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Visão geral

Acerca do estudo

As alterações climáticas, as mudanças 
demográficas e a revolução tecnológica estão 
a redefinir o planeta, os nossos valores e o 
modo como investimos. Neste contexto, a 
sustentabilidade tem vindo a tornar-se mais 
relevante na agenda dos investidores. 

Isto reflete-se na crescente importância dos 
fundos de investimento sustentável, que 
investem em empresas que apresentam forte 
desempenho ambiental ou social e que se 
preparam proativamente para as mudanças 
que terão pela frente. 

Em abril de 2018, a Schroders realizou um 
inquérito online independente a mais de 22 
mil investidores de 30 países. Esses países 
incluíram 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 gráficos neste documento  
poderão não totalizar 100 por cento devido  
aos arredondamentos.

Mas permanecem as barreiras que impedem 
que o investimento sustentável atinja todo 
o seu potencial. O desempenho não é uma 
grande preocupação, mas a falta de informação 
está atualmente a limitar a afetação das 
pessoas a investimentos sustentáveis. Os 
investidores estão interessados em entender o 
impacto total do investimento sustentável, em 
particular sobre o modo como as empresas são 
responsabilizadas em questões como suborno, 
corrupção e poluição. À medida que é possível 
identificar e conhecer melhor os investimentos 
sustentáveis eles, irão tornar-se mais atrativos 
para as pessoas que procuram combinar os 
lucros com um impacto positivo.  
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Um resumo das  
nossas conclusões

Três quartos das pessoas afirmam que os 
investimentos sustentáveis se tornaram 
mais importantes para si nos últimos  
cinco anos. 
Esta situação é impulsionada pelas gerações 
mais jovens, com 83% das pessoas entre os 
18 e os 44 anos a indicarem um aumento na 
importância face a 66% das pessoas com 45 
anos ou mais.

O mito de que os investimentos sustentáveis 
não proporcionam lucros tão bons como os 
investimentos não sustentáveis só é verdade 
para uma minoria de pessoas.  
Apenas 1 em cada 4 pessoas apresentou isto 
como uma razão pela qual não investem/
investem mais em investimentos sustentáveis. 
Esta preocupação é mais predominante na 
China e na Indonésia, onde 39% e 38% das 
pessoas, respetivamente, disseram que isto 
constituía uma barreira.

Há uma escassez de informação no que se 
refere a investimentos sustentáveis que está 
a limitar o número de pessoas que investem 
nos mesmos. 
 57% das pessoas identificaram globalmente 
algum tipo de falta de informação como razão 
pela qual não investem em investimentos 
sustentáveis ou não investem mais nestes.

O nível de conhecimentos de investimento 
que as pessoas pensam ter parece 
influenciar o quanto da sua carteira total 
investem em fundos sustentáveis.  
As pessoas que consideram os seus 
conhecimentos avançados ou especializados 
estão a investir 42% da sua carteira total 
em investimentos sustentáveis, contra 
apenas 32% para aquelas que acham 
que têm conhecimentos de principiante 
ou rudimentares. Esta tendência é mais 
pronunciada nos EUA.

Os maiores conhecimentos sobre 
investimento também estão correlacionadas 
com expetativas de retorno mais altas na 
totalidade das carteiras de investimento, a 
nível global.  
Por outras palavras, aqueles que consideram  
os seus conhecimento sobre investimento  
mais elevados investem mais da sua carteira 
em investimentos sustentáveis e também 
esperam retornos mais altos do que os  
menos experientes.

A forma como os gestores de fundos 
podem relacionar-se com as empresas 
para incentivar práticas sustentáveis são 
importantes para as pessoas.  
No geral, têm como foco acabar com o suborno 
e a corrupção e controlar a poluição local, 
embora a diversidade e a mudança climática 
também sejam importantes.

Pessoas em todo o mundo estão a aumentar 
os seus investimentos sustentáveis.  
Dois terços das pessoas em média aumentaram 
os seus investimentos sustentáveis nos últimos 
cinco anos, mas os números variam de país 
para país, de 93% na Indonésia a 32% no Japão.

Em média, as pessoas que investem em 
fundos sustentáveis estão a investir 39%  
do total da sua carteira de investimentos 
nos mesmos. 
Ao descontar aqueles que não investem em 
investimentos sustentáveis, este número sobe 
para 39% a nível global. As pessoas nos EUA 
estão a investir quase metade de toda a sua 
carteira (47%) em investimentos sustentáveis.

Muitas pessoas ainda precisam de efetuar 
investimentos sustentáveis como forma 
de contribuir pessoalmente para uma 
sociedade mais sustentável.  
Mais de metade das pessoas no mundo evitam 
empresas com um historial de controvérsia 
nos seus hábitos quotidianos, mas apenas 
dois em cada cinco o fazem quando estão a 
investir. Os jovens são significativamente mais 
propensos do que os idosos a investir de forma 
sustentável como forma de terem um impacto 
positivo na sociedade.
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A falta de informação 
está a comprometer o 
investimento sustentável

Há uma escassez de informação no que se 
refere a investimentos sustentáveis que está a 
limitar o número de pessoas que investem nos 
mesmos, Isto está a afetar mais da metade 
das pessoas em todo o mundo e até 61% das 
pessoas na Ásia.

0% 20% 40% 60% 80%

Há falta de aconselhamento 
mais largamente 
disponibilizado sobre 
investimentos sustentáveis

Há pouca informação 
disponível sobre a forma 
como os gestores de fundos 
sustentáveis estão a interagir 
com as empresas nas  
quais investem 

Não sei bem quais são 
os investimentos que 
adotam uma abordagem 
sustentável 

Impedidos de investir/
investir mais em 
investimentos sustentáveis 
por falta de informação/
conhecimentos

Não compreendo 
verdadeiramente o que são 
investimentos sustentáveis

Américas Ásia Europa Global

57%

27%

27%

9%

22%

61%

29%

29%

13%

23%

53%

23%

23%

7%

20%

57%

26%

26%

9%

22%
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A falta de aconselhamento sobre investimentos 
sustentáveis e de informação sobre o modo 
como os gestores de fundos interagem com  
as empresas nas quais investem são citados 
como duas das principais barreiras. Mais de 
uma em cada dez pessoas na Ásia admitem  
não entender realmente o que são 
investimentos sustentáveis.

O problema é mais predominante nos Emirados 
Árabes Unidos, Índia e Singapura, onde 
respetivamente 72%, 69% e 68% afirmam terem 
sido impedidos de investir de forma sustentável 
devido à falta de informação/conhecimentos. 
A falta de informação/conhecimentos não é 
considerada um obstáculo tão importante ao 
investimento sustentável nos Países Baixos 
(42%), Suíça (48%), Rússia (48%) e Bélgica (49%), 
mas ainda é percebida como uma barreira 
significativa ao investimento por pouco menos 
de metade das pessoas.

72%
das pessoas nos Emirados 
Árabes Unidos têm sido 
impedidas de investir de 
forma sustentável por 
falta de informação / 
conhecimentos

País Impedidos de investir/investir  
mais em investimentos  
sustentáveis por falta de  
informação/conhecimentos

País Impedidos de investir/investir  
mais em investimentos  
sustentáveis por falta de  
informação/conhecimentos

Austrália 57% Polónia 56%

Áustria 52% Portugal 61%

Bélgica 49% Rússia 48%

Brasil 61% Singapura 68%

Canadá 53% África do Sul 64%

Chile 60% Coreia do Sul 54%

China 65% Espanha 60%

Dinamarca 53% Suécia 52%

França 56% Suíça 48%

Alemanha 49% Taiwan 56%

Hong Kong 63% Tailândia 60%

Índia 69% Países Baixos 42%

Indonésia 55% EAU 72%

Itália 60% Reino Unido 56%

Japão 55% EUA 57%

42%
das pessoas nos Países 
Baixos são impedidas 
de investir de forma 
sustentável por falta 
de informação / 
conhecimentos
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Como os gestores de fundos  
podem fazer a diferença

Uma em cada quatro pessoas destacou, a 
nível global, a falta de informação sobre 
o modo como os gestores de fundos se 
relacionam com as empresas nas quais 
investem como sendo uma barreira que 
os impede de investir em investimentos 
sustentáveis. Ao destacar as áreas nas  
quais os gestores de fundos podem 
relacionar-se com as empresas, o Estudo 
de Investidores Globais deixou claro o quão 
importantes são as diferentes áreas de 
influência para as pessoas a nível global.

As Américas são a região mais consciente  
do ponto de vista social e ambiental e cada 
um dos fatores mencionados é o mais alto, 
em média, em comparação com a Europa  
e Ásia. As regiões são amplamente 
consistentes com o que é considerado o  
mais importante e o menos importante, 
com o fim do suborno e da corrupção em 
destaque como os mais importantes.  

No entanto, um olhar mais atento sobre 
como essas estatísticas são divididas por 
idade mostra como esse fator em particular 
foi influenciado pelas gerações mais velhas. 
Acabar com o suborno e a corrupção tem uma 
pontuação de 8,4 em 10 para aqueles com mais 
de 65 anos, contra apenas 7,0 entre aqueles 
entre os 18 e os 24 anos. 

Outra diferença entre grupos etários diz 
respeito à importância da diversidade da força 
de trabalho. Neste caso, aqueles com idades 
entre os 25 e 34 anos, em média, apontam  
para 7,0 de 10, enquanto aqueles com idade 
entre 65 e superior apontam para 6,3.

Na sua opinião, qual a importância que em cada uma das seguintes áreas de 
relacionamento/influência os gestores de fundos podem ter nas empresas 
em que investem?

 0= Nenhuma, 10=extremamente importante

Diversidade dos 
colaboradores da empresa 6,4 6,9 7,3 6,7

Venda de produtos 
nocivos ou que criam 
dependência

6,8 7,1 7,3 7,0

Alterações climáticas
7,3 7,2 7,5 7,3

A forma como os 
trabalhadores da empresa 
são tratados

7,2 7,4 7,8 7,4

Poluição gerada por 
operações/utilização de 
energias renováveis

7,4 7,6 7,9 7,6

Acabar com o suborno  
e a corrupção 7,7 7,9 8,3 7,9

Europa Ásia Américas Global

Na sua opinião, qual a importância que cada uma  das seguintes áreas 
de interação/influência é que os gestores de fundos podem ter nas 
empresas em que investem?

 0= Nenhuma, 10=extremamente importante

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

6,1 7,1 7,1 7,17,1 7,2

7,0 7,8 8,0 8,37,9 8,4

6,8 7,6 7,6 7,67,7 7,5

6,8 7,5 7,3 7,47,5 7,3

6,5 7,0 6,6 6,56,9 6,3

6,8 7,4 7,3 7,37,4 7,0

Diversidade dos 
colaboradores da empresa

Venda de produtos 
nocivos ou que criam 
dependência

Alterações climáticas

A forma como os 
trabalhadores da empresa 
são tratados

Poluição gerada por 
operações/utilização de 
energias renováveis

Acabar com o suborno  
e a corrupção
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As decisões de investimento 
pessoal podem contribuir para 
uma sociedade mais sustentável 

Muitas pessoas não reconhecem o 
investimento de forma sustentável como 
um meio de ter um impacto pessoal na 
sociedade. Isto é potencialmente um 
resultado da falta de informação sobre o 
modo como os gestores de fundos podem 
envolver as empresas em questões sociais  
e ambientais. Isto está em desacordo com  
os valores que as pessoas demonstram 
através de outros comportamentos, tais  
como evitar negócios controversos, 
considerar as suas emissões de carbono  
e comprar a empresas com um registo de  
boa responsabilidade social.

Em todas as regiões, as pessoas praticam, 
em média, entre três e quatro dos 
comportamentos citados, sendo reciclar 
ou reduzir o lixo doméstico o mais comum, 
seguido de evitar negócios com um 
historial de controvérsia ou, similarmente, 
comprar a empresas com bons registos de 
responsabilidade social. 

A Ásia e as Américas mostram uma maior 
propensão para investir em investimentos 
sustentáveis do que aqueles que não 
consideram os fatores de sustentabilidade, 
com respetivamente 46% e 45%, contra 
apenas 39% dos europeus. Para os dois 
primeiros, este comportamento está de 
acordo com a proporção dos que muitas 
vezes compram alimentos orgânicos. Na 
Europa, uma percentagem ligeiramente 
maior compra mais produtos orgânicos do 
que investe em investimentos sustentáveis 
como forma de contribuir para uma 
sociedade mais sustentável.

73%
das pessoas na 
Indonésia investem em 
investimentos sustentáveis 
em vez de fundos que não 
levam em consideração os 
fatores sustentáveis

0% 20% 40% 60% 80%

Evito empresas que 
têm um historial de 
controvérsias

Compro bens 
produzidos 
localmente, em vez 
daqueles que são 
transportados por 
longas distâncias

Compro a  
empresas com  
um bom registo de 
responsabilidade social 

Reduzo ou reciclo 
os desperdícios 
domésticos 

Tenho em consideração 
as emissões de carbono 
nas decisões de 
transporte e de energia 
no meu domicílio 

Américas Ásia Europa Global

Compro alimentos 
biológicos 

Invisto em fundos 
de investimento 
sustentável em vez 
dos que não levam em 
consideração fatores 
sustentáveis

Comportamentos praticados com vista a contribuir  
pessoalmente para uma sociedade mais sustentável

77%

59%

55%

57%

53%

45%

45%

65%

54%

48%

55%

46%

46%

46%

76%

54%

54%

48%

45%

41%

39%

73%

56%

53%

52%

47%

43%

42%
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País Invisto em fundos de investimento sustentável 
em vez dos que não levam em consideração 
fatores sustentáveis

Compromisso médio com o comportamento 
sustentável (em 7)*

Austrália 36% 3,6

Áustria 39% 3,8

Bélgica 35% 3,3

Brasil 56% 4,3

Canadá 27% 3,1

Chile 41% 3,5

China 64% 4,4

Dinamarca 30% 3,1

França 40% 3,9

Alemanha 39% 3,6

Hong-Kong 26% 2,5

Índia 67% 4,8

Indonésia 73% 4,3

Itália 38% 4,0

Japão 16% 2,2

Polónia 46% 3,7

Portugal 41% 3,6

Rússia 52% 3,6

Singapura 31% 2,8

África do Sul 55% 4,2

Coreia do Sul 35% 2,8

Espanha 38% 3,4

Suécia 40% 3,5

Suíça 40% 3,7

Taiwan 37% 3,8

Tailândia 65% 4,4

Países Baixos 39% 3,2

EAU 51% 4,0

Reino Unido 34% 3,4

EUA 50% 4,3

Aqueles que têm 
entre 18 e 44 anos são 
significativamente mais 
propensos a considerar 
muitas vezes / sempre a 
sua pégada de carbono do 
que os que têm 65 anos 
ou mais

A nível nacional, quatro países asiáticos 
destacam-se como os mais sustentáveis: 
Indonésia, Índia, Tailândia e China. Os 
habitantes de cada um destes países, com 
frequência ou sempre, têm entre quatro e cinco 
comportamentos sustentáveis, muitas vezes 
ou sempre, com a Índia a assumir a liderança 
com uma média de 4,8 das 7 atividades citadas. 
Quase três quartos (73%) dos habitantes 
da Indonésia investem em investimentos 
sustentáveis, em vez de fundos que não 
consideram fatores sustentáveis, seguidos por 
67% da Índia, 65% da Tailândia e 64% da China.

Dois países asiáticos também aparecem na 
parte inferior da lista, com apenas 16% das 
pessoas do Japão a investirem em fundos 
sustentáveis como forma de ter um impacto 
positivo na sociedade, e 26% de Hong 
Kong. Quando se trata de comportamentos 
sustentáveis, as pessoas no Japão têm em 
média 2.2 dos 7 praticados com frequência ou 
sempre, enquanto as pessoas em Hong Kong 
têm em média 2.5.
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Comportamentos sustentáveis por faixa etária

A idade tem um papel a desempenhar nos 
comportamentos adotados para criar um 
impacto na sociedade. As pessoas com idades 
compreendidas entre os 18 e os 44 anos 
são significativamente mais propensos a 
considerar muitas vezes/sempre a sua pegada 
de carbono do que as pessoas que têm 65 
anos ou mais. Por outro lado, os grupos 
etários mais velhos têm maior probabilidade 
de reduzir ou reciclar o lixo doméstico do que 
as gerações mais jovens.

Investir em fundos de investimento 
sustentável, em vez daqueles que não têm 
em conta os fatores sustentáveis, como sendo 
uma forma de contribuír para uma sociedade 
mais sustentável é muitas vezes/sempre 
efetuado por 52% dos que têm entre 18 a  
34 anos mas apenas por 28% pelos que têm  
65 anos e mais.

Tenho em 
consideração as 
emissões de carbono 
nas decisões de 
transporte e de 
energia no meu 
domicílio 

Compro alimentos 
biológicos 

Compro a empresas 
com um bom registo  
de responsabilidade 
social 

Reduzo ou reciclo 
os desperdícios 
domésticos 

Evito empresas que 
têm um historial de 
controvérsias

Invisto em fundos 
de investimento 
sustentável em vez 
dos que não levam em 
consideração fatores 
sustentáveis

Compro bens 
produzidos 
localmente, em vez 
daqueles que são 
transportados por 
longas distâncias

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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21%

23%

19%

É encorajador verificar que o investimento 
sustentável está a tornar-se mais importante 
para as pessoas em todo o mundo, com a Ásia 
com o maior número de pessoas a afirmarem 
um aumento de importância. A maior 
proporção de pessoas que estão a sentir uma 
mudança substancial encontra-se nas Américas, 
com 37% a afirmarem que a importância 
dos investimentos sustentáveis aumentou 
significativamente nos últimos cinco anos, 
contra 29% na Ásia e 25% na Europa  
(números não apresentados no gráfico).

Os investimentos  
sustentáveis estão a  
tornar-se mais importantes

3%

3%

3%

79%

74%

76%

EUROPA

ÁSIA

AMÉRICAS
3%

22%

75%

A mudança na importância dos investimentos sustentáveis nos  
últimos cinco anos

GLOBAL

85%
das pessoas em 
Portugal dizem que os 
investimentos sustentáveis 
se tornaram mais 
importantes

64%
as pessoas na 
Dinamarca dizem que os 
investimentos sustentáveis 
se tornaram mais 
importantes

Significativamente /  
Um pouco mais importante

Nenhuma alteração

Significativamente /  
Um pouco menos importante
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País Significativamente /  
Um pouco mais importante

Nenhuma alteração Significativamente /  
Um pouco menos importante

Austrália 70% 28% 2%

Áustria 76% 21% 3%

Bélgica 67% 29% 4%

Brasil 89% 9% 2%

Canadá 58% 38% 4%

Chile 83% 14% 3%

China 86% 13% 1%

Dinamarca 64% 32% 4%

França 77% 20% 3%

Alemanha 79% 18% 3%

Hong Kong 82% 15% 3%

Índia 95% 3% 2%

Indonésia 97% 2% 1%

Itália 73% 25% 2%

Japão 44% 54% 2%

Polónia 79% 18% 3%

Portugal 85% 13% 2%

Rússia 74% 23% 3%

Singapura 75% 22% 3%

África do Sul 88% 10% 2%

Coreia do Sul 69% 21% 10%

Espanha 78% 20% 2%

Suécia 77% 19% 5%

Suíça 76% 22% 2%

Taiwan 83% 14% 3%

Tailândia 90% 8% 2%

Países Baixos 69% 27% 4%

EAU 86% 10% 4%

Reino Unido 68% 30% 2%

EUA 75% 22% 3%

Perto de 100% das pessoas da Indonésia 
relatam um aumento na importância nos 
últimos cinco anos, enquanto, inversamente, 
menos da metade das pessoas do Japão 
sente ter havido um aumento. Na Europa, 
85% das pessoas em Portugal dizem que os 
investimentos sustentáveis se tornaram  
mais importantes, enquanto apenas 64%  
das pessoas na Dinamarca o dizem.

Esta tendência em particular parece ser 
impulsionada por gerações mais jovens 
a mudarem a sua perspetiva sobre estes 
tipos de investimentos, com mais de 4 em 
5 pessoas (83%) entre os 18 e 44 anos a 
sentirem que os investimentos sustentáveis 
são mais importantes agora do que há 
cinco anos. Comparativamente, apenas 63% 
daqueles com 55 anos ou mais afirmaram 
sentir que os investimentos sustentáveis, 
aumentaram  a sua importância.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 39% 2%

31% 3%

26% 2%

17% 3%

12% 3%

14% 5%

Significativamente / Um 
pouco mais importante

Igualmente  
importante:

Significativamente / Um 
pouco menos importante

80%

86%

80%

71%

66%

59%
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O lucro e impacto positivo 
não se excluem mutuamente 

Uma descoberta promissora é a proporção 
relativamente baixa de pessoas que são 
impedidas de investir em investimentos 
sustentáveis devido à preocupação de que 
os retornos destes possam não ser tão bons 
quanto os retornos de investimentos não 
sustentáveis. Apenas 1 em cada 4 a nível 
global referiu os retornos como sendo uma 
preocupação neste contexto.

Esta preocupação é maior na Ásia, com 
mais de um terço das pessoas na China 
(39%), Indonésia (38%) e Tailândia (34%) a 
identificá-la como uma barreira. Apenas 13% 
das pessoas no Japão identificam este aspeto 
como um fator que os impede de investir 
em (ou investir mais em) investimentos 
sustentáveis, apesar de sua tendência de 
investir menos neles, como veremos. 

País Percentagem de pessoas preocu-
padas com o facto de que os in-
vestimentos sustentáveis possam 
gerar retornos inferiores aos dos 
investimentos não sustentáveis

País Percentagem de pessoas preocu-
padas com o facto de que os in-
vestimentos sustentáveis possam 
gerar retornos inferiores aos dos 
investimentos não sustentáveis

Austrália 23% Polónia 28%

Áustria 21% Portugal 24%

Bélgica 19% Rússia 29%

Brasil 27% Singapura 29%

Canadá 24% África do Sul 24%

Chile 23% Coreia do Sul 24%

China 39% Espanha 25%

Dinamarca 18% Suécia 22%

França 19% Suíça 23%

Alemanha 20% Taiwan 33%

Hong Kong 29% Tailândia 34%

Índia 32% Países Baixos 21%

Indonésia 38% EAU 22%

Itália 23% Reino Unido 25%

Japão 13% EUA 27%

GlobalÁsia EuropaAmérica

26%
25%

29%

23%

Pessoas preocupadas com o facto de que os investimentos sustentáveis 
possam gerar retornos inferiores  aos dos investimentos não sustentáveis
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26%

29%

20%

5%

4%

4%

4%

26%

6%

7%

6%

4%

Como seria de esperar, a importância 
crescente dos investimentos sustentáveis 
afetou a medida em que as pessoas estão 
a investir neles. 64% aumentaram os seus 
investimentos sustentáveis nos últimos cinco 
anos A Ásia apresenta novamente a maior 
proporção de pessoas que estão a mudar, 
com 7 em cada 10 (69%) a afirmarem que 
aumentaram os investimentos sustentáveis. 

A ascensão do  
investimento sustentável

69%

60%

64%

EUROPA

ÁSIA

AMÉRICAS

66%

A mudança dos investimentos sustentáveis nos últimos cinco anos

GLOBAL

70%
das pessoas nos EUA 
aumentaram os seus 
investimentos sutentáveis 
nos últimos cinco anos

27%
das pessoas na Coreia do 
Sul diminuíram os seus 
investimentos sustentáveis 
nos últimos cinco anos

Aumentou significativamente / 
um pouco

Nenhuma alteração

Aumentou significativamente /  
um pouco / não aumentou

Nunca investi em investimentos 
sustentáveis e continuo a não fazê-lo:
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Praticamente todas as pessoas (93%) na 
Indonésia afirmam ter aumentado os seus 
investimentos sustentáveis. O Japão destaca-se 
com 19% das pessoas que nunca investiram em 
investimentos sustentáveis, uma percentagem 
muito maior do que qualquer outro país 
apresentado na análise. A Coreia do Sul tem a 
maior proporção, com mais de um quarto das 
pessoas (27%) a diminuir os seus investimentos 
sustentáveis nos últimos cinco anos. 

As pessoas mais jovens têm maior 
probabilidade de ter mudado os seus 
investimentos sustentáveis nos últimos cinco 
anos, com 75% das pessoas de 25 a 34 anos 
de idade a aumentá-los, em comparação com 
apenas 43% daquelas com 65 anos ou mais. 

A Dinamarca tem a menor proporção na 
Europa, que aumentou os seus investimentos 
sustentáveis, em 47%. O Canadá também se 
desvia da média global, com apenas 46% das 
pessoas a aumentarem os investimentos em 
fundos de investimento sustentáveis. Para 
fornecer algum contexto, os EUA viram 70% das 
pessoas aumentar os seus investimentos.

País Aumentou  
significativamente /  
um pouco

Nenhuma alteração Aumentou  
significativamente / um 
pouco / não aumentou

Nunca investi em  
investimentos sustentáveis 
e continuo a não fazê-lo:

Austrália 56% 37% 5% 3%

Áustria 56% 30% 7% 7%

Bélgica 51% 34% 12% 4%

Brasil 79% 14% 5% 2%

Canadá 46% 42% 5% 7%

Chile 73% 16% 8% 3%

China 84% 13% 2% 1%

Dinamarca 47% 38% 10% 5%

França 68% 23% 7% 3%

Alemanha 63% 28% 6% 3%

Hong-Kong 61% 28% 5% 6%

Índia 89% 6% 5% *

Indonésia 93% 3% 3% 1%

Itália 63% 25% 9% 3%

Japão 32% 46% 3% 19%

Polónia 51% 37% 9% 3%

Portugal 69% 24% 4% 3%

Rússia 64% 28% 5% 4%

Singapura 59% 33% 4% 5%

África do Sul 76% 20% 2% 2%

Coreia do Sul 46% 26% 27% 1%

Espanha 65% 26% 6% 3%

Suécia 61% 26% 9% 3%

Suíça 59% 30% 6% 5%

Taiwan 77% 16% 5% 2%

Tailândia 87% 7% 6% 1%

Países Baixos 57% 29% 8% 5%

EAU 77% 11% 10% 2%

Reino Unido 56% 37% 4% 3%

EUA 70% 25% 2% 4%

Aumentou significativamente / 
um pouco

Nenhuma alteração

Aumentou significativamente / um 
pouco / não aumentou

Nunca investi em investimentos 
sustentáveis e continuo a não fazê-lo:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+ 45% 8%

36% 7%

32% 5%

22% 3%

16% 2%

14% 2%71%

75%

69%

59%

53%

43%

13%

7%

6%

5%

4%

4%

Mudança nos investimentos sustentáveis por faixa etária
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As pessoas estão a investir um 
montante significativo da sua carteira 
em investimentos sustentáveis

Das pessoas que estão a investir em 
investimentos sustentáveis (e sabem qual 
a proporção), a média da sua carteira total 
afetada aos mesmos é de 39% a nível global. A 
região que mais investe, entre os que investem 
de forma sustentável, são as Américas, com 
uma afetação de 44%. 

Isto é muito influenciado pelas pessoas nos 
EUA, que investem, em média, metade de 
toda a sua carteira em fundos de investimento 
sustentáveis (50%).

Na Europa, os países parecem mais 
conservadores, com pessoas na Alemanha a 
afetarem 33%, na França 34%, na Bélgica 34%, 
na Áustria 34%, na Espanha 34%, na Suíça 
35% e no Reino Unido 35%. Apesar de 72% 

A idade é o motor do investimento em 
fundos sustentáveis, com os jovens a 
investirem mais da sua carteira total neles. 
Os Millennials - aqueles com idade entre 
18 e 36 anos - estão a afetar uma média 
de 41% das suas carteiras a investimentos 
sustentáveis, enquanto aqueles com 65 
anos ou mais têm uma média de 34% da sua 
carteira em investimentos sustentáveis.

País Proporção média da carteira  
afetada a investimentos  
sustentáveis (incluindo aqueles 
que não investem nenhuma)

País Proporção média da carteira  
afetada a investimentos  
sustentáveis (incluindo aqueles 
que não investem nenhuma)

Austrália 36% Polónia 38%

Áustria 34% Portugal 39%

Bélgica 34% Rússia 31%

Brasil 40% Singapura 30%

Canadá 33% África do Sul 45%

Chile 42% Coreia do Sul 35%

China 45% Espanha 34%

Dinamarca 43% Suécia 45%

França 34% Suíça 35%

Alemanha 33% Taiwan 37%

Hong-Kong 25% Tailândia 41%

Índia 42% Países Baixos 39%

Indonésia 45% EAU 43%

Itália 36% Reino Unido 35%

Japão 24% EUA 47%

das pessoas nos EAU afirmarem que a falta 
de informação/conhecimentos as impede de 
investir/investir mais em fundos sustentáveis, 
as pessoas aqui investem, em média, 43% 
das suas carteiras de investimentos totais em 
investimentos sustentáveis.

18-24

43%

65+

34%

Proporção da carteira de investimento investida em  
investimentos sustentáveis

Proporção da carteira afetada a investimentos sustentáveis  
por aqueles que investem em fundos sustentáveis

45-54

33%

25-34

33%

55-64

38%

35-44

41%

Américas

Ásia

Europa

Global

44%

38%

37%

39%
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Um maior conhecimento 
de investimentos conduz a 
investimentos mais sustentáveis?

As pessoas que avaliam os seus próprios níveis 
de conhecimentos de investimento como 
sendo especializados ou avançados investem 
uma proporção maior da sua carteira total 
em investimentos sustentáveis (42%) em 
comparação com pessoas que acreditam ter 
conhecimentos de investimento de principiante 
ou rudimentares (32%).  

Em todas as regiões, esta tendência é mais 
pronunciada para os povos das Américas,  
onde aqueles que se consideram  
especialistas têm investido 65% das suas 
carteiras de investimentos em investimentos 
sustentáveis, enquanto os principiantes 
investem apenas 34%. 

Proporção da carteira de investimento investida em investimentos sustentáveis 

Proporção da carteira de investimento investida em  
investimentos sustentáveis 

32%

Principiante / rudimentar

36%

Intermédio

Avançado / especializado
42%

Principiante

Américas Ásia Europa Global

Rudimentar Intermédio Avançado Especialista

34
%

28
%

36
%

33
%

31
%

29
%

34
%

32
%

37
%

36
%

34
% 36

%

41
%

41
%

37
% 39

%

65
%

51
%

4
6%

54
%
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País Principiante / rudimentar Intermédio Avançado / especializado Média

Austrália 38% 34% 38% 36%

Áustria 33% 35% 33% 34%

Bélgica 32% 35% 34% 34%

Brasil 28% 37% 47% 40%

Canadá 32% 33% 35% 33%

Chile 33% 44% 47% 42%

China 41% 45% 50% 45%

Dinamarca 45% 41% 46% 43%

França 28% 33% 37% 34%

Alemanha 28% 33% 33% 33%

Hong-Kong 19% 26% 28% 25%

Índia 42% 36% 46% 42%

Indonésia 39% 41% 53% 45%

Itália 32% 34% 39% 36%

Japão 19% 25% 31% 24%

Polónia 32% 35% 41% 38%

Portugal 35% 37% 46% 39%

Rússia 24% 30% 35% 31%

Singapura 25% 31% 33% 30%

África do Sul 37% 45% 49% 45%

Coreia do Sul 31% 36% 39% 35%

Espanha 31% 33% 39% 34%

Suécia 45% 44% 47% 45%

Suíça 34% 32% 38% 35%

Taiwan 29% 37% 44% 37%

Tailândia 32% 42% 50% 41%

Países Baixos 40% 39% 39% 39%

EAU 41%* 42% 45% 43%

Reino Unido 30% 32% 41% 35%

EUA 34% 37% 56% 47%

*Atenção: base de escrutínio pequena (n<30) – apenas para uso orientador.

42%
da sua carteira é 
quanto as pessoas 
com conhecimento de 
investimento avançadoo 
ou especializado estão a 
investir em investimentos 
sustentáveis
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Conhecimentos de investimento  
e expetativas de retorno
Além de investirem mais da sua carteira total 
em investimentos sustentáveis, as pessoas que 
afirmam ter níveis mais altos de conhecimento 
de investimento (avançado/especialista) 
também esperam o maior retorno da sua 
carteira de investimentos nos próximos cinco 
anos - uma média de 11% ao ano, a nível global. 

Esta correlação - entre investir mais em 
investimentos sustentáveis e esperar o maior 
retorno - sugere que aqueles com maior nível 
de conhecimentos entendem o potencial dos 
investimentos sustentáveis para gerar tanto 
impacto positivo quanto lucro. Esta tendência  
é largamente consistente em todos os  
países analisados.

Proporção da carteira de investimento investida em 
investimentos sustentáveis

Expectativas de retorno para a carteira total

País Conhecimento avançado/
especialista

Média por país Conhecimento avançado/
especialista

Média por país

Austrália 38% 36% 10% 9%

Áustria 33% 34% 10% 8%

Bélgica 34% 34% 8% 7%

Brasil 47% 40% 16% 15%

Canadá 35% 33% 9% 8%

Chile 47% 42% 14% 12%

China 50% 45% 14% 13%

Dinamarca 46% 43% 10% 9%

França 37% 34% 9% 8%

Alemanha 33% 33% 9% 8%

Hong Kong 28% 25% 11% 9%

Índia 46% 42% 14% 14%

Indonésia 53% 45% 18% 17%

Itália 39% 36% 9% 7%

Japão 31% 24% 12% 9%

Polónia 41% 38% 11% 11%

Portugal 46% 39% 14% 10%

Rússia 35% 31% 14% 13%

Singapura 33% 30% 11% 9%

África do Sul 49% 45% 14% 13%

Coreia do Sul 37% 35% 9% 8%

Espanha 39% 34% 11% 9%

Suécia 47% 45% 10% 9%

Suíça 38% 35% 9% 7%

Taiwan 44% 37% 13% 12%

Tailândia 50% 41% 19% 16%

Países Baixos 39% 39% 10% 8%

EAU 45% 43% 15% 13%

Reino Unido 41% 35% 9% 8%

EUA 56% 47% 8% 9%

Expetativas de retorno versus investimento sustentável por nível 
autoavaliado de conhecimentos de investimento 

Principiante / 
rudimentar

Intermédio Especializado / 
avançado

50%

40%

30%

20%

10%

00%

8.8% 9.7% 10.9%

32%
36%

42%

% média da carteira de investimento 
investida em investimentos sustentáveis

Retorno total anual (%) esperado na 
carteira de investimentos
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Investiria mais em fundos 
sustentáveis se soubesse 
mais sobre estes?
Os investimentos sustentáveis oferecem 
às pessoas a oportunidade de aplicar os 
mesmos valores sociais e ambientais aos 
seus investimentos, assim como fazem no 
seu dia a dia, ao mesmo tempo que obtêm 
um lucro potencial tão forte como o que 
obteriam se investissem em fundos não 
sustentáveis. As pessoas que declaram 
maiores níveis de conhecimentos sobre 
investimento parecem reconhecer isso em 
maior medida do que as menos confiantes 
nos seus conhecimentos. Inúmeras 
pessoas identificam globalmente a falta 
de informação como uma barreira para 
investir mais nesses tipos de investimentos. 
Abordar esta lacuna de informação pode ser 
a chave para conseguir que os investimentos 
sustentáveis se tornem na norma.

Acerca do estudo 
A Schroders encarregou a Research Plus Ltd 
de realizar, entre 20 de março e 23 de abril de 
2018, um estudo independente online a 22 mil 
pessoas em 30 países espalhados pelo mundo, 
incluindo Austrália, Brasil, Canadá, China, 
França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Países 
Baixos, Espanha, EAU, 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. Estas pessoas representam as 
opiniões de investidores em cada país incluído 
no estudo.

Informação Importante 
Esta informação não constitui uma oferta, 
solicitação ou recomendação de compra ou 
venda de qualquer instrumento financeiro 
ou para adotar qualquer estratégia de 
investimento. A informação contida neste 
documento é considerada fiável mas não 
garantimos a sua integralidade ou exatidão. 
Quaisquer dados obtidos por nós são 
fornecidos sem qualquer tipo de garantia, 
devendo ser sujeitos a uma verificação 
independente antes de qualquer publicação ou 
utilização. Os dados de terceiros são detidos 
ou licenciados pelo fornecedor dos dados 
não devendo ser reproduzidos, extraídos 
ou utilizados para qualquer outro fim sem 
o consentimento do fornecedor dos dados. 
Nem nós nem o fornecedor dos dados assume 
qualquer responsabilidade relativamente 

aos dados de terceiros. O material não se 
destina a prestar, e não deverá servir de base, 
a aconselhamento contabilístico, jurídico ou 
fiscal. Quaisquer opiniões ou informação 
contida neste documento não deverá servir de 
base a decisões  individuais de investimento 
e/ou estratégicas. Nao aceitamos qualquer 
responsabilidade por erros de factos ou 
opiniões. Quaisquer referências a títulos, 
setores, regiões e/ou países são apenas para 
fins ilustrativos.

A Schroders expressou os seus próprios pontos 
de vista e opiniões neste documento e estes 
podem mudar.

O valor dos investimentos e o rendimento 
por estes gerado podem diminuir ou 
aumentar e os investidores podem não 
recuperar a quantia inicialmente investida. 
O valor dos investimentos estrangeiros pode 
subir ou descer devido às flutuações das 
taxas de câmbio.

Caso se encontre na América do Norte, este 
conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management North America Inc., uma 
subsidiária indireta inteiramente detida 
pela Schroders plc e consultora registada 
na SEC que fornece produtos e serviços de 
gestão de ativos a clientes nos EUA e Canadá. 
Para todos os outros utilizadores, este 
conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall, London, 
EC2M 5TN, UK. Registada com o Nº 1893220 
em Inglaterra. Autorizada e regulada pela 
Financial Conduct Authority.’
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