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Aumento da confiança 
Os investidores brasileiros esperam um impulso econômico

O otimismo surge do crescimento dos investimentos e comércio locais

Esperam mais 
comércio com os países
desenvolvidos

60% acreditam que um

48%
Buscam um aumento 
nos investimentos 
públicos e privados

Acreditam que o 
governo privatizará as 
estatais 

VS. VS.

Investidores ao 
redor do mundo

Economia em sua própria região (próximos 12 meses) Ações em sua própria região (próximos 6 meses)

otimistas
18% neutros 
21% pessimistas

very 

otimistas
25% neutros 
19% pessimistas

Investidores 
brasileiros

73%
otimistas
16% neutros 
11% pessimistas

61%

Investidores 
brasileiros

78%
otimistas
18% neutros
4% pessimistas

Investidores ao 
redor do mundo

56%

conflito prolongado entre os 
EUA e China terá um efeito 
positivo no setor agrícola 
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A confiança é maior em comparação com outros países
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Muitos veem fortes oportunidades de investimento nos EUA...

Quais estratégias são consideradas pelos brasileiros para aumentar o rendimento?

72% 71% 71%

VS. VS.

Investidores ao 
redor do mundo

Investidores 
brasileiros

67%
otimistas
21% neutros
12% pessimistas

Otimismo acima da média para a economia e os mercados globais

Economia global (próximos 12 meses)

otimistas
22% neutros
25% pessimistas

Ações globais  (próximos 6 meses) 

Investidores 

brasileiros

69%
otimistas
25% neutros
6% pessimistas

otimistas
29% neutros
21% pessimistas

América Latina 57% Ásia 68%

EUA 78%

Europa 67%

...e gostariam de saber mais sobre:

Pesquisa 
individual de 
ações e títulos

Geração de receita 
de rendimentos

Estratégias para 
gerenciar a volatilidade

72%

71%

71%

Aumentar as participações 
em investimentos 
estruturados com alto 
rendimento

Ter mais ações 
com pagamento 
de dividendos de 
alta qualidade  

Ter dinheiro em 
outras moedas 
com maior 
rendimento

Investidores ao 
redor do mundo

50%53%



“Estou protegendo 
minha carteira.”

91%

“Eu compro e 
mantenho a 
longo prazo.”

93%

Foco no empresário

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

“Planejo investir mais no 
meu negócio nos 
próximos 12 meses.”
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76%

Muitos procuram opções mais seguras…

“Planejo investir mais 
em dinheiro ou outras 
opções seguras.”

…e planejam transferir mais ativos para o exterior

“Mantenho contas 
financeiras no 
exterior.”

40%

56%

34%

61%

“Planejo aumentar 
meus investimentos 
no exterios em 6% 
ou mais nos próximos 
2 anos.”

Principais preocupações

75% Aumento de impostos

75% Aumento dos custos com

71% Guerra comercial global

Como os investidores planejam abordar a volatilidade recente

Empresários brasileiros

Empresários ao redor do mundo

92%

“Eu tenho um plano
e continuo com ele.”

saúde



Sobre a pesquisa: O UBS entrevistou 150 investidores e 52 empresários no Brasil com pelo menos $1 milhão em ativos passíveis de investimento 
(parainvestidores) ou pelo menos $250 mil em receita anual e pelo menos um empregado além deles mesmos (para empresários), de 23  de setembro a 6 de 
outubro de 2019.

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.

Para consultores 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.

Aprovado e emitido pelo UBS, a reprodução ou cópia deste documento é proibida sem a autorização prévia por escrito do UBS. Nem o UBS ou quaisquer de 
seus diretores, conselheiros, funcionários ou agentes aceita qualquer responsabilidade por perdas ou danos decorrentes do uso de parte ou de todo este 
documento.  

© UBS 2019. O logotipo da chave e o UBS estão entre as marcas registradas e não registradas do UBS. Todos os direitos reservados. ubs.com

Para consultores 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 logotipo da chave e o UBS estão entre as marcas registradas e não registradas do UBS. Todos os direitos reservados. UBS Financial Services 
Inc. é uma subsidiária do UBS AG. Membro FINRA/SIPC. Validade: 10/31/20 Código de revisão: IS1905060 Data de aprovação: 10/15/19 2019-205938
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