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Visão geral

Acerca do estudo

Um turbulento ambiente económico global 
e uma enorme quantidade de informações 
podem, por vezes, tornar a tomada de 
decisões de investimento uma tarefa 
intimidante. Como é que aqueles com 
experiência e conhecimentos enfrentam o 
desafio de conseguir a combinação certa de 
estabilidade e lucro?

Pedimos a um largo espectro de 
investidores globais para avaliar os 
seus conhecimentos de investimento 
de “rudimentares” a “especializados/
avançados” para podermos conhecer 
melhor a forma como tomam as suas 
decisões de investimento.

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..

Os investidores que sentem que têm 
mais conhecimentos em geral procuram 
criar uma carteira diversificada. Eles 
equilibram investimentos tradicionais, como 
ações e liquidez, com as oportunidades 
apresentadas pelos investimentos 
alternativos e imobiliário, juntamente com 
opções de longo prazo, tais como fundos 
temáticos que se focam em empresas que 
atuam em áreas ou setores específicos. 
Isto é especialmente evidente nos grupos 
etários mais jovens.   

Este grupo de investidores considera 
importante um certo grau de risco e revela 
que gosta de acompanhar de perto a 
situação, procurando oportunidades para 
investir quando as bolsas caem. 
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Um resumo das  
nossas conclusões
Um terço das pessoas que acham ter 
mais conhecimentos sobre investimento 
consideram a sua carteira de 
investimento muito bem diversificada 
Isto é particularmente evidente em todo o 
território das Américas, onde uma média 
de 56% descreve a sua carteira como muito 
diversificada.

As gerações mais jovens são mais propensas 
a pensar que têm carteiras diversificadas. 
Quase dois quintos dos que têm níveis mais 
elevados de conhecimento com menos de 45 
anos de idade consideram as suas carteiras 
como muito diversificadas, em comparação 
com 1 em cada 4 no grupo de mais de 45 
anos. Aqueles abaixo dos 45 também são mais 
propensos a deter uma carteira dividida mais 
uniformemente, com uma  menor percentagem 
de ações que os grupos etários mais velhos.

As pessoas que afirmam ter níveis 
mais elevados de conhecimentos sobre 
investimento mantêm menos liquidez na 
sua carteira do que aqueles com níveis mais 
baixos de conhecimentos. Aqueles com os 
níveis mais baixos de conhecimentos detêm 
uma vez e meia mais a quantidade de liquidez 
do que aqueles com os níveis mais altos de 
conhecimentos.

Os cuidados de saúde são o investimento 
temático que as pessoas com níveis mais 
elevados de conhecimentos consideram 
mais apelativo. Quase três quartos destas 
pessoas manifestaram interesse em fundos de 
investimento focados no setor da saúde.

Quanto maior for o nível de conhecimentos 
sobre investimento que as pessoas sentem 
ter, mais isso parece influenciar a apetência 
por investimentos temáticos. Pessoas 
com níveis mais elevados de conhecimentos 
mostram 20% mais interesse em investimentos 
temáticos do que aqueles com menos 
conhecimentos. Esta tendência é mais 
pronunciada nos EUA com 39%, seguida pelo 
Reino Unido e Índia com 28%.

As gerações mais jovens estão mais 
entusiasmadas com os investimentos 
temáticos do que os seus pares mais velhos. 
Em média, 73% das pessoas abaixo dos 45 anos 
com níveis mais elevados de conhecimentos 
estão interessadas em investimentos temáticos, 
em comparação com apenas 58% das pessoas 
com mais de 45 anos.

Os maiores conhecimentos sobre 
investimento estão correlacionados com 
maior paciência para esperar que os 
investimentos temáticos atinjam o seu 
potencial a longo prazo. Na Ásia, as pessoas 
com mais conhecimentos estão preparadas 
para esperar mais 32 meses do que esperariam 
no caso de um fundo normal.

As pessoas com níveis mais elevados de 
conhecimentos aceitam o risco, colocando 
75% mais em fundos de alto risco do que 
aqueles com menos conhecimentos. Os que 
têm níveis mais elevados de conhecimentos 
em Hong Kong colocam quase um terço da sua 
carteira em fundos de alto risco.

Pessoas com níveis mais elevados de 
conhecimentos são mais propensas a 
investir mais em investimentos relacionados 
com ações quando a bolsa cai. Isto é o oposto 
daqueles com menos conhecimentos, que são 
mais propensos a não fazer nada.
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As carteiras diversificadas 
são valorizadas quando os 
“especializados” se afastam  
da liquidez

Globalmente, as pessoas sentem-se 
confortáveis por a sua carteira de investimento 
estar bem equilibrada, com quatro em cada 
cinco a considerá-la ser muito ou bastante bem 
diversificada. No entanto, quando os resultados 
são divididos por níveis autoavaliados de 
conhecimentos sobre investimento, verifica-se 
uma maior variação. Enquanto um em cada 
três dos que se descrevem a si mesmos como 
“especializado” ou “avançado” considera a 
sua carteira como muito bem diversificada, 
menos de uma em cada dez (9%) pessoas com 
conhecimentos “básicos” ou “rudimentares” 
são da mesma opinião.

67%
dos investidores “especializados/
avançados” dos EUA sentem que a sua 
carteira é muito bem diversificada

Geograficamente, os resultados dizem-nos que 
há uma divisão entre investidores das Américas 
e da Europa. Quase um terço (32%) dos 
investidores das Américas acreditam que a sua 
carteira é muito bem diversificada, em contraste 
com apenas um em cada sete (15%) na Europa. 
As menos diferenciadas são as pessoas em 
Portugal (41% não diversificada o suficiente ou 
nada diversificada), onde até mesmo 14% das 
pessoas com mais conhecimentos sentem que 
a sua carteira não é diversificada (o suficiente 
ou nada diversificada). 

Mas o que é que as pessoas entendem 
por diversificada? Verificámos que o típico 
investidor global divide a sua carteira em 
um terço em ações, um quarto em liquidez 
e o resto partilhado entre obrigações, bens 
imóveis e investimentos alternativos. Estas 
divisões são amplamente consistentes 
entre investidores, à exceção da liquidez 
onde há variação de acordo com o nível de 
conhecimentos e a região geográfica.  

Qual é o nível de diversificação que as pessoas pensam que 
têm na respetiva carteira de investimentos?

Especializado/
avançado

Intermédio Principiante / 
rudimentar

Muito 
diversificada

Bem 
diversificada

Não diversificada 
o suficiente

Nada 
diversificada

34%
12%

9%

56%
67%

55%

8%
19%

28%

1%
2%

8%
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Como é que as pessoas dividem a sua carteira de investimentos?

A liquidez nem sempre é rainha 

Em média, as pessoas que sentem que têm 
mais conhecimentos sobre investimento 
(o investidor “especializado/avançado”) 
detêm 33% menos liquidez do que aqueles 
com menos conhecimentos (“principiante/
rudimentar”). O maior desfasamento é 
evidente entre as pessoas da Rússia, onde 
os investidores “especializados/avançados” 
detêm 54% menos liquidez.

Embora esta tendência seja vista em todas as 
regiões geográficas, há um valor discrepante. 
Em França, aqueles que sentem que têm 
conhecimentos sobre investimento detêm 
uma proporção ligeiramente maior de liquidez 
do que aqueles com menos conhecimentos.  

Geograficamente, são as Américas e a 
Ásia que demonstram comportamentos 
contrastantes. Em média, as pessoas nas 
Américas detêm 20% da sua carteira em 
dinheiro, em comparação com 29% na Ásia. 
Surpreendentemente, dentro da região da 
Ásia, tanto a Coreia do Sul como a Indonésia 
indicaram a liquidez como constituindo a 
maior parcela das carteiras dos investidores.

33%
menos de liquidez 
detida por quem tem 
mais conhecimentos em 
comparação com quem 
tem menos conhecimentos

Em França, aqueles com 
mais conhecimentos só 
detêm marginalmente 
mais liquidez do que 
aqueles com menos 
conhecimentos”

Ações Obrigações Liquidez Fundos imobiliários Investimentos alternativos

Europa Ásia AméricasMédia global Principiante / 
rudimentar

Intermédio Especializado/
avançado

33
%

18
%

25
%

12
%

11
%

25
%

11
%

11
%

34
%

19
%

29
%

13
%

11
%

31
%

17
%

20
%

12
%

12
%

34
%

21
%

32
%

10
%

10
%

31
%

18
%

26
%

12
%

11
%

33
%

18
%

21
%

13
%

12
%

34
%

19
%
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Que proporção da carteira é que os investidores com conhecimentos “especializados/avançados” detêm em liquidez?

O fosso geracional

Observando os resultados por geração, é 
visível uma clara divisão. As pessoas com 
44 anos e menos que sentem que têm mais 
conhecimentos sugerem que têm carteiras de 
investimentos bem diversificadas, com mais de 
2 em cada 5 no grupo dos 25-34 a descreverem 
a sua carteira como muito bem diversificada. Os 
grupos etários mais velhos não partilham desta 
opinião, com apenas 1 em cada 5 a descrever a 
sua carteira como muito bem diversificada no 
grupo correspondente a mais de 65 anos.

Estas perspetivas refletem-se na forma como 
os investidores “especializados/avançados” 
nos respetivos grupos etários dividem as suas 
carteiras. Normalmente, os grupos etários mais 
velhos têm uma ponderação maior em ações, 
dando pouca atenção aos fundos imobiliários e 
investimentos alternativos. Enquanto os grupos 
etários mais jovens têm uma divisão mais 
uniforme, detendo menos ações e montantes 
mais elevados em fundos imobiliários e 
investimentos alternativos. Isto é ilustrado na 
perfeição por uma comparação dos dois grupos 
etários discutidos anteriormente. O grupo com 
mais de 65 anos detém quase metade em ações 
(49%) e menos de 15% em fundos imobiliários 
e investimentos alternativos. No entanto, o 
grupo dos 25-34 anos detém menos de um 
terço em ações e 30% em fundos imobiliários e 
investimentos alternativos.

49%
 detidos em ações 
por “especializados/
avançados” com idade 
superior a 65 anos

Uma carteira de investimento muito bem 
diversificada (percentagem de investidores 
“especializados/avançados” que pensam 
que a sua carteira é bem diversificada)

25%

39%

18-44

45+

Região País Liquidez

Ásia

China 20%

Hong Kong 25%

Índia 21%

Indonésia 23%

Japão 27%

Singapura 26%

Coreia do Sul 28%

Taiwan 23%

Tailândia 21%

Américas

Brasil 17%

Canadá 18%

Chile 21%

EUA 19%

Europa

Áustria 25%

Bélgica 19%

Dinamarca 17%

França 18%

Alemanha 21%

Itália 20%

Polónia 23%

Portugal 23%

Rússia 25%

Espanha 20%

Suécia 15%

Suíça 23%

Países Baixos 19%

Reino Unido 23%
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63
%

63
%

64
%

67
%

Fundos de investimento temáticos 
atraem em todo o espectro
Os fundos de investimento que se concentram 
em empresas que atuam em áreas específicas 
são apelativos para todos os investidores, com 
picos de interesse na Ásia.

Os resultados também nos mostram que 
os investimentos temáticos têm maior 
adesão entre as pessoas com níveis de 
conhecimentos mais elevados. Em média, 
mais 20% daqueles que sentem que têm 
maiores conhecimentos mostram apetência 
do que aqueles com menos conhecimentos. 
Esta percentagem sobe para 30% nas 
Américas, em grande parte impulsionada 
pelo desfasamento de 39% de apetência 
observada nos EUA, em comparação com o 
Brasil (19%), Canadá (18%) e Chile (18%).

Qual o grau de interesse das pessoas por investimentos temáticos?

Em todo o espectro, são os cuidados de 
saúde que se destacam, com quase três 
quartos (73%) daqueles que se consideram 
“especializados/avançados” a indicarem 
interesse, seguido pelas tecnologias 
disruptivas (71%) e sustentabilidade (70%).

As Tecnologias disruptivas e a Economia 
de dados também atraem atenção. 
Isto é particularmente verdadeiro entre 
os investidores asiáticos, onde 70% 
e 69% respetivamente afirmam ter 
interesse, independentemente do nível 
de conhecimentos. O melhor exemplo 
dos níveis de interesse na região da Ásia 
é apresentado claramente por aqueles 
com mais conhecimentos na Tailândia. As 
Tecnologias disruptivas, a Economia de dados, 
Matérias-primas e Cuidados de saúde foram 
considerados interessantes para mais de 9 
em cada 10 investidores “especializados/
avançados”.

9 in 10
Thai experts are  
interested in both 
Disruptive technologies 
and Data economy

Em todo o espectro, são 
os cuidados de saúde 
que se destacam

Média global Ásia Américas Europa

Sustentabilidade Tecnologias disruptivas Matérias-primas Economia de dados UrbanizaçãoCuidados de saúde

68
%

61
%66

% 74
%

70
%

59
%63

%

63
%

63
%

62
%

4
9%

59
%

52
%

4
0

%

60
%

59
%

4
5%

61
%

69
%

53
%
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A espera vale a pena 

As pessoas também estão preparadas para 
serem mais pacientes com investimentos 
temáticos, mostrando vontade de os deter, 
em média, durante mais dois anos do que 
os fundos de investimento normais. Aqueles 
que sentem ter mais conhecimentos, em 
particular, sentem-se confortáveis em apostar 
no longo prazo, sugerindo que esperariam 
quase 27 meses mais, e 32 meses mais no caso 
dos da Ásia. Os investidores “especializados/
avançados” na Indonésia e Tailândia 
sugeriram que estavam preparados para 
esperar quase quatro anos.

No entanto, essa paciência não se verifica 
na Escandinávia. Tanto os investidores 
“especializados/avançados” dinamarqueses 
como os suecos informaram que apenas 
esperariam 20 meses.

Quantos anos mais estão as pessoas preparadas para 
deter os fundos de investimento temáticos?

Qual o grau de interesse dos diferentes grupos etários no investimento temático?

Um tema da geração “millennials”

Os fundos de investimento temáticos 
têm maior adesão por parte da geração 
“millenials”. Este é particularmente o caso 
no grupo etário de 25-34 anos, onde 75% 
dos investidores “especializados/avançados” 
estão, em média, interessados. Isto 
compara com apenas 59% no grupo etário 
correspondente a mais de 65 anos. O interesse 
também é consistentemente elevado em todas 
as diferentes áreas, com pelo menos 7 em 
cada 10 no mesmo grupo dos 25-34 anos a 
declararem interesse em todas as categorias 
de investimento temático.

A apetência é baixa em todo o grupo de 
investidores “especializados/avançados” 
acima dos 65 anos, excetuando os cuidados de 
saúde, onde 68% demonstraram interesse.

75%
dos investidores 
especializados/avançados 
com 25-34 anos de idade 
estão interessados em 
investimentos temáticos 
(em média)

Global

Ásia

Américas

Europa

2.31

2.66

2.09

2.34

2.41

2.10

2.05

1.94

Especializado/avançado Média

Tecnologias disruptivas Matérias-primasEconomia de dados UrbanizaçãoSustentabilidade Cuidados de saúde

18–24 25–34 35–44 55–6445–54 65+

4
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37
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21
%

58
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Os investidores especializados 
veem oportunidade no risco e na 
capacidade de reagir

Em todo o mundo, os investidores 
“especializados/avançados” aceitam níveis 
mais elevados de risco ao investir. Aqueles que 
sentem que têm mais conhecimentos colocam 
em média 10% mais em fundos de alto risco 
do que aqueles com menos conhecimentos. 
As únicas exceções a esta tendência são vistas 
na Índia e na Rússia, onde aqueles com mais 
conhecimentos colocam apenas 2% mais 
em fundos de alto risco do que aqueles com 
menos conhecimentos.

A nível continental, há apenas uma ligeira 
diferença entre a apetência pelo risco. Os 
investidores “especializados/avançados” na 
Ásia detêm, em média, 26% em fundos de alto 
risco, em comparação com os 23% na Europa. 
No entanto, a nível nacional, pode-se observar 
um intervalo maior. 

Os investidores “especializados/avançados” 
em Hong Kong e na Dinamarca detêm 32% 
em fundos de alto risco, em comparação com 
apenas 18% em fundos de alto risco entre os 
seus homólogos na Rússia.

Que proporção da carteira é que as pessoas colocam em investimentos  
de alto risco?

O que fazem as pessoas quando a bolsa de valores cai?

58%
das pessoas com menos 
conhecimentos não fazem “ 
nada “ quando a bolsa cai

Aproveitar o momento

As pessoas que sentem ter mais conhecimentos 
de investimento são também aquelas que 
têm uma abordagem mais ativa de resposta 
ao mercado. Em todos os casos, elas agem 
de forma mais positiva quando a bolsa cai do 
que os seus pares com menos conhecimentos. 
Conforme demonstram 58% das pessoas com 
menos conhecimentos que não fazem “nada”, 
estas são muito mais passivas.

Significativa é a intenção de investir mais 
em investimentos relacionados com a bolsa 
nestas circunstâncias. Mais de 1 em cada 
4 investidores “especializados/avançados” 
tomam esta decisão quando a bolsa cai, o 
que é significativamente mais do que aqueles 
com menos conhecimentos (1 em cada 8).

Global

Ásia

Américas

Europa

25%

23%

26%

17%

15%

22%

13%

11%

17%

Avançados/especializados

Principiante / rudimentar

Intermédio

Intermédio

Principiante / rudimentar
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Tal como com a apetência pelo risco, os 
investidores “especializados/avançados” 
da Ásia são os mais ativos em reinvestir na 
bolsa e os da Europa os menos ativos. E, 
novamente, é a Rússia que adota a abordagem 
mais conservadora, com apenas 17% dos 
especializados a reinvestirem na bolsa, bem 
como a África do Sul com 13%. Em vez disso, 
a Rússia prefere mudar para outra coisa, 
por exemplo para o imobiliário (25%) ou 
simplesmente não fazer nada (26%).

#1
ação tomada pelos 
investidores russos  

“especializados” quando 
a bolsa cai é passar para 
outra coisa, por exemplo 

para o imobiliário

Os investidores “especializados” 
da Ásia são os mais ativos no 
reinvestimento na bolsa”

Que proporção de investidores “especializados/avançados” coloca mais em 
investimentos relacionados com as bolsas quando estas caem?

Region País Bolsa de valores

Ásia

China 25%

Hong Kong 29%

Índia 33%

Indonésia 32%

Japão 33%

Singapura 36%

Coreia do Sul 25%

Taiwan 34%

Tailândia 28%

Américas

Brasil 26%

Canadá 26%

Chile 19%

EUA 24%

Europa

Áustria 22%

Bélgica 24%

Dinamarca 20%

França 27%

Alemanha 30%

Itália 22%

Polónia 21%

Portugal 23%

Rússia 17%

Espanha 23%

Suécia 22%

Suíça 20%

Países Baixos 22%

Reino Unido 28%
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O “Boomer” passivo

Há uma clara correlação entre a idade e a 
aceitação do risco e tomada de medidas. Os 
investidores “especializados/avançados” 
do grupo etário dos 18-24 anos têm, em 
média, 27% da sua carteira em investimentos 
de alto risco. Esta percentagem diminui 
consistentemente em cada grupo etário 
subsequente, atingindo o seu mínimo nuns 
meros 20% dos investidores “especializados/
avançados” com mais de 65 anos.

Pode-se observar uma tendência semelhante 
quando se analisa a proporção de investidores 
“especializados/avançados” que investe 
mais em investimentos relacionados com 
ações quando a bolsa cai. Mais de 1 em cada 
4 investidores “especializados/avançados” 
do mesmo grupo de 18-24 anos tomam esta 
decisão, em comparação com apenas 17% 
daqueles com mais de 65 anos.

Que proporção da carteira é que os investidores “especializados/avançados” colocam em investimentos de alto risco?

Há uma clara correlação entre 
a idade e a aceitação do risco e 
tomada de medidas”

Percentagem da carteira em 
investimentos de alto risco

Percentagem dos que investem mais em 
bolsas de valores quando estas caem

18–24

45–54

25–34

55–64

35–44

65+

27%

22%

26%

21%

25%

20%

27%

27%

28%

22%

26%

17%
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Como é que se compara?

Maiores níveis de conhecimentos de 
investimento podem ajudar as pessoas 
a compreender melhor como podem 
equilibrar a sua carteira e tomar decisões 
de investimento reativas. Os resultados 
sugerem que as pessoas que afirmam ter 
esses níveis de conhecimentos acreditam 
nos benefícios de uma carteira de 
investimentos diversificada, reduzindo 
a exposição à liquidez e ao potencial de 
longo prazo dos fundos de investimento 
temáticos. Eles também consideram um 
certo grau de risco na sua tomada de 
decisão quanto à carteira e destacam que, 
nalguns casos, as oportunidades podem 
surgir quando a bolsa cai.

Compreender como pode obter o equilíbrio 
certo é fundamental para a estabilidade 
a longo prazo dos seus investimentos 
e depende dos seus objetivos de 
investimento pessoais.

O valor dos investimentos e o rendimento 
proveniente destes pode aumentar 
ou diminuir e os investidores podem 
não conseguir recuperar a quantia 
originalmente investida.

Estas informações não constituem uma 
oferta, solicitação ou recomendação 
para adotar qualquer estratégia de 
investimento. Se não tiver a certeza de que 
o seu investimento é o mais adequado, fale 
com um consultor financeiro.

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 
22.338 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 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 pela 
Schroders 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 a Schroders 
nem o fornecedor dos dados podem ser 
responsabilizados por algo relacionado com 
os dados de terceiros.

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

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. 

Se estiver na América do Norte, o presente 
conteúdo é emitido pela Schroder 
Investment Management North America 
Inc., uma subsidiária indiretamente detida 
pela Schroders plc e consultora registada 
na SEC, que fornece gestão de ativos de 
produtos e serviços a clientes nos EUA e no 
Canadá. Para os restantes utilizadores, este 
conteúdo é emitido pela Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, 
London, EC2M 5AU. Número de registo 
1893220 Inglaterra. Autorizada e regulada 
pela Financial Conduct Authority.
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