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Ações em sua própria região
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Otimismo à vista
Reformas conduzidas pelo governo fomentam a 
confiança dos investidores brasileiros

Investidores brasileiros estão otimistas com economia do país 

Economia em sua própria região
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O apetite dos investidores brasileiros em investir…

No entanto, os investidores brasileiros 
estão moderadamente cautelosos…  

…e planejam investir mais ainda em mercados offshore

“Mantenho 
contas 
financeiras 
offshore.”

“Pretendo investir 
6% ou mais no 
mercado 
offshore nos 
próximos 24 
meses.”

VS.

Investidores brasileiros

68% 46%

70%
“Pretendo investir mais em 

dinheiro e/ou em opções 
seguras.”

…é movido a preocupações sobre o 
desenvolvimento político e econômico
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68%

67% 74%
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O otimismo na economia global e nos mercados financeiros é alto 

Economia global 

Investidores brasileiros
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Ambiente político

Aumento dos impostos

Valorização da nossa moeda
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positivos
31% neutros
36% negativos

VS.

VS.

Brazilian Investidores

62% 33%VS.

Investidores brasileiros 

79% 70%

Empresários 
brasileiros

Empresários 
ao redor do mundo 

Investidores brasileiros têm uma visão positiva sobre o conflito comercial entre EUA e China

Sobre o que os investidores brasileiros querem saber?

40%no meu negócio nos 
próximos 12 meses.”

“Acredito que o conflito comercial entre EUA e China 
levará menos de um ano para ser resolvido.” 

Impacto esperado na América Latina quanto 
ao conflito comercial entre EUA e China

Rendimento
ou receita

Investimento 
Sustentável Temas relevantes

57% Desenvolvimento econômico 
57% Educação
55% Assistência médica 

58%

77%
Estratégias para 
administrar a 
volatilidade

75% 72%

Investidores ao 
redor do mundo

Investidores ao 
redor do mundo

Foco no Empresário

“Planejo investir mais

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

positivos
12% neutros
26% negativos
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Sobre a pesquisa: O UBS entrevistou 153 investidores e 55 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 19 de junho a 3 de julho de 
2019.

Para consultores de investimento fora dos EUA e seus clientes: 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.

© UBS 2019. O símbolo de chave e UBS estão entre as marcas comerciais registradas e não registradas do UBS. Todos os direitos reservados. ubs.com

Para consultores de investimento nos EUA e seus clientes: Os produtos e serviços UBS não estão disponíveis e podem não estar registrados em todos os 
países. Ao oferecer serviços de gestão patrimonial aos clientes, oferecemos serviços de consultoria e corretagem de investimentos, que são separados e 
distintos e diferem em termos substanciais. Para informações, incluindo leis e contratos diferentes aplicáveis, visite o site: ubs.com/workingwithus.

© UBS 2019. O símbolo de chave e UBS estão entre as marcas comerciais registradas e não registradas do UBS. Todos os direitos reservados. UBS Financial 
Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG. Membro FINRA/SIPC. Validade: 07/31/2020 Código de Revisão: IS1903389 Data de aprovação: 07/22/2019 
2019-174260
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