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Visão geral

Acerca do estudo

As preocupações com a sustentabilidade 
são cada vez maiores: desde o combate às 
alterações climáticas aos avanços sociais, 
na saúde e tecnológicos. Tal reflete-se na 
crescente importância dos investimentos 
sustentáveis, que oferecem às pessoas a 
oportunidade de combinarem lucro com 
impacto positivo. Falámos com mais de 
25.000 pessoas, de 32 países em todo o 
mundo, sobre as suas atitudes relativamente 
ao investimento sustentável.

Em abril de 2019, a Schroders encomendou 
um inquérito online independente a mais 
de 25 mil investidores de 32 países em todo 
o mundo. Entre esses países constam a 
Austrália, Brasil, China, França, Alemanha, 
Índia, Itália, Japão, Países Baixos, Espanha, 
Reino Unido e EUA. Este estudo define 
“pessoas” como aqueles que investirão pelo 
menos 10.000 euros (ou o equivalente) nos 
próximos 12 meses e que fizeram alterações 
nos seus investimentos nos últimos 10 anos.

Nota: Os valores neste documento poderão 
não totalizar 100 por cento devido aos 
arredondamentos.

Os resultados identificaram vários desafios 
que impedem o investimento sustentável de 
ser  adotado de forma generalizada. Embora 
as pessoas vejam a sustentabilidade como 
uma prioridade, esta é muitas vezes ofuscada 
por motivações financeiras imediatas. Da 
mesma forma, as pessoas não sentem que são 
devidamente incentivadas a investir de forma 
sustentável. Portanto, as suas finanças pessoais 
não são aplicadas de uma forma que possa 
contribuir para um mundo mais sustentável.
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Um resumo das  
nossas conclusões
Os fatores de sustentabilidade são  
uma questão fundamental na seleção  
dos investimentos 
57% irão sempre contemplar fatores de 
sustentabilidade ao selecionarem um 
produto de investimento, subindo para 66% 
das pessoas na Ásia.

Os investidores desejam sustentabilidade 
em todos os produtos 
61% das pessoas acreditam que todos os 
fundos de investimento devem contemplar 
fatores de sustentabilidade; não apenas os 
especificamente concebidos como “fundos 
de investimento sustentáveis”.

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

Curiosamente, a geração X parece mais 
motivada pelas questões da sustentabilidade 
do que a geração Y (Millennials).  
61% da geração X (38-50 anos) irão sempre 
contemplar fatores de sustentabilidade ao 
selecionarem um produto de investimento, 
em comparação com 59% da geração 
Y (Millennials, 18-37 anos). Da mesma 
forma, a geração X é a que tem maior 
probabilidade de pensar que os seus 
investimentos podem ter um impacto 
direto na contribuição para um mundo mais 
sustentável (64%), seguida pela geração Y 
(60%) e pela geração baby boom (57%).

As questões ambientais são a maior 
preocupação em termos de sustentabilidade.  
Embora todos os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU sejam 
importantes para as pessoas, proteger o 
planeta da degradação revelou-se o mais 
importante e 87% das pessoas acreditam 
que as alterações climáticas têm impacto 
nos seus investimentos.

Os incentivos financeiros ainda superam  
a sustentabilidade. 
Apesar do interesse em investimentos 
sustentáveis, as pessoas continuam a dar 
mais importância às prioridades financeiras 
quando ponderam investir; evitar perder 
dinheiro é o mais importante, seguido pela 
satisfação das expetativas de retorno. 

As pessoas preferem uma estratégia de 
investimento responsável. 
A estratégia responsável, que significa 

investir em empresas que sejam as 
melhores na sua classe em termos de 
questões ambientais e sociais ou na forma 
como são geridas, foi considerado o 
método mais importante (40%) seguido por 
uma abordagem integrada (39%) focada 
em empresas com maior probabilidade 
de serem rentáveis através da sua 
sustentabilidade. A abordagem seletiva, 
que significa evitar investir em empresas 
controversas, foi considerada a menos 
importante (21%).

Não está a ser feito o suficiente para 
incentivar as pessoas a investir de  
forma sustentável. 
As pessoas identificaram alguns incentivos 
que as motivariam a investir de forma 
mais sustentável, como alterações 
na regulamentação (60%), notação 
independente nos fundos (60%) e acesso 
à informação facultada pelos respetivos 
consultores financeiros (59%).

Uma em cada quatro pessoas que afirmaram 
ter níveis de conhecimento superiores em 
matéria de investimento já investem em 
investimentos sustentáveis. 
23% das pessoas que se consideram 
especializados/avançados já investem em 
fundos sustentáveis, com 32% de todos os 
inquiridos a quererem fazer o mesmo.
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O investimento sustentável é 
importante em todo o mundo

O investimento sustentável é importante para 
as pessoas de todo o mundo, com mais de 
metade (57%) a contemplaram sempre fatores 
de sustentabilidade quando selecionam um 
produto de investimento. A maioria das pessoas 
(60%) também acredita que as suas escolhas 
de investimento podem fazer a diferença para 
construir um mundo mais sustentável.

Regra geral, as pessoas acham também que 
todos os fundos de investimento devem 
contemplar fatores de sustentabilidade e 
não apenas os designados como “fundos de 
investimento sustentável”. 61% dos inquiridos 
partilham esta opinião.

Curiosamente, apenas 51% dos investidores 
europeus contemplam sempre fatores 
de sustentabilidade ao investirem e 55% 
acreditam que as suas escolhas podem ter 
um impacto mais abrangente no mundo. Isto 
é um pouco surpreendente devido ao foco 
regulatório na sustentabilidade existente na 
UE. A inclinação para contemplar sempre 
fatores de sustentabilidade é menor na 
Dinamarca (43%) e nos Países Baixos (45%). 
Estes são países que estão há mais tempo 
focados na sustentabilidade do que outras 
partes do mundo; portanto, estes resultados 
talvez indiquem que os investidores locais não 
contemplam a sustentabilidade porque esta já 
está implícita quando investem.

57%
das pessoas contemplam 
sempre fatores de 
sustentabilidade ao 
selecionarem um produto 
de investimento

Das seguintes afirmações sobre sustentabilidade, com qual concordam as pessoas?

Concordo plenamente De certo modo concordo Não concordo, nem discordo Não concordo, nem discordo Discordo em absoluto

Todos os fundos de investimento 
devem contemplar fatores de 
sustentabilidade e não apenas os 
especialmente designados como 
“fundos de investimento sustentáveis”

Os investidores particulares, como eu, 
podem contribuir significativamente 
para um mundo mais sustentável 
ao optarem por produtos de 
investimento sustentáveis

Contemplo sempre 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 termos de países, dois países asiáticos 
destacam-se como os mais propensos a 
acreditarem que o seu comportamento de 
investimento pessoal pode ter um impacto 
mais abrangente: Índia (87%) e Tailândia 
(80%). O Japão está no outro extremo da 
escala, com apenas 33% das pessoas a 
acreditarem que os seus investimentos podem 
ajudar a contribuir para um mundo mais 
sustentável. Quase nove em cada dez (87%) 
dos inquiridos na Índia contemplam sempre 
fatores de sustentabilidade ao investirem, 
seguidos por 80% na China.
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 País Todos os fundos de investimento  
devem contemplar fatores de  
sustentabilidade e não apenas  
os especialmente concebidos  
como “fundos de investimento 
sustentável”

Os investidores particulares,  
como eu, podem contribuir  
significativamente para um  
mundo mais sustentável ao  
optarem por produtos de  
investimento sustentáveis

Contemplo sempre fatores de 
sustentabilidade ao selecionar  
um 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%

Países Baixos 47% 45% 41%

Outro 65% 64% 57%

Polónia 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%

EAU 64% 66% 62%

Reino Unido 60% 61% 52%

EUA 61% 62% 51%

Com quais das seguintes afirmações as pessoas concordam?
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A Geração X lidera  
a tendência
Ao observar as atitudes em relação à 
sustentabilidade, por faixa etária, não há 
uma correlação direta com a idade. Ao invés, 
a geração X parece estar mais interessada 
nos investimentos sustentáveis, aparentando 
maior probabilidade de concordar que todos 
os fundos de investimento devem contemplar 
fatores de sustentabilidade (65%), seguidos 
pelos baby boomers (62%) e só depois surge a 
geração Y (60%).

Esta tendência é um tanto surpreendente, 
uma vez que a geração Y (Millennials) é 
frequentemente referida como o grupo 
etário mais envolvido nas questões de 

67%
dos inquiridos não 
acreditam que os seus 
investimentos possam 
ajudar a contribuir para um 
mundo mais sustentável

A geração X 
parece estar 
mais interessada 
no investimento 
sustentável 

Age bracket definitions: Com quais das seguintes afirmações as pessoas concordam?

Geração Y Geração X (38-50) Baby Boomers (51-70) Geração Silenciosa 

60
%

65
%

62
%

56
%

60
%

64
%

57
%

50
%

59
% 61

%

50
%

4
0

%

Todos os fundos de 
investimento devem contemplar 

fatores de sustentabilidade e 
não apenas os especialmente 
concebidos como “fundos de 

investimento sustentável”

Os investidores particulares, 
como eu, podem contribuir 
significativamente para um 
mundo mais sustentável ao 
optarem por produtos de 
investimento sustentáveis

Contemplo sempre fatores de 
sustentabilidade ao selecionar 
um produto de investimento

Geração Y (Millennials) 

18–37

Geração X 

38–50

Baby Boomers 

51–70

Geração Silenciosa (71+) 

71+

sustentabilidade. No entanto, nos últimos anos, 
são as crianças em idade escolar que mais 
falam sobre questões de sustentabilidade; 
fazendo greve à escola e manifestando-se 
em cidades por todo o mundo. Tendo isto 
em consideração, é provável que a Geração X 
tenha uma interação mais próxima, sendo mais 
provável que tenha filhos dessa idade, do que 
outros grupos etários.

Da mesma forma, 64% da geração X pensa que 
os seus investimentos podem ter um impacto 
direto na contribuição para um mundo mais 
sustentável, seguida pela geração Y (60%) e 
pela geração baby boomers (57%).

No Japão
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As pessoas estão a dar 
prioridade ao planeta
Na Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável 2030, as Nações Unidas 
identificaram 17 Objetivos para alcançar um 
mundo mais sustentável e resiliente para 
todos. Quando inquiridos, os investidores de 
todo o mundo afirmaram que as preocupações 
ambientais eram extremamente importantes 
para o envolvimento dos gestores de fundos e 
para que estes influenciem as empresas nesse 
sentido. As pessoas afirmaram que proteger 
o planeta e assegurar a prosperidade devia 
ocupar um lugar mais cimeiro nas suas listas 
de prioridades do que acabar com a pobreza e 
promover a paz. Esta tendência verificou-se na 
maioria das regiões.

A afinidade das pessoas com o planeta não 
surpreende quando se tem em consideração 
as suas atitudes face às alterações climáticas. 
71% das pessoas acreditam que as alterações 
climáticas causadas pelo homem são um 
fenómeno real com impacto em todo o mundo. 
40% destas pessoas acreditam que o impacto 
será “significativo”.

Ao nível dos continentes, os europeus são os 
que mais tendem a acreditar que não tem 
impacto ou a não acreditarem no fenómeno 
(30%). Embora tenha um número mais elevado 
de potenciais céticos, a proporção de europeus 
que pensa que o impacto é significativo está 
próxima da média (39% versus 40%, em média) 
e acima da Ásia (34%).

Em termos de países, o maior número  
de céticos está nos EUA, onde 7% afirmam 
não acreditar em alterações climáticas 
causadas pelo homem, seguidos pelos  
Países Baixos (6%).

Dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, quais são os que as pessoas consideram mais importantes para 
que os Gestores de Fundos se envolvam e influenciem as empresas nesse 
sentido? (classificados de 1 a 4, com base na distribuição de 100 pontos 
por todas as categorias para mostrar o grau de importância que cada uma 
das pessoas acha que tem)

Planeta: proteger o planeta face à degradação, 
incluindo através do consumo e da produção 
sustentáveis, da gestão sustentável dos 
recursos naturais e da adoção de ações 
urgentes face às alterações climáticas

Prosperidade: assegurar que todos podem 
ter vidas prósperas e gratificantes e que o 
progresso económico, social e tecnológico 
se processe em harmonia com a natureza

Pessoas: pôr fim à pobreza e à fome, assegurar 
que todos podem concretizar as suas 
potencialidades com dignidade, igualdade  
e num ambiente saudável

Paz: promover sociedades pacíficas, justas  
e inclusivas, sem medo nem violência

Global

Europa

Ásia

Américas

Outro

4321

A nível global, as preocupações 
ambientais são o principal fator de 
sustentabilidade para as pessoas
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Que impacto é que as pessoas 
pensam que as alterações 
climáticas têm ou terão nos  
seus investimentos?

Considerando o conceito das alterações climáticas causadas pelo homem, 
com qual das seguintes afirmações é que as pessoas mais concordam?

Percentagem de pessoas que não 
acredita em alterações climáticas 
causadas pelo homem

É um fenómeno real que tem ou terá 
um impacto significativo no mundo

Não tenho a certeza 
de que seja um 
fenómeno real

Não é um fenómeno real 

Não estou a par do conceito 
das alterações climáticas 

causadas pelo homem

É um fenómeno  
real que poderá ter  
um algum impacto  
no mundo

Significativo/algum 
impacto

63%

33%

4%

Muito pouco/
nenhum impacto

Não sabe

Percentagem de pessoas que acredita que as 
alterações climáticas causadas pelo homem são 
reais, mas não terão impacto

0%

5%

10%

15%

20%

Europa

4%

14%

31%

14%

9%

40%

Américas

13%

4%

Outro

12%

4%

Ásia

16%

2%

2%

3%

É um fenómeno real mas 
sem impacto no mundo

A consciencialização geral sobre as alterações 
climáticas está, claramente, a influenciar a 
forma como as pessoas gerem as suas finanças. 
A maioria das pessoas (63%) considera que 
as alterações climáticas têm um impacto 
significativo ou algum impacto nos seus 
investimentos. Um quarto (24%) das pessoas 
acredita que o impacto será significativo.

A maioria das pessoas considera que as 
alterações climáticas têm um impac 
to significativo ou algum impacto nos  
seus investimentos
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Incentivos financeiros  
como prioridade maior  
do que a sustentabilidade
Evitar perder dinheiro nos investimentos 
é a principal prioridade quando se trata 
de investir. Satisfazer inteiramente as 
expetativas de retorno sobre o investimento 
e de rendimento surge em segundo e em 
terceiro lugar entre os cinco principais 
fatores. O dinheiro investido de forma 
sustentável aparece apenas como o quinto 
fator mais importante. Tal parece sugerir 
que, embora a sustentabilidade esteja no 
topo das preocupações dos investidores, 
estes ainda dão preferência aos retornos.

A geração Y (millennials) é a que mostrou 
maior propensão para considerar o 
facto de o seu dinheiro ser aplicado em 
investimentos sustentáveis como o primeiro 
ou o segundo fator mais importante 
(27%), em comparação com outros grupos 
etários. Esta tendência está diretamente 
correlacionada com a idade, com a geração 
silenciosa a mostrar menos propensão para 
ter esta opinião (14%).

Os cinco principais fatores para as pessoas quando ponderam investir 

%

%%%

Embora a sustentabilidade esteja 
no topo das preocupações dos 
investidores, estes ainda dão 
preferência aos retornos

Observando a importância dada à 
sustentabilidade, por países, a Tailândia 
e a Indonésia surgem no topo, com um 
terço das pessoas de cada um destes dois 
países a colocá-la em primeiro ou segundo 
lugar. Mais uma vez, os japoneses são os 
menos suscetíveis de serem influenciados 
pela sustentabilidade, com apenas 7% 
das pessoas a classificá-la em primeiro ou 
segundo lugar.

01

05

02

06

03

07

04

08

Evitar perder dinheiro

O meu dinheiro é aplicado em 
investimentos sustentáveis

Satisfazer as minhas expetativas 
de retorno sobre o investimento 
na íntegra, ou seja, rendimento e 
crescimento do capital

Sentir que a minha carteira  
de investimentos foi construída  
de acordo com os parâmetros  
que eu defini

Gerar o nível de rendimento  
que eu pretendia

Acesso online às minhas  
contas de investimento

As comissões são razoáveis

Serviço personalizado do prestador 
de serviços de investimento
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Continente País Percentagem de pessoas que colocou como 
primeira ou segunda prioridade ter dinheiro 
aplicado em investimentos sustentáveis

Américas Argentina 31%

México 31%

Chile 29%

Brasil 23%

EUA 23%

Canadá 22%

Ásia Indonésia 33%

Tailândia 33%

Índia 30%

Singapura 28%

China 27%

Hong Kong 24%

Taiwan 24%

Coreia do Sul 18%

Japão 7,0

Europa Rússia 26%

Portugal 25%

França 24%

Polónia 24%

Espanha 24%

Suécia 24%

Reino Unido 24%

Dinamarca 23%

Suíça 23%

Bélgica 22%

Países Baixos 22%

Áustria 21%

Alemanha 20%

Itália 19%

Outro África do Sul 29%

EAU 28%

Austrália 22%

Percentagem de pessoas que colocou como primeira ou segunda  
prioridade ter dinheiro aplicado em investimentos sustentáveis

Geração Y (Millennials) (18-37)

Geração X (38-50)

Baby Boomers (51-70)

Geração Silenciosa (71+)

27%

23%

19%

14%
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Evitar ações de empresas 
controversas (“sin stocks”)  
já não é visto como suficiente
Quando se perguntou como é que as pessoas 
estariam interessadas em abordar um 
investimento sustentável, uma estratégia 
responsável foi considerada a mais importante 
(40%), seguida de perto por uma estratégia 
integrada (39%). A abordagem seletiva (que 
evita ações de empresas controversas, que 
operam em setores como o álcool, tabaco, 
apostas e fabricantes de armas – ou “sin 
stocks”) é a menos popular, com 21%.

A estratégia integrada é quase tão importante 
como a principal escolha, definida como 
investir em empresas suscetíveis de serem 
mais rentáveis através da sua abordagem 
à sustentabilidade. Quando se constata 
que os incentivos financeiros estão entre as 
prioridades das pessoas no que diz respeito 
ao investimento, isto não surpreende.

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

Na Ásia, os inquiridos foram mais propensos a 
considerar que o método integrado é a melhor 
estratégia, com quase metade das pessoas da 
região a selecioná-lo como o melhor método 
para um investimento sustentável (47%). Em 
termos de países, este foi o método preferido 
em três países asiáticos – Tailândia (63%), 
China (56%) e Japão (51%).

Estratégia responsável: Investir em empresas 
porque são as melhores no que diz respeito 
às questões ambientais ou sociais ou à forma 
como a empresa é gerida

Estratégia integrada: Investir em empresas 
que têm probabilidade de ser mais rentáveis 
porque são proativas na sua preparação para as 
alterações ambientais e sociais

Estratégia seletiva: Investimento que evita 
especificamente empresas controversas, 
como de fabrico de álcool, tabaco e armas

Global

Europa

Ásia

Américas

Outro

39%

36%

47%

38%

38%

40%

40%

36%

42%

41%

21%

24%

17%

20%

22%
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Os investidores especializados 
procuram lucrar com  
a sustentabilidade
Uma conclusão animadora é que perto de um 
quarto das pessoas que afirmam ter níveis 
de conhecimento superiores em matéria de 
investimento já optam por investimentos 
sustentáveis (23%). Tal indica que, apesar 
de haver por parte das pessoas um enfoque 
principal nos incentivos financeiros, o lucro e o 
impacto positivo não se excluem mutuamente.

A nível global, apenas 16% das pessoas já 
optam por investimentos sustentáveis, mas 
outros 32% têm interesse na sustentabilidade 
e querem investir nela. Além destes, outros 
25% têm interesse na sustentabilidade mas 
não procuram investir.

Os europeus são os menos interessados 
no investimento sustentável, com mais 
de metade (55%) das pessoas menos 
interessadas ou a não procurarem investir. Por 
países, os japoneses são quem menos investe 
ou quer investir em sustentabilidade (26%). 
Isto está em claro contraste com a Índia, onde 
perto de três quartos (73%) já investem ou 
querem investir.

Apesar de haver um enfoque 
principal nos incentivos 
financeiros, o lucro e o  
impacto positivo não se  
excluem mutuamente

16%
investem em 
sustentabilidade

32%
têm interesse na 
sustentabilidade e  
querem investir

Investidores em sustentabilidade

Especializado / Avançado

Intermédio

Principiante /  
Rudimentar

23%

11%

8%

A nível global,

Globalmente,
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Continente País Já investe/quer investir em sustentabilidade

Americas Brasil 62%

México 53%

Chile 48%

EUA 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%

Países Baixos 44%

Dinamarca 44%

Itália 41%

França 40%

Rússia 39%

Polónia 36%

Outro África do Sul 53%

EAU 52%

Austrália 45%
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Estarão as pessoas a  
ser levadas a investir  
de forma sustentável? 

Percentagem de inquiridos que acredita que o fator pode incentivá-los a afetar mais capital a fundos sustentáveis 

Há vários fatores externos que poderiam 
incentivar as pessoas a afetar uma fatia maior 
da carteira de investimentos a fundos de 
investimento sustentável, organizados em 
torno da mudança conduzida pelo setor e 
pelo acesso à informação. Todos os fatores 
foram identificados pela maioria das pessoas 
como tendo um impacto potencial elevado, 
incentivando-os a investir mais em fundos 
sustentáveis.

As alterações na regulamentação e as 
notações independentes foram classificadas 
conjuntamente como os principais fatores 
(60%), seguidos de perto pelo acesso a 
informações fáceis de entender disponibilizadas 
pelo consultor financeiro (59%).

Se existissem alterações na 
regulamentação que os  
incentivasse a investir mais  
em investimentos sustentáveis

Se os fundos de investimento 
obtivessem uma notação independente 
de um organismo independente a 
confirmar que o fundo adota uma 
abordagem sustentável

Se o consultor financeiro 
disponibilizasse mais informação 
fácil de compreender sobre 
investimentos sustentáveis

Se o consultor financeiro os  
incentivasse a aplicar mais dinheiro  
em investimentos sustentáveis

Se o gestor de investimentos pudesse 
confirmar, utilizando as suas próprias 
notações internas, que o fundo adota 
efetivamente uma abordagem sustentável

Global Millennials (18-37) Generation X (38-50) Baby Boomers (51-70) Silent Generation (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%

Há vários fatores externos que 
poderiam incentivar as pessoas a 
afetar uma fatia maior da carteira 
de investimentos a fundos de 
investimento sustentável
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A maioria das pessoas considera que as 
alterações na regulamentação as incentivaria 
a investir mais em sustentabilidade. Esta 
percentagem aumenta entre aqueles 
que afirmam ter níveis de conhecimento 
superiores em matéria de investimento, 
atingindo os 69% entre aqueles que se 
consideram investidores especializados/
avançados. 

De modo geral, os resultados destacaram que 
alterações em todo o setor iriam incentivar 
os investidores a investir de forma mais 
sustentável. Existem pessoas em todo o 
mundo a achar que todos os fundos de 
investimento devem contemplar fatores de 
sustentabilidade e não apenas os designados 
como “fundos de investimento sustentável”. 
61% dos inquiridos partilham esta opinião.

Nos últimos anos, várias iniciativas globais 
parecem ter respondido a esta exigência. Mais 
recentemente, o plano de ação da UE para 

As alterações na regulamentação poderiam incentivar as pessoas 
a afetar uma fatia maior da carteira de investimentos a fundos de 
investimento sustentáveis

Especializado / Avançado

Intermédio

Principiante /  
Rudimentar

69%

56%

45%

Finanças Sustentáveis oferece orientações 
sobre o investimento sustentável para 
incentivar um diálogo nos dois sentidos 
entre investidores e empresas que procuram 
investimento.

O acesso à informação é outro fator que 
as pessoas acreditam ser uma força motriz 
para alterar o modo como investem em 
sustentabilidade. Mais de metade dos 
inquiridos (59%) acha que, se o seu consultor 
financeiro lhes facultasse mais informações 
fáceis de entender sobre investimentos 
sustentáveis, iria aplicar uma maior parte da 
sua carteira desta forma. 

Mais uma vez, a geração X foi a que se 
mostrou mais aberta ao investimento 
sustentável, com a maior probabilidade de 
sentir que vários fatores a incentivariam a 
afetar uma fatia maior dos seus investimentos 
a fundos sustentáveis. 

60%
das pessoas acham 
que as alterações na 
regulamentação e 
notações independentes 
as incentivariam a afetar 
mais capital a fundos de 
investimento sustentável
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Contribuir para um mundo 
sustentável através de 
finanças pessoais
Na última década, a sustentabilidade tornou-
se num aspeto cada vez mais fundamental do 
investimento. Existe globalmente uma maior 
sensibilização para a responsabilidade social 
face a uma conjuntura social e ambiental cada 
mais desafiante. 

Os resultados do Estudo de Investidores Globais 
2019 mostram que as pessoas se preocupam 
com a sustentabilidade, ainda que continuem 
a dar prioridade aos incentivos financeiros 
em detrimento dos objetivos sustentáveis. 
Mas os potenciais lucros e o impacto positivo 
não se excluem mutuamente.  As pessoas 
que afirmaram ter níveis de conhecimento 
superiores em matéria de investimento parecem 
reconhecer isso em maior escala do que as 
menos confiantes nos seus conhecimentos.

A nível setorial, há, claramente, vários fatores 
que capacitariam as pessoas a aplicar uma parte 
maior da respetiva carteira em investimentos 
sustentáveis. Em resposta a esta necessidade de 
regulamentação adicional, a transparência dos 
fundos e a consultoria financeira incentivariam 
as pessoas a utilizarem as finanças pessoais para 
contribuírem para um mundo mais sustentável.

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 estrangeiro.

A Schroders encomendou à Research Plus Ltd a 
realização de um inquérito online independente 
a 25.743 investidores em 32 países em todo 
o mundo, com trabalho de campo realizado 
entre 4 de abril e 7 de maio de 2019. Este 
estudo define “investidores” como aqueles 
que investirão pelo menos 10.000 euros (ou 
o equivalente) nos próximos 12 meses e que 
fizeram alterações nos seus investimentos nos 
últimos 10 anos. Estas pessoas representam 
as opiniões dos investidores em cada país 
incluído no estudo. Houve predominância dos 
investidores reformados em cada país onde tal 
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 fiáveis, mas não 

garantimos a integralidade ou exatidão das 
mesmas. Os dados foram obtidos por nós e 
são facultados 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 nós 
nem o fornecedor dos dados poderemos ser 
responsabilizados por algo relacionado com os 
dados de terceiros.

O material não se destina a prestar nem 
deverá servir de base a aconselhamento 
contabilístico, jurídico ou fiscal. Nenhum dos 
pontos de vista ou informações contidas 
neste material deve servir de base a decisões 
individuais e/ou estratégicas de investimento. 
Não aceitamos qualquer responsabilidade por 
manifesto erro de facto 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.

Se estiver na América do Norte, o presente 
conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management North America Inc., uma 
subsidiária indiretamente detida na íntegra 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 os 
restantes utilizadores, este conteúdo é emitido 
pela Schroder Investment Management Limited, 
1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU. Número 
de registo 1893220 Inglaterra. Autorizada e 
regulada pela Financial Conduct Authority. 
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