nível de 
conhecimento em investimentos como 
“especialista” ou “avançado” são os que mais 
poupam (18,2%).

Impressionantes 94% dos não aposentados 
acreditam que há fatores que poderiam 
convencê-los a poupar mais para  
a aposentadoria.  
Os dois principais fatores que os convenceriam 
(34% e 32% respectivamente) são acesso a 
informações sobre quanto dinheiro precisam 
para ter seu estilo de vida desejado, e os 
prováveis custos de vida  na aposentadoria. 
Além disso, cerca de uma em três (30%) pessoas 
acha que seria convencida por vislumbrar como 
a vida pode ser quando se aposentarem.

A geração do milênio parece ser a faixa 
etária mais engajada quando se trata de 
poupar para a aposentadoria, apesar de 
ser a mais distante dela. 
A geração do milênio está poupando a maior 
proporção de sua renda anual (15,9%) e é o 
grupo com maior probabilidade de acreditar 
que pode ser convencido a investir mais (97%).

As pessoas parecem não ser realistas  
em relação à duração de suas poupanças  
na aposentadoria. 
Em média, as pessoas acham que podem 
retirar 10,3% de suas poupanças para a 
aposentadoria a cada ano e não ficar sem 
dinheiro. Um quarto das pessoas acredita que 
podem retirar pelo menos 15% a cada ano.

Um quarto (24%) dos não aposentados 
estão incomodados em não saber se  
estão poupando em nível suficiente  
para a aposentadoria. 
Esse número varia entre diferentes locais, 
aumentando para 53% dos não aposentados no 
Japão e ficando em apenas 6% entre os indianos.

Aqueles que estão prestes a se aposentar 
são os mais preocupados com suas 
poupanças para a aposentadoria. 
A geração do pós-guerra não aposentada 
(com idade entre 51 e 70 anos) é a mais 
propensa a estar incomodada (33%) por não 
saber se terá recursos suficientes para viver 
durante a aposentadoria. 

As pessoas diferem em suas atitudes 
envolvendo risco e suas poupanças  
para a aposentadoria. 
Um terço (34%) das pessoas assume 
menos risco com suas poupanças para a 
aposentadoria do que com suas poupanças 
pessoais, enquanto um quarto (24%) adota 
uma postura contrária. 
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Mudança positiva 
Nem é preciso dizer que as pessoas gostariam 
de se aposentar com conforto, e em todo o 
mundo as pessoas estão se esforçando para 
poupar e investir de forma eficiente durante 
sua vida profissional para conseguir isso. A 
mensagem do Schroders Global Investor Study 
2019 em termos gerais é positiva. Em todo o 
mundo, as pessoas estão poupando recursos 
razoáveis para suas aposentadorias, tanto 
por meio de poupanças pessoais quanto por 
contribuições do empregador.

É necessário alertar que os resultados são 
baseados nas pessoas pesquisadas, que por 
definição investirão pelo menos € 10.000 
(ou o equivalente) nos próximos 12 meses, 
muito acima das taxas médias de poupanças 
na maiorias dos locais. Da mesma maneira, 
alguns locais podem estar poupando mais 
pois os salários são mais baixos, indicação de 
que estão somando investimentos privados à 
taxa de contribuição obrigatória.

Os habitantes das Américas são os que 
menos poupam (14,5%), seguidos pela Europa 
(14,9%). As pessoas na Ásia estão poupando 
mais; em média 15,9%. Na comparação entre 
locais pesquisados, a Rússia apresentou as 
menores porcentagens de poupança (11,1%), 
seguida de perto pela Espanha (11,2%).  Os 
austríacos e os suíços foram os que tiveram a 
maior proporção de poupança de sua renda 
(21,6% e 21,3% respectivamente).

Conforme seria esperado, as pessoas que 
classificam seu conhecimento em investimentos 
como “especialista” ou “avançado” também 
estão poupando mais para a aposentadoria, 
quase 50% a mais do que investidores que se 
autodeclaram como “iniciantes”.

porcentagem média da renda 
atual (incluindo contribuições 
do empregador) poupada por 
pessoas economicamente 
ativas para suas aposentadorias

15,3%

Como percentual de sua renda atual, quanto as pessoas  
estão poupando hoje especificamente para a aposentadoria  
(incluindo contribuições dos empregadores)?

12,6%

13,0%

18,2%

Iniciante

Intermediário

Especialista / Avançado
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Localização Como percentual de sua renda atual, quanto as pessoas estão poupando hoje especifica-
mente para sua aposentadoria (incluindo contribuições dos empregadores)?

Áustria 21,6%

Suíça 21,3%

Índia 19,4%

Bélgica 18,6%

Austrália 18,5%

Alemanha 18,2%

Singapura 18,0%

Emirados Árabes Unidos 17,5%

Brasil 16,9%

Tailândia 16,4%

Japão 15,8%

África do Sul 15,7%

Indonésia 15,6%

Suécia 15,4%

Coreia do Sul 15,4%

Taiwan 15,3%

Portugal 15,3%

Holanda 15,1%

Estados Unidos 15,0%

Reino Unido 15,0%

Argentina 14,9%

Dinamarca 14,7%

México 14,0%

China 13,9%

Chile 13,4%

França 13,0%

Polônia 12,4%

Itália 12,4%

Hong Kong 12,2%

Canadá 11,7%

Espanha 11,2%

Rússia 11,1%
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Pessoas abertas a poupar 
mais para a aposentadoria

De forma ainda mais positiva, os resultados 
mostraram que as pessoas acham que 
poderiam ser convencidas a poupar mais; 
demonstrando que entendem que suas 
atitudes e comportamentos de investimento 
terão um impacto significativo em seu estilo de 
vida na aposentadoria.

Impressionantes 94% dos não aposentados 
acham que poderiam ser convencidos a 
poupar mais para a aposentadoria. Acesso a 
informações para alcançar seus estilos de vida 
desejados e entender os prováveis custos de 
vida foram os dois principais fatores que as 
pessoas acharam que poderiam influenciar 
positivamente seu comportamento envolvendo 
poupança para a aposentadoria.

Em termos gerais, aposentados e não 
aposentados concordaram sobre a priorização 
dos fatores e seu impacto sobre poupar mais. 
Observando a variada combinação de fatores 
que convenceriam as pessoas a poupar mais, 
evidências indicam que todas as pessoas 
são bastante diferentes e, portanto, exigem 
uma abordagem diferente. Fatores sociais, 
geográficos, culturais e econômicos tiveram um 
impacto claro sobre as atitudes dos indivíduos.

E, embora os aposentados estejam mais 
convencidos de que poderiam ter sido 
persuadidos a poupar mais (71% x 94% dos 
não aposentados), um número elevado ainda 
pensa assim.

Analisando geograficamente, os asiáticos 
estavam muito mais propensos a achar 
que poderiam ser, ou poderiam ter 
sido, persuadidos a poupar mais para a 
aposentadoria (97% dos não aposentados e 
94% dos aposentados). Os europeus foram 
os que menos pensaram assim (92% de não 
aposentados e 59% de aposentados).

Na comparação entre os locais pesquisados, 
há algumas diferenças extremas entre os 
aposentados. Todos os aposentados que 
participaram do estudo na Índia, na China 
e nos Emirados Árabes Unidos acham que 
haveria fatores que os teriam convencido 
a poupar mais para a aposentadoria.  
Possíveis fatores que contribuíram para 
esses resultados regionais se devem às 
estruturas previdenciárias não serem tão bem 
estabelecidas e terem cobertura precária, 
enquanto a expectativa de vida também está 
crescendo mais rápido na Ásia do que no resto 
do mundo.

94% 71%
dos não aposentados 
acham que algo  
poderia convencê-los  
a poupar mais para  
a aposentadoria

dos aposentados  
acham que algo poderia 
tê-los convencido  
a poupar mais para  
a aposentadoria

O que convenceria / teria convencido as pessoas  
a poupar mais para a aposentadoria?

Mais informações para ajudá-
las a entender quanto dinheiro 
precisam para alcançar o estilo 
de vida que desejam  
na aposentadoria

34%
28%

Mais informações sobre  
seus prováveis custos de  
vida na aposentadoria

32%
28%

Vislumbrar como a vida pode 
ser quando se aposentarem

30%
24%

Incentivos de provedores 
de investimentos, como 
pontos de fidelidade de 
supermercados, descontos  
em viagens, milhas aéreas

25%
13%

Se seus provedores 
propusessem ideias de 
investimento a elas com base 
naquilo em que anteriormente 
demonstraram interesse 

24%
13%

Perceber que seus pares estão 
poupando mais do que elas

17%
9%

23%
20%

Mais informações sobre a 
expectativa de vida

Nada
29%

6%

Não aposentados Aposentados
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Continente Aposentados que acham que 
algo os teria convencido a poupar 
mais para a aposentadoria

Localização Aposentados que acham que  
algo os teria convencido a poupar 
mais para a aposentadoria

Américas 67% México 96%

Argentina 91%

Brasil 90%

Chile 90%*

Estados Unidos 60%

Canadá 55%

Ásia 94% Índia 100%

China 100%

Tailândia 98%

Taiwan 96%

Indonésia 95%*

Coreia do Sul 94%

Japão 89%

Hong Kong 83%

Singapura 83%

Europa 59% Polônia 91%

Rússia 87%

Espanha 85%

Portugal 75%

Itália 70%

Áustria 70%

França 61%

Bélgica 57%

Reino Unido 52%

Suíça 52%

Dinamarca 46%

Alemanha 46%

Suécia 42%

Holanda 40%

Outros 69% Emirados Árabes Unidos 100%

África do Sul 91%

Austrália 56%

*Base pequena de cautela (n<30)

No outro extremo, somente dois em cinco 
aposentados nos Países Baixos concordaram 
que havia fatores que os teriam convencido a 
poupar mais para a aposentadoria (40%).
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A geração do milênio parece 
estar na linha de frente
Apesar de estar distante da aposentadoria, a 
geração do milênio é a mais otimista, com 38% 
bastante tranquilos de que terão o suficiente 
para a aposentadoria.

Isso é compreensível ao considerar que essa 
geração também está poupando a maior 
proporção de sua renda anual (15,9% em 
média). Isso diminui com a idade, e a geração 
silenciosa, aqueles que estão trabalhando 
com mais de 71 anos, estão poupando apenas 
13,1% de sua renda anual, em média.

De forma ainda mais positiva, a geração do 
milênio é a faixa etária mais aberta a achar 
que poderia ser convencida a poupar mais 
para a aposentadoria com 97% deles achando 
que há fatores que os convenceriam.

Contudo, apesar de estar aberta a 
poupar mais, a geração do milênio 
também demonstrou alguns dos traços 
comportamentais mais preocupantes.  
Quando solicitados a escolher com quais 
declarações sobre suas atitudes de poupança 
para a aposentadoria mais concordavam, 
foram mais propensos do que outras gerações 
a selecionar aquelas que demonstram um viés 
de presente, impulsividade e ansiedade.

Não aposentados que estão bastante confiantes de que estão poupando 
o suficiente para a aposentadoria

Geração do milênio 
(18-37)

38% 21%

Geração X  
(38-50)

29% 25%

Geração do pós-guerra 
(51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

A geração do milênio está poupando mais e está aberta a poupar mais ainda

Geração do milênio 
(18-37) 

15,9%
97%

Geração X  
(38-50)

14,7%
94%

Geração do pós-guerra 
(51-70)

13,7%
82%

Geração silenciosa 
(mais de 71)

13,1%

77%

Percentual da renda atual que as pessoas estão 
poupando hoje especificamente para a aposentadoria 
(incluindo contribuições dos empregadores)

Percentual dos não aposentados que 
acharam que poderiam ser convencidos 
a poupar mais para a aposentadoria

A geração do milênio tem mais probabilidade de demonstrar traços 
comportamentais negativos

Geração do milênio 
(18-37)

Geração X  
(38-50)

Geração do pós-guerra 
(51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

Viés de presente
As pessoas desejam poupar para a 
aposentadoria, mas têm necessidades 
imediatas que são mais importantes

Impulsividade
As pessoas desejam poupar para a 
aposentadoria, mas normalmente ficam 
tentadas a cuidar de si mesmas pensando 
no presente

Ansiedade
Sempre que pensam sobre como poupar 
para a aposentadoria ficam ansiosas, 
então evitam pensar ou fazer qualquer 
coisa a respeito 

17%
18%

16%
8%

15%
15%

13%
7%

12%
10%

7%
3%
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As pessoas parecem não  
ter noção da realidade  
sobre quanto podem  
sacar na aposentadoria

Apesar dos sinais positivos das quantias 
razoáveis de poupança, e do fato de as 
pessoas estarem abertas a poupar mais, 
elas parecem ter pouca consciência das 
verdadeiras implicações da aposentadoria 
para elas. Em média, as pessoas acreditam 
que realisticamente podem sacar 10,3% das 
poupanças todos os anos e não ficar sem 
dinheiro. Um quarto das pessoas acredita que 
podem retirar pelo menos 15% todos os anos. 
Uma vasta maioria (87%) acredita que podem 
retirar pelo menos 5% por ano e não esgotar a 
poupança da aposentadoria.

Também há uma diferença clara entre 
aposentados e não aposentados; os 
aposentados (em média 8,4%) têm 
expectativas mais realistas em relação aos não 
aposentados (em média 10,6%).

Embora a realidade disso esteja sujeita 
à idade na aposentadoria e à quantia 
poupada pelo indivíduo, em geral ainda é um 
número elevado. Isso indica que as pessoas 
provavelmente estão subestimando o quanto 
viverão ou subestimando os retornos exigidos 
para gerar a capacidade de retirar uma 
proporção tão elevada ou ter outras fontes de 
riqueza/renda.

Analisando as diferenças geográficas, os 
europeus parecem ser ligeiramente mais 
realistas, acreditando que podem retirar 
9,8% em média. No nível nacional, o Japão 
teve a menor média (7,3%), enquanto a Índia 
ficou no outro extremo, com as pessoas 
acreditando que poderiam retirar 15,0% sem 
esgotar seus recursos.

Qual é o percentual de poupança para a aposentadoria as pessoas 
acreditam que realisticamente retiram/podem retirar a cada ano 
durante sua aposentadoria e não ficar sem dinheiro?

< 5%

Percentual de poupança para  
a aposentadoria

Percentual de pessoas que pensam assim

13%

5-9% 29%

10-14% 33%

15-20% 25%

O percentual médio de poupança 
para a aposentadoria que 
as pessoas acreditam que 
realisticamente podem retirar a 
cada ano e não ficar sem dinheiro.

10,3%
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Continente Localização O percentual de poupança para a 
aposentadoria que as pessoas acreditam que 
realisticamente podem retirar/conseguem 
retirar a cada ano durante sua aposentadoria  
e não ficar sem dinheiro

Américas Brasil 11,8%

México 11,4%

Argentina 10,9%

Estados Unidos 10,1%

Chile 10,0%

Canadá 8,4%

Ásia Índia 15,0%

Tailândia 13,2%

Indonésia 12,7%

China 11,1%

Singapura 10,1%

Coreia do Sul 9,8%

Taiwan 9,4%

Hong Kong 8,9%

Japão 7,3%

Europa Bélgica 11,0%

Portugal 10,7%

Áustria 10,5%

Suíça 10,5%

Suécia 10,4%

Holanda 10,1%

Reino Unido 9,9%

Dinamarca 9,8%

França 9,6%

Alemanha 9,5%

Espanha 9,4%

Polônia 9,4%

Rússia 9,3%

Itália 8,7%

Outros Emirados Árabes Unidos 11,5%

Austrália 11,1%

África do Sul 10,9%
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A região geográfica influencia 
a confiança na poupança
A confiança que as pessoas têm de que 
estão poupando ou pouparam o suficiente 
para durar enquanto estiverem aposentadas 
varia consideravelmente em todo o mundo. 
Analisando as diferenças globais, vários locais 
estão enfrentando uma série de fatores que 
podem influenciar os níveis de confiança.  

Envelhecimento da população 
Os japoneses apresentaram a maior 
propensão a preocupações com a quantia 
que pouparam, com mais da metade dos não 
aposentados incomodados por não ter certeza 
se estão poupando em nível suficiente (53%) 
e 44% dos aposentados incomodados com a 
quantia que pouparam. Isso não é surpresa 
quando consideramos que 30% da população 
do Japão já está acima dos 60 anos de idade. 
[1] O envelhecimento da população começou 
em localidades de alta renda como o Japão, no 
entanto, localidades de baixa e média renda 
agora estão diante da mesma mudança.  A 
OMS estima que o Chile, a China e a Rússia 
terão uma proporção de pessoas mais velhas 
similar ao Japão até a metade do século.

Políticas públicas 
As políticas públicas também têm um impacto 
claro sobre em que medida as pessoas estão 
tranquilas em relação à aposentadoria.  
Por exemplo, na Austrália apenas 17% 
dos aposentados e não aposentados não 
estão confiantes de que estão poupando 
o suficiente. A Austrália tem um antigo 
sistema previdenciário compulsório no qual 
todos contribuem com 9,5%, com a taxa de 
contribuição aumentando, e com previsão 
para crescer ainda mais no futuro.

Por outro lado, em Hong Kong, 40% dos 
não aposentados e 31% dos aposentados 
estão preocupados com a quantia que estão 
poupando ou que pouparam. Hong Kong tem 
um sistema de aposentadorias mais recente 
(conhecido como Fundo de Previdência 
Obrigatório) com uma taxa de contribuição 
obrigatória de 5% do salário mensal por 
parte do empregador e do empregado (10% 
no total), incluindo uma capitalização. Além 
disso, a inflação dos salários em Hong Kong 
não acompanhou o recente aumento no custo 
de vida, reduzindo a renda disponível a ser 
destinada à aposentadoria das pessoas.

Pessoas que não estão nem um pouco confortáveis, ou desconfortáveis, por 
não saber se pouparam /estão poupando em nível suficiente para durar 
enquanto estiverem aposentadas

Não aposentados

Aposentados

26%

23%

Europa

24%

20%

Mundo

25%

21%

Ásia

22%

17%

Américas

18%

18%

Outros

[1] Organização Mundial da Saúde 2018
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Expectativas de retorno 
As expectativas de retorno também podem 
impulsionar as expectativas de poupança para 
a aposentadoria. Espera-se que as economias 
indiana e chinesa cresçam rapidamente ao 
longo das próximas décadas, proporcionando 
às pessoas a oportunidade de formar seu 
patrimônio pessoal. Esses dois locais também 
tiveram números mais baixos de pessoas 
demonstrando falta de confiança, tanto entre 
os aposentados (Índia 7%, China 7%) quanto 
entre não aposentados (Índia 6%, China 17%).

De modo oposto, nos locais que tiveram 
lentidão no crescimento, ou deflação, 
as pessoas estão mais propensas a ter 
expectativas de poupança abaladas.  
Acredita-se que isso tenha resultado na 
falta de confiança na poupança para a 
aposentadoria de não aposentados e 
aposentados como possivelmente observado 
no Japão (53% e 44%), Coreia do Sul (44% e 
53%) e Rússia (41% e 58%).

As políticas públicas 
têm um claro 
impacto no nível  
de tranquilidade  
que as pessoas 
sentem em relação  
à aposentadoria

Pessoas que não estão nem um pouco tranquilas, ou incomodadas, por 
não saber se pouparam/estão poupando em nível suficiente para durar 
enquanto estiverem aposentadas

Localização Não aposentados Aposentados

Japão 53% 44%

Coreia do Sul 44% 53%

Rússia 41% 58%

Hong Kong 40% 31%

Chile 36% 15%*

Taiwan 35% 33%

Polônia 30% 44%

França 29% 33%

Canadá 29% 15%

Espanha 28% 28%

Holanda 28% 8%

Argentina 26% 26%

Itália 25% 21%

Suécia 23% 14%

Portugal 23% 36%

Áustria 22% 4%

Suíça 21% 17%

Estados Unidos 21% 15%

Bélgica 21% 22%

Reino Unido 20% 15%

Dinamarca 20% 7%

Alemanha 20% 24%

México 19% 24%

Singapura 18% 22%

África do Sul 18% 23%

Austrália 17% 17%

China 17% 7%

Emirados Árabes Unidos 17% 6%

Tailândia 12% 6%

Brasil 12% 20%

Indonésia 10% 10%*

Índia 6% 7%

*Aconselhável ter cautela considerando a base pequena de entrevistados (n<30) 
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A confiança varia por idade
Considerando os resultados entre as 
diferentes gerações, esse incômodo na 
poupança para a aposentadoria é o maior na 
geração do pós-guerra (idade entre 51-70). 
Um terço (34%) dos não aposentados nessa 
faixa etária estão incomodados por não ter 
certeza se estão poupando o suficiente para 
a aposentadoria. Essa geração tem maior 
propensão a já estar considerando quando 
poderá se aposentar realisticamente, mas 
também pode estar cuidando de pais idosos 
e testemunhando o aumento da expectativa 
de vida, e as consequentes implicações 
financeiras disso, em primeira mão.

Um em cinco aposentados estão incomodados 
por não saber se terão o suficiente (20%), com 
4% completamente convencidos de que não 
terão recursos suficientes enquanto estiverem 
aposentados. Analisando a divisão entre os 
não aposentados que estão preocupados 
por não estarem poupando o suficiente e os 
aposentados que estão preocupados por não 
terem poupado o suficiente, há apenas uma 
diferença de 4 pontos percentuais na confiança.

Isso aparentemente indica um aumento na 
preocupação em comparação com o nosso 
Global Investor Study de 2018, no qual 15% 
dos aposentados não acreditavam que tinham 
renda suficiente de aposentadoria para viver 
confortavelmente.

Aposentados que estão incomodados 
ou que não estão nem um pouco 
tranquilos de que terão recursos 
suficientes enquanto durar a 
aposentadoria (estudo de 2019)

Aposentados que não acreditam 
que terão renda suficiente para viver 
confortavelmente na aposentadoria 
(estudo de 2018)

23%

16%

Ásia

21%

14%

Europa

17%

12%

Américas

18%

18%

Outros

Preocupações com a poupança podem estar em alta entre os aposentados

A preocupação persiste para os aposentados

20%

24%

dos aposentados estão incomodados por 
não ter certeza se pouparam o suficiente 
para durar enquanto estiverem aposentados

dos não aposentados estão incomodados por 
não ter certeza se estão poupando o suficiente 
para durar enquanto estiverem aposentados

A geração do pós-guerra é a mais incomodada com a quantia que poupou

Não aposentados que estão incomodados 
por não saber se terão o suficiente

Não aposentados que não estão nem um pouco 
tranquilos porque sabem que não terão o suficiente

17%

23%

26%

19% 6%

8%

3%

4%

Geração do milênio 
(18-37)

Geração X  
(38-50)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

Geração do pós-guerra 
(51-70)
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As atitudes em relação ao 
risco diferem na poupança 
para a aposentadoria
As pessoas estão mais inclinadas a assumir 
riscos com suas poupanças pessoais do que 
com suas poupanças para a aposentadoria 
(34%) Apesar disso, um quarto das pessoas 
fará o oposto (24%). Mais de um terço (35%) 
não faz distinção em sua abordagem de risco 
para todas as suas poupanças e, por fim, 
7% não estão cientes dos riscos envolvendo 
poupanças para a aposentadoria em 
comparação com poupanças pessoais.

Como esperado, as gerações mais jovens 
assumem mais riscos em termos gerais, o 
que não é surpresa considerando que têm 
uma visão de prazo mais longo, sobretudo 
para a aposentadoria. Um fator preocupante 
é que as gerações mais velhas foram as mais 
propensas a não conhecer os riscos para suas 
poupanças para a aposentadoria. Os homens 
foram mais propensos a assumir mais riscos 
com suas poupanças pessoais do que com 
as poupanças para a aposentadoria, em uma 
comparação com as mulheres (37% x 31% 
respectivamente).

O fato de um grande número de pessoas 
assumir uma abordagem coerente para 
ambos os investimentos talvez seja 
porque elas estejam “no controle” de suas 
poupanças pessoais e suas poupanças para 
a aposentadoria (isto é, escolhem a melhor 
alocação para ambas) e talvez porque estejam 
usando os mesmos veículos para ambas.

Houve uma diferença significativa em todo o 
mundo na atitude das pessoas em assumir 
mais riscos com suas poupanças para a 
aposentadoria do que com suas poupanças 
pessoais. Os austríacos foram os menos 
propensos a fazer isso (13%), enquanto os 
habitantes dos Emirados Árabes Unidos foram 
os mais propensos (41%).

Atitudes em relação ao risco diferem por idade

Mundo Geração do milênio 
(18-37)

Geração X  
(38-50)

Geração do pós-guerra 
(51-70)

Geração silenciosa 
(mais de 71)

Assumo mais risco 
com minha poupança 
pessoal do que com 
minha poupança para a 
aposentadoria

34%

36%

36%

29%

22%

Tenho a mesma 
abordagem ao risco com 
minha poupança pessoal 
e para a aposentadoria

35%

29%

34%

46%

54%

Assumo mais risco  
com minha poupança 
para a aposentadoria 
do que com minha 
poupança pessoal

24%

28%

25%

15%

9%

Não sei, não estou 
ciente dos riscos que 
enfrento com minha 
poupança para a 
aposentadoria em 
comparação com minha 
poupança pessoal

7%

7%

5%

10%

16%
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Continente As pessoas assumem mais risco 
com suas poupanças para a 
aposentadoria do que com suas 
poupanças pessoais

Localização As pessoas assumem mais risco 
com suas poupanças para a 
aposentadoria do que com suas 
poupanças pessoais

Américas 24% Canadá 27%

Estados Unidos 26%

México 23%

Chile 22%

Brasil 22%

Argentina 20%

Ásia 24% Hong Kong 34%

China 31%

Coreia do Sul 26%

Indonésia 25%

Tailândia 23%

Índia 22%

Singapura 21%

Japão 19%

Taiwan 18%

Europa 23% Bélgica 29%

Holanda 27%

França 27%

Itália 24%

Reino Unido 24%

Dinamarca 23%

Portugal 23%

Polônia 23%

Espanha 22%

Suíça 22%

Alemanha 20%

Suécia 20%

Rússia 19%

Áustria 13%

Outros 25% Emirados Árabes Unidos 41%

África do Sul 23%

Austrália 21%
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Como assumir o controle  
da aposentadoria
Os resultados do estudo são promissores 
e o engajamento na poupança para a 
aposentadoria está claramente aumentando 
entre aqueles que investem. O cenário 
é bastante animador para a geração do 
milênio, que parece ser a geração mais 
engajada. No entanto, claramente há muito a 
se fazer nessa área. 

Quando as pessoas foram perguntadas, houve 
vários fatores que as incentivariam a poupar 
mais para a aposentadoria; desde o acesso 
a mais informações até a capacidade para 
vislumbrar a vida quando se aposentarem. 
Em termos gerais, a tendência inequívoca que 
estamos observando emergir é uma clara 
necessidade de simplificar os ecossistemas 

O valor dos investimentos, assim como seus 
rendimentos, podem aumentar ou diminuir, 
e os investidores podem não recuperar os 
valores originalmente 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 on-line independente 
com 25.743 investidores em 32 locais ao 
redor do mundo; esse trabalho foi 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 local 
abrangido na pesquisa. Quando viável, 
investidores aposentados foram estimulados 
em cada local.

Informações importantes

Estas informações não constituem uma oferta, 
convite ou recomendação de compra ou venda 
de qualquer instrumento financeiro ou de 
adoção de qualquer estratégia de investimento. 
As informações aqui contidas são tidas como 
confiáveis, mas não garantimos sua integridade 
ou precisão. Os dados foram obtidos por nós, 
são fornecidos sem qualquer tipo de garantia e 
devem ser verificados de forma independente 
antes de nova publicação ou uso. Os dados de 
terceiros são de propriedade ou licenciados 
pelo provedor de dados, e não podem ser 

reproduzidos, extraídos ou usados   para 
qualquer outra finalidade sem o consentimento 
do provedor de dados. Nem nós nem o 
provedor de dados assumiremos qualquer 
responsabilidade em relação aos dados de 
terceiros.

Este material não se destina a fornecer 
aconselhamento contábil, jurídico ou tributário 
e não deve ser encarado como tal. A tomada 
de quaisquer decisões de investimento pessoal 
e/ou de decisões estratégicas não deve se 
basear em nenhuma opinião ou informação 
contida neste material. Não aceitamos 
qualquer responsabilidade por erros factuais 
ou de opiniões. Quaisquer referências a 
valores mobiliários, setores, regiões e/ou 
locais são para fins meramente ilustrativos. A 
Schroders expressou suas próprias opiniões 
e pontos de vista neste documento e eles 
podem vir a ser alterados.

Se você estiver na América do Norte, 
este conteúdo é emitido pela Schroder 
Investment Management North America Inc.,  
subsidiária integral indireta da Schroders plc 
e consultora registrada na SEC que fornece 
produtos e serviços de gestão de ativos para 
clientes situados nos EUA e Canadá. Para 
todos os demais usuários, este conteúdo 
é emitido no Reino Unido pela Schroder 
Investment Management Limited, 1 London 
Wall Place, Londres, EC2Y 5AU, Reino Unido. 
Registrada na Inglaterra sob o nº 1893220. 
Autorizada e regulamentada pela Autoridade 
de Conduta Financeira do Reino Unido 
(Financial Conduct Authority).

previdenciários em todo o mundo. Governos, 
órgãos reguladores, fiduciários, empregadores 
e instituições financeiras têm, todos, 
responsabilidade por reconhecer isso e avançar.
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