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Momento 
paralisado
A implantação lenta de 
vacinas diminui o otimismo

Os investidores falam Brasil 1T21

UBS Investor Sentiment

Preocupações com a inflação   |  Mais 
da metade espera um aumento nos 
próximos três anos

Excesso de dinheiro  |  Investidores
consideram novas alternativas

Principais resultados

Desafios da vacina  |  A opinião
cai em meio a lentas implantações

Principais fontes de otimismo e preocupações

...fazendo diminuir as perspectivas econômicas a 
curto prazo 
(nos próximos 12 meses, em %) 

Economia

Os investidores acreditam que o lançamento das 
vacinas está longe de ter sucesso...

Otimismo Preocupações

otimista neutro pessimista

64 14 22

4T20

75%

61%

49%

68%

67%

63%

75 13 12

1T21

Vacina contra a 
COVID-19 

O boom da 
renda do 
agronegócio 

Privatizações de 
empresas 
estatais 

Colapso do 
sistema de 
saúde

Desemprego

Variantes da 
COVID-19 

37%
Muito bem sucedida

29%
Um pouco bem 
sucedida

34%
Sem sucesso
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Perspectivas de mercado

A maioria dos investidores considera os EUA como muito atraentes para investir no curto prazo.

Investimentos

A alocação de cash continua grande entre as carteiras dos investidores

59%
dos investidores 
querem maximizar seus 
retornos nos próximos 
seis meses

75%
estão otimistas quanto 
às perspectivas de suas 
próprias carteiras

Ásia

60%

UE

68%

EUA

82%
América Latina

53%

  E

MAS

Como percebem os 
riscos potenciais

57% Mercados emergentes

52%
como perda de 
oportunidades 

de maior 
rendimento

24%

77%

Quanta média de cash* que 
os investidores brasileiros 
têm em suas carteiras

acreditam que essa quantia 
é exatamente o necessário 
ou é insuficiente

*Cash e equivalentes (por exemplo, CDs)

Estão esperando pela oportunidade certa para 
investir59%

Principais razões para ter mais de 10% em cash* 

61% Fundo de emergência

53% Proteção contra uma retração do mercado

61%
como impacto 
da inflação 

50%
como perda da 
valorização nos 
mercados de 

ações
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Market outlook

Most investors see the US as very attractive for investing int he short-term

Investments

Cash allocation remains large among investors’ portfolios

59%
of investors want 
to maximize their 
returns within next 
6 months 

75%
are optimistic on 
the outlook of their 
own portfolios

Asia

60%

EU

68%

US

82%
Latin America

53%

AND

YET

However they realize 
the potential risks 

57% Emerging markets

52%
missing out on 

higher yield 
opportunities

24%

77%

Average amount of cash* 
Brazilian investors hold in 
their portfolios

believe it is exactly 
right, or not enough

*Cash and equivalents (e.g. CDs)

Waiting for right investment opportunity

Top reasons for holding more than 10% in cash*

61%

59%

Emergency fund

53% Protecting against a market downturn

61%
impact 

of inflation

50%
missing out on 
appreciation in 
equity markets
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Investimentos

Os investidores consideram inevitável o crescimento da inflação nos próximos três anos

À medida que o cash se desvaloriza, os investimentos em ativos digitais ganham impulso

81%

Criptomoedas

Ativos digitais lastreados em ativos reais 
(commodities, ativos intangíveis, etc.)

Títulos digitais (dívida e capital próprio)

E planejam agir com suas próprias 
carteiras caso isso aconteça

47% Comprariam mais ações

41% 
Aumentariam seus

39% 
Aumentariam as

investimentos sustentáveis

56%
dos investidores acreditam que a 
inflação vai crescer

67%

55%

43%

Investem principalmente em

* Dos investidores investiram em ativos digitais

dos investidores experientes do 
campo querem mais investimentos 
diretos em ativos digitais (por 
exemplo, Bitcoin, Ether)

E

*

84%
dos investidores 
acreditam que os 
ativos digitais 
oferecem uma 
configuração atrativa 
de risco/retorno

coberturas de carteira
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68%
Segurança dos 
empregados e 
dos clientes

54%
Gastos com TI

50%
Infraestrutura/
trabalho remoto

As prioridades de investimento dos empresários estão 
parcialmente ligadas a questões de TI

Os empresários percebem que as configurações 
de trabalho mudaram e não consideram “voltar 
atrás”.

29%
dos empregados, 
em média, estão 
trabalhando no 
local

66%
continuarão com uma 
abordagem flexível 
quando a pandemia 
diminuir 

MAS

Empresários

Confiança nos próprios negócios fortemente 
ligada ao desenvolvimento de vacinas

Fontes de otimismo

Política monetária 
que incentiva 
investimentos

Momento 
dos 

negócios 

75% 43%

45%

Vacina 
contra a 

COVID-19

O seu portfólio está pronto para evoluir? Fale com seu UBS Client Advisor.
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68%
Employee and
customer safety

54%
IT spending

50%
Infrastructure/
remote working

Business owners' investment priorities are partially linked 
to IT matters

Business owners realize working setups have 
changed and do not foresee “going back”

29%
of employees 
on average are 
working on site

66%
will continue a flexible 
approach once the 
pandemic subsides

BUT

Business owners

Confidence in own businesses strongly led 
by vaccine development

Sources of optimism

Monetary policy 
encouraging 
investment

Business 
momentum

75% 43%

45%

COVID-19
 vaccine

Is your portfolio ready to turn the corner? Talk to your UBS Advisor.
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Sobre a pesquisa

O UBS entrevistou 150 investidores e 50 empresários no Brasil com no mínimo $1 M em ativos passíveis de investimento (para os investidores) ou no mínimo $1 M 
em receita anual e pelo menos um empregado além deles mesmos (para os empresários) entre 30 de março e 18 de abril de 2021. Para os resultados do 4T20, o 
UBS entrevistou 150 investidores e 50 empresários no Brasil entre 29 de dezembro de 2020 e 11 de janeiro de 2021.

Este documento foi elaborado pelo UBS AG, sua subsidiária ou afiliada (“UBS”). Este documento e as informações nele contidas são fornecidos exclusivamente 
para fins informativos e/ou educacionais. Não deve ser considerado como pesquisa de investimento ou conselho de investimento, prospecto de venda, oferta ou 
solicitação de uma oferta celebrar qualquer atividade de investimento, comprar ou vender qualquer título, instrumento de investimento, produto ou outro serviço 
específico, ou recomendação ou introdução de qualquer instrumento de investimento específico ou serviços financeiros, ou para efetuar quaisquer transações ou 
concluir qualquer ato legal de qualquer tipo. O UBS não faz nenhuma representação ou garantia relacionada a qualquer informação aqui contida que seja derivada 
de fontes independentes. O destinatário não deve interpretar o conteúdo deste documento como consultoria de investimento, jurídica, fiscal ou outra consultoria 
profissional. O UBS nem seus empregados presta assessoria fiscal ou jurídica e este documento não constitui assessoria.

Aprovado e emitido pelo UBS, este documento não pode ser redistribuído nem reproduzido no todo ou em parte nem cópias distribuídas sem a prévia autorização 
por escrito do UBS e nenhuma responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito é aceita. Conforme permitido por lei, nem o UBS, nem a PwC nem 
quaisquer de seus diretores, executivos, empregados ou representantes aceitam ou assumem qualquer dever ou responsabilidade por quaisquer consequências, 
incluindo qualquer perda ou dano, sofridas por você ou qualquer outra pessoa que venha a agir ou abster-se de agir com base nas informações contidas neste 
documento ou em qualquer decisão com base nele.

Informações importantes no caso de este documento ser distribuído pelas seguintes empresas nacionais.

Brasil se distribuído pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e/ou pela UBS Consenso Investimentos Ltda., ambas entidades regulamentadas 
pela Comissão de Valores Mobiliários. Este documento não se destina a constituir uma oferta pública de acordo com a legislação brasileira ou um relatório de 
análise de pesquisa conforme definição contida na Instrução CVM 598/2018 ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer serviços ou produtos específicos. 
Este documento não pode ser considerado uma garantia ou promessa passada ou futura.

México UBS Asesores México, S.A. de C.V (“UBS Asesores”) A UBS Asesores é uma consultora de investimentos não independente devido à relação direta que 
mantém com a UBS, AG, uma instituição financeira estrangeira. A UBS Asesores foi constituída sob a Lei de Títulos e Valores Mobiliários. A UBS Asesores é uma 
entidade regulada e está sujeita à supervisão da Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (“CNBV”), registrada sobo bnúmero 30060 perante a CNBV, 
que regula exclusivamente a UBS Asesores no gerenciamento da carteira de prestação de serviços quando decisões de investimento são tomadas em nome do 
cliente, bem como serviços de consultoria de investimentos em valores mobiliários, análise e emissão de recomendações de investimentos individuais, de modo que 
a CNBV não tem vigilância sobre nenhum outro serviço prestado pela UBS Asesores. Esse registro não garantirá a precisão ou veracidade das informações 
fornecidas aos seus clientes. A UBS Asesores não faz parte de nenhum grupo financeiro mexicano, não é um banco e não recebe depósitos ou possui títulos. A 
UBS Asesores não oferece retornos garantidos. A UBS Asesores divulgou todos os conflitos de interesse dos quais tem ciência. O UBS Asesores anuncia quaisquer 
serviços bancários e só pode cobrar as comissões expressamente acordadas com seus clientes pelos serviços de investimento realmente prestados. A UBS Asesores 
não poderá receber comissões de emissores ou intermediários financeiros locais ou estrangeiros que prestam serviços a seus clientes.

Reino Unido A UBS AG está registrada como uma filial na Inglaterra e no País de Gales, sob o número BR004507 (empresa pública limitada por ações, constituída 
na Suíça, com sede em Aeschenvorstadt 1, CH-4051, Basel e Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurique). Endereço Registrado: 5 Broadgate, Londres EC2M 2QS. 
Autorizada e regulamentada pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça. No Reino Unido, a UBS AG é autorizada pela Autoridade de 
Regulação Prudencial e sujeita a regulamentação pela Autoridade de Conduta Financeira e regulamentação limitada pela Autoridade de Regulação Prudencial. 
Mais informações sobre a extensão de nossa regulamentação pela Autoridade de Regulação Prudencial são disponibilizadas sob solicitação. Membro da Bolsa de 
Valores de Londres.

Informações importantes no caso deste documento ser distribuído para pessoas dos EUA ou para os Estados Unidos.

Os serviços de gestão de patrimônio nos Estados Unidos são fornecidos pela UBS Financial Services Inc. (“UBSFS”), uma subsidiária da UBS AG. A UBSFS é uma 
corretora/negociante registrada que oferece valores mobiliários, serviços de negociação, corretagem e produtos e serviços relacionados. A UBSFS é membro da 
Securities Investor Protection Corp. (SIPC) e está registrada na Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA). Gestão de Patrimônio Privado é uma unidade de 
negócios dentro da UBSFS. Ao fornecer serviços de gerenciamento de patrimônio aos clientes, a UBSFS oferece serviços de consultoria em investimentos e serviços 
de corretagem. Os serviços de consultoria em investimentos e os serviços de corretagem são separados e distintos, diferem em aspectos significativos, e são regidos 
por leis diferentes e acordos independentes. É importante que os clientes entendam as maneiras pelas quais a UBSFS conduz os negócios e que leiam com atenção 
os contratos e divulgações que são fornecidos a eles sobre os produtos ou serviços oferecidos pela UBSFS. Para mais informações sobre os produtos e serviços, 
acesse ubs.com/workingwithus.

Estratégias de investimento sustentável visam incorporar considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) no processo de investimento e na elaboração de 
carteiras de investimento. Estratégias entre regiões geográficas e estilos abordam a análise da ESG e incorporam as descobertas de várias maneiras. Os retornos das 
carteiras que consistem principalmente em investimentos sustentáveis podem ser menores ou mais altos que as carteiras em que fatores da ESG, exclusões ou 
outros problemas de sustentabilidade não são considerados, e as oportunidades de investimento disponíveis para essas carteiras também podem ser diferentes.

© UBS 2021. 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: 30/04/2022 Código de revisão: IS2102227 Data de aprovação: 21/04/2021

ubs.com/fs




