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Confiança em alta
Investidores brasileiros são mais otimistas em relação aos 
investidores ao redor do mundo

Maior otimismo no Brasil em relação às perspectivas econômicas...

...e para ações
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Mais investidores brasileiros querem...

“Planejo investir mais nos próximos 6 meses.”

...e buscam operar no mercado de capitais

“Planejo operar mais nos próximos 3 meses.”
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Foco no empresário

Muitos investidores brasileiros 
buscam investir offshore...

“Planejo investir mais no meu negócio
  nos próximos 12 meses.”

...e eles querem investir mais ainda em offshore

“Mantenho contas
financeiras em mercados 
offshore.”

51%

Qual a porcentagem adicional?

20%

46%

34%

1-5%

6-15%

> 15%

“Planejo transferir   dinheiro   para contas 
offshore nos próximos 24 meses.”

VS.73% 37%

94%72%

Principais preocupações dos investidores

Sobre o que você gostaria de saber mais?

Investimento sustentável

71%

71% Criptomoedas

65% Inflação

63% Dívida interna

63% Ambiente político

Economias regionais
(como Brasil, EUA)

Empresários 
brasileiros

Empresários ao 
redor do mundo

Você está em busca de oportunidades no Brasil e ao redor do mundo? Converse com seu Client Advisor do UBS.

Sobre a pesquisa: O UBS entrevistou 150 investidores e 52 empresários no Brasil com pelo menos $1 milhão em ativos passíveis de investimento (para 
investidores) ou pelo menos $250 mil em receita anual e pelo menos um empregado além deles mesmos (para empresários), de 14 a 16 de março de 2019.

Este documento foi elaborado pelo UBS AG, sua subsidiária ou afiliada (“UBS”). O documento e as informações aqui contidas são fornecidos somente para 
fins informativos. Ele não deve ser considerado como uma pesquisa de investimento, um prospecto de vendas, uma oferta ou solicitação de uma oferta para 
entrar em qualquer atividade de investimento. O UBS não faz qualquer declaração ou garantia relacionada a qualquer informação aqui contida que sejam 
derivadas de fontes independentes.

O UBS AG não fornece consultoria jurídica ou tributária, e este documento não constitui consultoria nesse sentido.
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