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Visão geral

Acerca do estudo

Escusado será dizer que as pessoas 
gostariam de se reformar com conforto e 
muitas esforçam-se para poupar e investir 
eficazmente durante a sua vida ativa para 
garantir um determinado estilo de vida 
nos seus anos dourados. No mundo, quem 
conseguiu atingir isto?

O Estudo de Investidores Globais 2018 analisa 
a situação financeira que as pessoas contam 
vir a ter na reforma e compara-a com a 
experiência daqueles que já estão aposentados. 
Os resultados mostram que a maioria dos 
aposentados a nível global considera ter 
rendimentos suficientes – todavia inferiores 
ao que aqueles ainda no ativo esperam vir a 
precisar para viverem confortavelmente, e que 
muitas pessoas gostariam de ter pelo menos 
um pouco mais. Se o rendimento da reforma 
não esticar tanto quanto seria desejável, o que 
é que se pode fazer a esse respeito?

Em abril de 2018, a Schroders realizou um 
inquérito online independente a mais de 22 
mil investidores de 30 países. Entre esses 
países constam a Austrália, Brasil, Canadá, 
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 € (ou o 
equivalente) nos próximos 12 meses e que 
fizeram alterações nos seus investimentos 
nos últimos dez anos.

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

Os aposentados optam por investir uma fatia 
maior das suas poupanças e investimentos 
quando já estão reformados do que a 
população ativa conta vir a investir. Esta 
tendência é indicativa do importante papel 
que o investimento pode ter durante a 
reforma. Os investimentos acertados na 
reforma podem aumentar os rendimentos e 
ajudar as pessoas a terem o estilo de vida que 
merecem.

Os aposentados optam por investir uma fatia 
maior das suas poupanças e investimentos 
quando já estão reformados do que a 
população ativa conta vir a investir. Esta 
tendência é indicativa do importante papel 
que o investimento pode ter durante a 
reforma. Os investimentos acertados na 
reforma podem aumentar os rendimentos 
e ajudar as pessoas a terem o estilo de vida 
que merecem.
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Um resumo das  
nossas conclusões
As pessoas com mais de 55 anos acham que vão precisar 
de mais rendimentos para viverem confortavelmente 
na reforma do que aqueles que os aposentados 
atualmente recebem.

Esta é uma realidade constatada na Ásia, onde as 
pessoas desta faixa etária ainda no ativo acham que vão 
precisar de 76% do seu rendimento atual para viverem 
confortavelmente, porém os aposentados recebem em 
média apenas 59% do último salário auferido.

O custo de vida na reforma absorve mais 
rendimentos do que seria de esperar. 

As Américas apresentam o maior desalinhamento, 
com os não aposentados a anteverem que irão 
gastar 32% do seu rendimento com o custo de vida 
enquanto os aposentados gastam realmente 53%. 

A maioria dos aposentados considera ter 
rendimentos suficientes, mas, a maior parte 
gostaria de ter mais.

Os países onde as pessoas sentem mais necessidade 
de aumentar os seus rendimentos na reforma são a 
Polónia, África do Sul, Japão, Chile, Rússia e Coreia do 
Sul.

Na reforma, as pessoas canalizaram mais recursos 
financeiros para investimentos do que a população 
ativa conta canalizar.

Os aposentados no Reino Unido, Espanha, Áustria, 
Austrália, África do Sul e Bélgica canalizaram 
aproximadamente três vezes mais poupanças da 
sua reforma para investimentos do que aqueles que 
estão no ativo contam canalizar. Os aposentados na 
Ásia canalizaram em média ligeiramente mais do que 
noutros continentes (20%, comparados com 18% na 
Europa e 19% nas Américas).

As expectativas de afetação financeira na reforma 
evoluem à medida que as pessoas se aproximam da 
idade da reforma. 

A geração dos Millennials conta canalizar 23% das suas 
poupanças e investimentos de reforma para o seu 
rendimento de reforma, enquanto que os da geração 
Baby Boomers ainda no ativo contam canalizar 38%. 
Na realidade, a nível global, os aposentados gastam de 
facto em média 36%..

Globalmente, as pessoas acham que deveriam estar 
a poupar mais para os seus rendimentos na reforma. 

Este sentimento é mais forte no Chile e na África do Sul, 
onde os inquiridos acham que precisam de poupar mais 
6% do seu rendimento do que atualmente poupam. A 
média global é de mais 2%. A diferença entre gerações 
é muito pouca.

O nível de conhecimentos que as pessoas acham 
que têm em matéria de investimento corresponde a 
determinadas expectativas e comportamentos em 
relação à reforma. 

Os que afirmam ter mais conhecimentos e não estão 
aposentados apresentam um fosso menor entre o que 
eles poupam e o que pensam vir a precisar do que os 
inquiridos que se consideram menos conhecedores. 
Aqueles que estão aposentados e que afirmam ter mais 
conhecimentos em matéria de investimentos são os 
mais suscetíveis de dizer que têm o suficiente para viver 
confortavelmente.

As duas principais fontes de informação dos que 
tomam decisões sobre investimentos para a reforma 
são a sua própria pesquisa a partir de fontes 
independentes e os contributos dos consultores 
financeiros. 

Somente em três dos países alvo do estudo os 
consultores financeiros foram considerados como a 
fonte mais importante. As gerações mais novas dão 
mais importância aos amigos, familiares e colegas como 
fonte de informação do que as gerações mais velhas.
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     Os aposentados recebem menos do que 
aquilo que a população ativa pensa  ser 
necessário para viver confortavelmente

Transversalmente a todas as regiões, as expectativas dos que 
têm mais de 55 anos em relação ao que é preciso para viver 
confortavelmente na reforma são em média 13% superiores 
ao rendimento que os aposentados recebem. Esta diferença 
é mais notória na Ásia, onde os não reformados com mais de 
55 anos acham que vão precisar de 76% do seu salário atual 
para viverem confortavelmente, mas os aposentados com mais 
de 55 anos declaram receber, em média, apenas 59% do seu 
último salário – uma diferença de 17%.

APOSENTADOS COM MAIS DE 55 ANOS: 
Tendo em conta o último salário auferido, qual é a 
percentagem do seu rendimento anual que recebe na 
reforma?

NO ATIVO COM MAIS DE 55 ANOS: 
Tendo em conta o seu salário ou rendimento atual, qual a 
percentagem do seu rendimento anual de que pensa vir a 
precisar para viver confortavelmente na reforma?

Global GlobalÁsia ÁsiaEuropa EuropaAméricas Américas

61% 61%
63%

59%

74%
72%

76% 76%
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A maior diferença negativa entre a percentagem 
do salário anual de que a população acima 
dos 55 no ativo pensa vir a precisar e o que 
realmente recebem os aposentados pode ser 
constatada na Polónia, onde a discrepância é 
de 47%. Logo a seguir surgem os inquiridos 
do Japão e da Indonésia, com uma diferença 
negativa de respetivamente 44% e 40%.

Em Portugal e na Índia, os resultados mostram 
o oposto, com as pessoas a receberem uma 
percentagem substancialmente superior do seu 
último salário como rendimento anual do que 
os não aposentados preveem precisar do seu 
salário atual, respetivamente 49%, 26% e 25%.

País NO ATIVO COM MAIS DE 55 
ANOS:
De que rendimento anual pensa vir a  
precisar para viver confortavelmente 
na reforma? (% do salário atual)

APOSENTADOS COM MAIS DE 
55 ANOS:
Qual é o rendimento anual
que recebe na reforma?
(% do último salário)

Diferença

Polónia 103 56 -47

Japão 81 37 -44

Indonésia 105*(n=8) 65 -40

Chile* 93 57* (n=19) -36

Hong-Kong 80 44 -36

Rússia* 66 32* (n=20) -35

Singapura 67 42 -25

Coreia do Sul* 67 45* (n=18) -23

África do Sul 80 59 -21

Bélgica 75 54 -21

Austrália 71 52 -20

Suécia 83 66 -17

França 78 61 -17

EUA 74 58 -16

Brasil 88 74 -14

Suíça 68 55 -13

Reino Unido 66 53 -13

China 80* (n=27) 67 -12

Canadá 71 61 -10

Dinamarca 74 68 -6

Itália 80 74 -6

Países Baixos 75 69 -6

Espanha 73 68 -5

Alemanha 67 65 -2

Tailândia* 66* (n=15) 64 -1

Áustria 64 67 2

Índia 71 96 25

Portugal 46 72 26

Taiwán* 68* (n=29) 117* (n=7) 49

105%
Montante do rendimento 
anual atual de que as 
pessoas na Indonésia com 
mais de 55 anos acham 
que vão precisar para 
viver confortavelmente na 
reforma

* A base dos inquiridos com mais de 55 anos (n) é menor do que 30 e, como tal, estes resultados são meramente orientadores
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O custo de vida na 
reforma absorve mais rendimentos 
do que seria de esperar
Sem grande surpresa, em virtude da disparidade 
atrás registada, as expectativas quanto à forma 
como o rendimento de reforma será gasto não 
correspondem à forma como os aposentados 
estão a usar os rendimentos, sendo as despesas 
de subsistência a área de maior diferenciação.

As Américas apresentam uma particular 
diferença neste domínio, com os não 
aposentados a contarem gastar 32% do seu 
rendimento anual em despesas de subsistência, 

apesar dos que estão aposentados declararem 
que gastam 53%. Uma das consequências é a 
menor fatia afetada aos passatempos, de um 
gasto esperado de 12% pelos não aposentados a 
um gasto real de 7% pelos aposentados.

Os inquiridos da Ásia estão mais alinhadas com 
as suas expectativas em termos de despesas de 
subsistência, com os não aposentados  a estimar 
em32% e os aposentados a declararem 38%.

NO ATIVO: 
Durante a sua reforma, aproximadamente 
que proporção (%) dos seus rendimentos 
anuais conta gastar em cada uma das 
seguintes rubricas?
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Comprar um bem 
imobiliário a título 
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(por exemplo, 
para arrendar a 
inquilinos)

Apoio financeiro
a familiares, por 
exemplo, custos 
com educação

Compra de
uma segunda 
habitação

Outros

Despesas de 
subsistência

Viagens

Custos de cuidados 
de saúde (seus ou
de outras pessoas)

Passatempos

Comprar um bem 
imobiliário a título 
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Apoio financeiro
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Compra de
uma segunda 
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Outros

APOSENTADOS: 
Do seu rendimento anual, aproximadamente que proporção (%) gasta em 
cada uma das seguintes rubricas? 
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A nível nacional, a África 
do Sul, a Suécia e os 
EUA destacam-se como 
os locais onde os não 
aposentados estão em 
risco de subestimarem 
substancialmente a 
proporção de rendimentos 
que é absorvida pelo custo 
de vida na reforma.

País No ativo: % prevista Aposentados: % real Diferença

África do Sul  34 59 25

Suécia 34 57 23

EUA 32 54 22

Austrália 39 58 19

Coreia do Sul* 27 44* (n=22) 17

Portugal 28 45 17

Canadá 42 59 17

Bélgica 34 50 16

Italia 37 53 16

Espanha 35 51 16

França 30 46 16

Singapura 35 50 16

Chile* 28 43* (n=20) 15

Reino Unido 38 53 15

Países Baixos 38 52 14

Dinamarca 36 50 14

Rússia* 34 45* (n=23) 11

Brasil 23 34 10

Polónia 31 41 10

Suíça 39 48 10

Áustria 37 46 9

Alemanha 38 47 9

Japão 46 53 7

Taiwan* 31 38* (n=20) 7

Tailândia 29 34 5

Hong-Kong 37 39 2

Indonésia 27 29 2

China 27 28 1

Índia 26 25 -1

Proporção do rendimento anual na reforma 
gasto em despesas de subsistência

54%
Proporção do rendimento
anual gasto em despesas
de subsistência pelos 
aposentados com mais de 
70 anos

* A base dos inquiridos aposentados (n) é menor do que 30 e, como tal, estes resultados são meramente orientadores
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As expectativas das pessoas de gerações mais velhas que ainda não 
se reformaram refletem muito mais os gastos reais na reforma do 
que as das gerações mais novas. Isso deve-se provavelmente à sua 
proximidade com a idade da reforma e à forma como esse facto 
afeta tanto a sua experiência como as expectativas, em comparação 
com as pessoas mais novas.

Embora as expectativas dos Baby Boomers e da Geração 
Silenciosa sejam mais exatas que as dos inquiridos mais 
jovens, eles ainda ficam aquém da proporção real dos gastos 
declarados pelos aposentados.

NO ATIVO: 
Considerando o seu rendimento anual durante os anos ativos da sua reforma 
(ou seja, o montante anual que recebe), aproximadamente que proporção  
prevê gastar em cada uma das seguintes rubricas?

APOSENTADOS: 
Considerando o seu rendimento anual durante os anos ativos da sua reforma 
(ou seja, o montante anual que recebe), aproximadamente que proporção  
gasta em cada uma das seguintes rubricas?

Millennials 
(18-36)

Geração X 
(37-50)

Baby Boomers 
(51-70)

Geração 
silenciosa (71+)

Geração 
silenciosa (71+)

10%0% 20% 30% 40% 50%

Baby Boomers 
(51-70)

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%

Despesas de 
subsistência

Viagens

Passatempos

Custos de  
cuidados de saúde

Comprar um bem imobiliário a 
título de investimento (por exemplo, 
para arrendar a inquilinos)

Compra de uma 
segunda habitação

Apoio financeiro
a familiares 

Despesas de 
subsistência

Viagens

Passatempos

Custos de  
cuidados de saúde

Comprar um bem imobiliário a 
título de investimento (por exemplo, 
para arrendar a inquilinos)

Compra de uma 
segunda habitação

Apoio financeiro
a familiares 
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Os rendimentos na reforma são 
considerados pelos aposentados 
em geral como sendo suficientes
Apesar das diferenças entre o que as pessoas 
ainda não reformadas preveem acerca da sua 
situação financeira na reforma e a realidade 
financeira dos aposentados, a maioria dos 
aposentados inquiridos acha que os seus 
rendimentos são suficientes, com apenas 
15% a nível global a afirmarem que não têm 
o suficiente para viverem confortavelmente. 
Contudo, 58% dizem que gostariam de ter mais.

15%

14%

16%

12%

43%

43%

43%

44%

42%

43%

41%

44%

Acha que os seus rendimentos 
da reforma são suficientes?

GLOBAL

EUROPA

ÁSIA

AMÉRICAS

Não, não tenho rendimentos suficientes
para viver confortavelmente

Sim, mas gostava de ter um rendimento
um pouco maior

Sim, é suficiente para
viver confortavelmente

86%
dos aposentados na Europa 
afirmam que os seus 
rendimentos são suficientes

59%
dos aposentados na Ásia 
gostariam de ter mais 
rendimentos

92%
dos aposentados dos EUA 
afirmam que os rendimentos 
que têm são suficientes
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Estes números são, em média, mais ou menos 
consistentes entre as diversas regiões. No entanto, os 
resultados a nível nacional mostram o contrário. Na Índia, 
99% declaram ter rendimentos suficientes, com 15% a 
dizerem que gostariam de ter mais. Em contrapartida, 
55% dos inquiridos na Coreia do Sul* dizem não ter 
o suficiente e 87% no total dizem que gostariam de 
ter mais. No Chile*, embora 60% digam que os seus 
rendimentos são suficientes, 100% dos que foram 
inquiridos dizem que gostariam de ter mais.

Além da Índia, o país onde os inquiridos revelam o 
nível mais elevado de conforto relativamente aos 
rendimentos de reforma é a Dinamarca, onde 93% 
dizem que os seus rendimentos são suficientes e apenas 
36% dizem que gostariam de ter mais. A Indonésia 
vem logo a seguir, com 98% a dizerem que os seus 
rendimentos são suficientes e 40% a desejarem ter mais.

País Sim (%) Não (%) Gostavam de ter mais (Total)

Índia 99 1 15

Indonésia 98 2 40

Áustria 95 5 44

Taiwán* 95 5 75

Hong-Kong 94 6% 74%

Países Baixos 94 6% 41%

Dinamarca 93 7% 36%

Reino Unido 92 8 48

China 92 8 47

Alemanha 93 7 56

EUA 92 8 55

Itália 91 9 65

Canadá 88 12 50

Tailândia 86 14 79

Austrália 85 15 63

Suíça 81 19 67

Singapura 81 19 61

Portugal 82 18 78

Brasil 79 21 68

França 80 20 64

Suécia 81 19 62

Espanha 79 21 75

Bélgica 70 30 67

Japão 66 34 86

África do Sul  65 35 81

Polónia 60 40 95

Chile* 60 40 100

Rússia* 48 52 96

Coreia do Sul* 45 55 86

A Dinamarca é o
país europeu 
que declara o 
maior nível de 
conforto em 
relação aos seus 
rendimentos de 
reforma

Acha que os seus rendimentos de reforma são suficientes?

* A base dos inquiridos aposentados é menor do que 30 e, como tal, estes resultados são meramente orientadores



Estudo de Investidores Globais 2018 12

Os aposentados canalizaram 
substancialmente mais para 
investimentos na reforma do que os 
não aposentados contam canalizar

Ao atingirem a idade da reforma, os 
aposentados têm de decidir como vão 
afetar o conjunto das suas poupanças e 
investimentos para a reforma. Uma diferença 
bastante evidente entre a forma como os 
não reformados tencionam afetar as suas 
poupanças de reforma e a forma como os 
aposentados inquiridos o fizeram realmente é 
o quanto aplicaram em investimentos. Esta é 
uma realidade que, em média, é transversal às 
diversas regiões.

NO ATIVO: 
Afetação de capital de reforma prevista à data da aposentação

APOSENTADOS: 
Afetação de capital de reforma à data da aposentação

Os seus próprios rendimentos da reforma

Investimentos

Outros

Custos com cuidados de saúde a 
título pessoal

Dar-se ao luxo de comprar para si bens não essenciais, 
por exemplo, férias, carro novo, TV nova 

Apoio financeiro a familiares, por exemplo,
custos com educação, ajudar a comprar 
casa

Saldar outras despesas, por exemplo, 
empréstimo do carro, empréstimo pessoal, 
conta do cartão de crédito

Deixar dinheiro como herança

Fazer melhorias na habitação

Custos com cuidados de saúde de um 
ente querido

Saldar o seu crédito à habitação

29%

36%

9%

19%

15%

2%

6%

6%

7%

7%

9%

6%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

6%

3%

10%

9%

Os aposentados na 
África do Sul investiram 
em média 27% das suas
poupanças de reforma
quando se reformaram
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País No ativo Aposentados Diferença

África do Sul  10 27 17

Bélgica 8 23 15

Austrália 9 24 15

Espanha 7 22 15

Reino Unido 7 21 14

Polónia 9 23 13

Coreia do Sul* 9 22* (n=22) 13

Itália 9 22 13

Canadá 8 20 12

França 8 20 12

Áustria 5 16 11

Dinamarca 8 18 10

Japão 13 23 10

EUA 8 18 10

Alemanha 7 16 9

China 13 22 9

Hong-Kong 15 23 8

Chile* 8 16* (n=20) 8

Singapura 13 21 8

Tailândia 11 19 8

Suécia 10 17 7

Rússia* 9 16* (n=23) 7

Países Baixos 9 14 5

Suíça 7 12 5

Brasil 11 16 5

Índia 10 14 4

Portugal 8 11 3

Indonésia 13 15 2

Taiwán* 12 7* (n=20) -5

Que proporção da totalidade das suas poupanças e investimentos de reforma  
prevê canalizar/canalizou para investimentos na reforma?

Que proporção (%) da totalidade das suas poupanças e investimentos de 
reforma prevê canalizar/canalizou para investimentos na reforma?

A África do Sul regista o maior fosso entre o 
que os não reformados preveem canalizar 
para investimentos (10%) e o quanto foi 
efetivamente canalizado pelos aposentados 
em média (27%). Taiwan é o único país 
em contracorrente, onde os aposentados 
canalizaram 5% menos para investimentos do 
que os que estão no ativo preveem canalizar.

No ativo Aposentados

Global

Europa

Ásia

Américas

9%

8%

9%

12%
20%

19%

18%

19%

* A base dos inquiridos aposentados (n) é menor do que 30 e, como tal, estes resultados são meramente orientadores
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As expectativas dos que estão mais 
longe da reforma refletem menos as 
afetações reais na reforma

A decomposição destes resultados por geração 
revela algumas diferenças substanciais. 
Os Millennials e a Geração X contam afetar 
23% e 30% das respetivas poupanças e 
investimentos para a reforma, respetivamente, 
aos seus rendimentos de reforma. Os Baby 
Boomers e a Geração Silenciosa preveem 
afetar respetivamente 8% e 36%. Estes valores 
mostram como as perspetivas e expectativas 
evoluem à medida que as pessoas se 
aproximam da idade normal de reforma.

Existem também diferenças assinaláveis 
no seio de determinadas gerações, 

dependendo do respetivo estatuto de 
aposentação. Os não reformados da 
Geração Silenciosa preveem colocar 12% 
das poupanças e investimentos para a 
reforma de lado como herança, mas os já 
aposentados dessa geração acabaram por 
afetar apenas 6%.

Do mesmo modo, os não reformados da 
Geração Silenciosa preveem canalizar 11% das 
poupanças e investimentos para oferecerem 
a si próprios algo não essencial, como 
umas férias. Os aposentados desta geração 
canalizaram apenas 9% para esta prioridade.

16%
A diferença entre o quanto 
preveem os Millennials 
canalizar para rendimentos 
de reforma e quanto 
a Geração Silenciosa 
realmente canalizou

Millennials
(18-36) 

Geração X
(37-50)

Baby Boomers
(51-70)

Baby Boomers
(51-70)

Geração silenciosa
(71+)

Geração silenciosa
(71+)

NO ATIVO APOSENTADOS

Os seus próprios rendimentos  
da reforma

Dar-se ao luxo de comprar para si
bens não essenciais, por exemplo, férias, 
carro novo, TV nova 

Deixar dinheiro como herança

Saldar o seu crédito à habitação

Fazer melhorias na habitação

Saldar dívidas

Investimentos 23
%

30
%

38
%

36
%

36
%

39
%

9%
6%

3%
5%

2%

9%
7%

3%
6%

3%

11
% 12

%
2%

6%
2%

10
%

8%
3%

6%
3%

10
%

9%

19
% 20

%

9%
8%

6%
7%

5%
9%

8%
9%

8% 8%
7%

9%

Destaques: 
Como afetou/pensa afetar as suas poupanças e investimentos de reforma?
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As pessoas acham que 
deveriam estar a poupar 
mais para a reforma
Em média e transversalmente a todas as 
regiões, os não reformados acham que 
deviam poupar mais 2% dos rendimentos 
anuais para a reforma do que realmente 
poupam para poderem ter uma vida 
confortável quando se reformarem. Os 
países europeus pensam vir a precisar, em 
média, de 3% menos do que os asiáticos e os 
das Américas.

Poupança anual de rendimentos para a reforma

Global Europa Ásia Américas

14% 13% 16% 16%

12% 11% 14% 14%

Rendimento que está a  
ser poupado para a reforma

Poupanças entendidas como  
necessárias para a reforma

15%
É quanto as pessoas em
Singapura e nos EUA estão
a poupar em média
para a reforma

19%
É quanto as pessoas no 
Chile e na África do Sul 
pensam que deviam estar 
a poupar para uma reforma 
confortável
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País Rendimento atual poupado
especificamente para a reforma

Poupanças anuais de rendimentos 
consideradas necessárias para viver 
confortavelmente na reforma

Diferença

Chile 13% 19% 6%

África do Sul 13% 19% 6%

Hong-Kong 11% 15% 4%

Polónia 11% 15% 4%

Tailândia 14% 18% 4%

Rússia 9% 13% 4%

Taiwan 13% 16% 3%

Portugal 11% 14% 3%

Singapura 15% 18% 3%

Brasil 14% 17% 3%

Espanha 10% 13% 3%

Itália 10% 13% 3%

EAU 14% 16% 2%

Austrália 12% 15% 2%

França 10% 12% 2%

Indonésia 15% 17% 2%

Coreia do Sul 11% 13% 2%

Índia 14% 16% 2%

Bélgica 9% 11% 2%

Áustria 11% 13% 2%

Reino Unido 12% 14% 2%

Canadá 12% 14% 2%

Japão 14% 16% 2%

Suécia 11% 12% 1%

Suíça 12% 13% 1%

EUA 15% 16% 1%

Alemanha 11% 12% 1%

Países Baixos 9% 10% 0.2%

China 14% 14% 0.2%

Dinamarca 13% 12% -0.2%

A maior disparidade entre as poupanças feitas e as entendidas como 
necessárias a nível nacional surge no Chile e na África do Sul, onde as 
pessoas poupam em média 6% menos para a reforma do que acham 
ser necessário para viverem confortavelmente.

Parece haver pouca diferença entre as gerações 
quando se trata de quanto está a ser poupado 
ou o que as pessoas acham que deviam poupar 
para viverem confortavelmente na reforma, com 
um ligeiro acréscimo nas poupanças entre os 
Baby Boomers.

Millennials
(18-36)

Geração X
(37-50) 

Baby Boomers
(51-70)

Geração silenciosa
(71+) 

12%

12%

14%

15%

13%

12%

15%

14%

Rendimento atual poupado
para a reforma

Poupanças anuais de rendimentos consideradas necessárias
para viver confortavelmente na reforma

Base: Inquiridos no ativo
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O nível de conhecimentos sobre 
investimentos tem impacto nos 
comportamentos, atitudes e 
expectativas em relação à reforma

Rendimentos de reforma

Pedimos às pessoas que classificassem o 
seu nível de conhecimentos em matéria de 
investimentos. Os resultados mostram claras 
tendências quanto aos níveis de conhecimento e 
comportamentos percecionados quando se trata 
da reforma.

Os não reformados classificam-se como tendo 
um nível mais elevado de conhecimentos 
sobre os investimentos e são mais 
conservadores nas estimativas do rendimento 
de que vão precisar na reforma para viverem 
confortavelmente do que aqueles que se 
consideram principiantes ou rudimentares.

Pelo contrário, os que já estão aposentados 
e declaram níveis elevados de conhecimento 
sobre os investimentos afirmam receber 
uma proporção maior do seu último salário, 
quando comparados com quem respondeu ter 
um nível de conhecimentos de principiante.

A diferença entre o que os não reformados 
acham que vão precisar e o que os 
aposentados realmente recebem é maior 
para os que têm menos conhecimentos em 
matéria de investimentos – uma diferença 
de 22%. Em contrapartida, a diferença nos 
montantes declarados pelos não reformados 
e aposentados com bons conhecimentos em 
matéria de investimentos é de apenas 4%.

NO ATIVO:  
Tendo em conta o seu salário ou rendimento atual, qual a percentagem 
do seu rendimento anual de que pensa vir a precisar para viver 
confortavelmente na reforma?

APOSENTADOS:  
Tendo em conta o último salário auferido, qual é a percentagem  
do seu rendimento anual que recebe na reforma?

78%

56%

69%

73%

73%

60%

Principiante/rudimentar Intermédio Especializado/avançado

Os que declaram bons
conhecimentos em matéria 
de investimentos
são mais suscetíveis
de se sentirem confortáveis
na reforma

Principiante/rudimentar Intermédio Especializado/avançado
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Viver confortavelmente

Poupar para a reforma

Os que declaram ter mais conhecimentos em 
matéria de investimentos são mais suscetíveis 
de se sentirem confortáveis na reforma do 
que aqueles com um nível de principiante ou 
rudimentar. Ainda assim, 40% dos aposentados 
com bons conhecimentos em matéria de 
investimento afirmam que gostariam de ter 
mais rendimentos.

Quando divididos por níveis de conhecimento em 
matéria de investimento, os resultados mostram 
que os principiantes estão a poupar a menor fatia 
para a reforma (11% do respetivo rendimento 
anual), mas preveem vir a precisar da maior fatia 
para viverem confortavelmente (15%).

Os que se consideram ter um conhecimento 
intermédio ou especializado/avançado em 
matéria de investimento preveem precisar de 
poupar 14% do seu rendimento anual para 
viverem confortavelmente na reforma e estão a 
poupar respetivamente 12%  e 13%.

Acha que os seus rendimentos da reforma são suficientes?

Em termos percentuais dos seus rendimentos atuais, quanto 
está a poupar especificamente para a reforma?

Que percentagem do seu rendimento pensa necessitar de poupar todos 
os anos, a partir de hoje até à reforma, para viver confortavelmente na 
reforma?

Sim, é suficiente
para viver 
confortavelmente

Sim, mas gostaria de ter
um rendimento um pouco 
superior

Não, não tenho rendimentos 
suficientes para viver 
confortavelmente

79% 86% 91%

Principiante/
rudimentar

Intermédio Especializado/
avançado

Sim 
(total)

Sim 
(total)

Sim 
(total)

32
%

4
0

%

60
%

32
%

9%

47
%

14
%

47
%

21
%

Principiante/rudimentar 

Intermédio

Especializado/avançado

Principiante/rudimentar 

Intermédio

Especializado/avançado

11%

15%

14%

14%

12%

13%
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Análise própria e perceções dos consultores financeiros 
são de extrema importância para tomar decisões sobre 
investimentos para a reforma

O investimento efetivo para a reforma exige uma análise e um 
aconselhamento corretos. Todas as diversas fontes de informação 
sobre investimentos para a reforma são consideradas importantes 
pelas pessoas que inquirimos. A fonte considerada globalmente 
em cada região como a mais importante foi a análise/pesquisa por 
conta própria.

Transversalmente a todas as regiões, os consultores financeiros surgem como 
segunda fonte de informação mais importante, à exceção da Ásia, onde os 
reguladores/organismos estatais são, em média, considerados ligeiramente mais 
importantes, com os prestadores/empresas de planos de pensões a terem igual 
importância. Amigos, familiares e colegas são considerados fiáveis para 1,1% mais 
casos na Ásia do que na Europa.

GLOBAL: 
Importância das fontes de informação quando se decide 
sobre investimentos para a reforma

Importância das fontes de informação quando se decide 
sobre investimentos para a reforma

Análise por minha conta a partir de 
fontes de terceiros

Consultor financeiro (por exemplo, consultor 
financeiro independente, gestor bancário, 
mediador de seguros, contabilista) 

Prestador/Empresa de 
planos de pensões

Regulador/organismo estatal

Amigos/familiares/colegas

Entidade patronal

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1

0 = nem por isso - 10 = extremamente

0 = nem por isso - 10 = extremamente

Análise por minha conta a partir de 
fontes de terceiros

Consultor financeiro (por exemplo, consultor 
financeiro independente, gestor bancário, 
mediador de seguros, contabilista)

Prestador/Empresa  
de planos de pensões

Regulador/organismo estatal

Amigos/familiares/colegas

Entidade patronal

7.4

7.0

6.7

6.6

6.3

6.1 5.6 6.8 6.5

5.9 7.0 6.6

6.0 7.3 6.8

6.3 7.2 7.1

6.5 7.2 7.7

7.2 7.5 7.8

Global Europa Ásia Américas
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Importância das fontes de informação quando se decide sobre investimentos para a reforma 
(0= nem por isso - 10 = extremamente)

País Análise por minha conta a partir  
de fontes de terceiros (por exem-
plo, TV, jornais, rádio, websites 
independentes)

Consultor financeiro (por exemplo, 
consultor financeiro independente, 
gestor bancário, mediador de se-
guros, contabilista)

Diferença

África do Sul  7.7 8.2 -0.5

Dinamarca 5.9 6.2 -0.4

Itália 6.8 7.1 -0.3

Canadá 7.1 7.1 -0.1

EUA 8.0 8.0 0.0

Coreia do Sul 6.5 6.4 0.0

Índia 8.3 8.2 0.1

China 7.7 7.6 0.1

Bélgica 7.0 6.8 0.2

Brasil 8.2 8.0 0.2

Indonésia 8.3 8.1 0.2

Tailândia 8.4 8.1 0.2

Hong-Kong 6.7 6.4 0.3

Espanha 7.4 7.1 0.3

Polónia 6.9 6.6 0.4

França 7.2 6.8 0.4

EAU 7.6 7.2 0.4

Japão 6.4 5.9 0.5

Taiwan 8.0 7.5 0.5

Austrália 7.4 6.9 0.6

Chile 7.9 7.3 0.7

Portugal 7.6 6.8 0.7

Reino Unido 7.5 6.8 0.7

Singapura 7.3 6.6 0.8

Rússia 7.8 7.0 0.8

Países Baixos 7.1 5.9 1.1

Suíça 7.3 6.1 1.2

Suécia 6.8 5.6 1.2

Áustria 7.3 5.9 1.4

Alemanha 7.4 6.0 1.4

Um punhado de países considera os contributos do consultores financeiros mais importantes 
do que a análise feita pelos inquiridos – África do Sul, Dinamarca e Itália, enquanto que um par 
de países dão igual importância às duas rubricas, nomeadamente os EUA e a Coreia do Sul.

Diferenças geracionais nas classificações 
mostram uma predileção dos Millennials por 
considerarem toda a panóplia de fontes de 
contributos como importantes na tomada de 
decisão em matéria de investimento para a 
reforma. As gerações mais velhas são as que 
têm menor probabilidade de considerarem os 
amigos/familiares/colegas ou a entidade patronal 
como uma importante fonte de informação 
quanto a estes investimentos (presumivelmente 
porque muitos deles estão aposentados e já não 
têm contacto com uma entidade patronal).

Análise por minha conta a 
partir de fontes de terceiros

Consultor financeiro

Prestador/Empresa
de planos de pensões

Regulador/
organismo estatal

Amigos/familiares/
colegas

Entidade patronal

7.5

7.2

7.0

7.1

6.9

7.2 7.0

6.9

6.7

6.5

6.4

7.5 7.3

6.6

6.2

6.0

5.4

5.0

6.8

6.3

5.1

5.0

4.3

3.2

Baby Boomers
(51-70)

Geração silenciosa
(71+)

Millennials
(18-36)

Geração X
(37-50)
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Rumo a uma 
reforma tranquila
Independentemente de faltarem 35 ou 6 anos para se 
reformar, o nível de conforto de que pode desfrutar 
na reforma pode ser influenciado pela forma como 
poupa e investe o dinheiro que tem presentemente 
disponível.

As gerações mais novas e os que estão ainda no 
ativo podem tirar partido da sabedoria dos mais 
velhos ou já aposentados, ajustando as suas 
expectativas financeiras para a reforma e tomando 
decisões agora que aumentarão a probabilidade de 
conforto mais tarde.

Para os já aposentados, investir pode ajudar a aumentar 
os rendimentos para criar novas oportunidades para si e 
para a família gozarem a reforma como merecem.

A Schroders encarregou a Research Plus Ltd de 
realizar, entre 20 de março e 23 de abril de 2018, um 
estudo independente online a mais de 22 mil pessoas 
de 30 países em todo o mundo, incluindo Austrália, 
Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, 
Japão, Países Baixos, 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 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 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 fornecer 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 

de investimento individuais e/ou estratégias. Não 
aceitamos qualquer responsabilidade por erros de 
facto ou de opinião. Quaisquer referências a valores 
mobiliários, setores, regiões e/ou países têm fins 
meramente ilustrativos.

No presente documento, a Schroders expressou os 
seus pontos de vista e opiniões e estes poderão mudar.

O valor dos investimentos e o rendimento proveniente 
destes podem aumentar ou diminuir e os investidores 
podem não conseguir recuperar os montantes 
originalmente investidos. As taxas de câmbio 
podem desvalorizar ou valorizar os investimentos no 
estrangeiro. Caso se encontre 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 produtos de 
gestão de ativos a clientes nos EUA e Canadá. Para 
os restantes utilizadores, este conteúdo é emitido 
pela Schroder Investment Management Limited, 31 
Gresham Street, Londres, EC2V 7QA. Nº de registo 
1893220 Inglaterra. Autorizada e regulada pela Financial 
Conduct Authority.
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