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Investimentos sustentáveis 
ganham mais impulso em uma 
era pós-COVID

Sustentabilidade 
encabeçando a 
agenda

Investores falam Brazil 3T21

UBS Investor Sentiment

Sustentabilidade |  Os investidores 
estão planejando aumentar as 
alocações a IS em suas carteiras

Oportunidades |  Aumento do 
interesse por investimentos 
alternativos

Principais resultados

Sentimento |  Ligeira queda no 
sentimento geral devido a 
preocupações com a alta da inflação

Ligeira queda no otimismo com as perspectivas econômicas entre os investidores brasileiros ... (%)

Principais motivos de otimismo... ...e preocupação

Economia

otimista neutro pessimista otimista neutro pessimista

71 15 14

71% 61%

74 9 17
3T21 2T21

Aceleração 
da vacinação

contra a COVID-19

Reabertura 
da economia

54%

Impactos positivos 
das exportações de 

commodities

68% 60% 57%

Alta da 
inflação

Altas das
taxas de juros

Polarização política 
com impacto na 
confiança das 
empresas e do 
consumidor
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… e estão planejando aumentar ainda mais 
sua alocação a ações ...

Perspectivas do mercado

Investidores brasileiros otimistas com os retornos de suas carteiras … (%)

Investimentos sustentáveis

Opções de investimento sustentável 
importantes para as carteiras

Os investidores brasileiros pretendem 
aumentar as alocações a IS

... mas continuam preocupados com as 
possíveis ameaças aos seus objetivos financeiros

67%
 Aumentar 79%

Conjuntura política

77%
Aumentos de 
impostos

76%
Inflação

22%
Permanecer igual

11%
Diminuir

84% 25%

13% 30%

3% 34%

neutro pessimista

76 16 8

neutro pessimista

73 18 9

Carteiras próprias 

otimista

índices dos mercados globais 

otimista
VS.

Principais motivos para aplicar em IS...

1 Investir em empresas inovadoras

2 Melhorar a diversificação da carteira

3 Fazer a diferença investindo 

4 Conciliar investimentos com valores

5 Melhorar a perspectiva de risco/retorno da carteira

… e principais barreiras

1 Difícil saber qual é o tipo de impacto do IS

2 Satisfeito com minha abordagem atual de investimento  

3 Não sei o suficiente sobre IS

4 Perceber quedas nos retornos

5 Não quero pagar impostos sobre ganhos de capital para 

mudar

Importante

Neutro

Sem importância

5 anos atrás

Hoje

Daqui a 5 anos
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Oportunidades

Os investimentos alternativos são uma classe de ativos relevante e crescente (%)

Principais estratégias de investimento para os 
próximos 6 meses  ... ... e ideias de investimento temático no longo prazo

Os investidores brasileiros querem atualizações sobre como as empresas lidam com:

86%
Uso da água

82%
Políticas e práticas 
de sustentabilidade

81%
Alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU

Investimentos sustentáveis

Investidores brasileiros otimistas com os retornos do IS ante investimentos tradicionais

… foco principal em …Expectativa de que os retornos fiquem …

74% Acima dos tradicionais 

15% Comparáveis 

11% Abaixo

1 Água

2 Poluição e resíduos 

3 Pessoas

– Não sabem o suficiente 
sobre investimentos 
alternativos

– Não veem vantagens 
suficientes

– Os consideram arriscados 
demais59%

pretendem aumentar 
seus investimentos 
alternativos nos 
próximos 6 meses

75 20 5

Têm investimentos alternativos como 
fundos hedge e private equity em suas 
carteiras

sim não não tem certeza

1 Proteção contra a inflação

2 Posição quanto ao crescimento estrutural 

3 Caça ao rendimento

1 Automação e robótica

2 Revolução alimentar

3 Ar limpo e redução de carbono
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54%
Melhoria da 
sustentabilidade

A melhoria da sustentabilidade é uma das maiores prioridades entre os empresários brasileiros

Emprésarios

Avanço da vacinação contra a 
COVID-19 vinculado ao otimismo dos 
empresários brasileiros ...

Motivos de otimismo

Sua carteira está pronta para virar a esquina?  Converse com seu advisor do UBS.

44%
Criação de um ambiente 
seguro para funcionários e 
clientes

44%
Gastos com TI

74% Vacina contra a COVID

52%
Política monetária como 
incentivo a 
investimentos

39%
Aumento dos gastos 
públicos

... mas a adaptação ao mundo pós-
COVID continua sendo um desafio

Desafios no cenário atual

80%

78%
Ter capital suficiente para 
manter meu negócio

78% Segurança do local de trabalho/cliente

Adaptação dos negócios à 
conjuntura atual
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Sobre a pesquisa

O UBS pesquisou 150 investidores e 50 empresários no Brasil com pelo menos US$ 1 milhão em ativos para investimento (para investidores) ou pelo menos US$ 1 
milhão em receita anual e pelo menos um funcionário além deles (para empresários), de 28 de setembro a 13 de outubro de 2021. Para os resultados do 2T21, o 
UBS entrevistou 150 investidores e 50 empresários no Brasil, de 23 de junho a 9 de julho de 2021.

Este relatório foi elaborado pelo UBS AG, sua subsidiária ou sua afiliada ("UBS"). Este documento e as informações nele contidas são fornecidos para meros fins 
informativos e/ou educativos. Não deve ser considerada como pesquisa de investimento ou recomendação de investimento, prospecto de venda, oferta ou convite 
de oferta para a prática de qualquer atividade de investimento, compra ou venda de qualquer título, instrumento de investimento, produto ou outro serviço 
específico, ou recomendação ou introdução de qualquer instrumento específico de investimento ou serviços financeiros ou efetuar quaisquer transações ou realizar 
qualquer ato legal de qualquer espécie. O UBS não faz declarações ou garantias em relação a qualquer informação aqui contida que seja derivada de fontes 
independentes. O destinatário não deve interpretar o conteúdo deste documento como assessoria de investimento, jurídica, tributária ou de outra natureza 
profissional. O UBS e nem quaisquer de seus funcionários presta consultoria tributária ou jurídica, e este documento não constitui consultoria dessa natureza.

Uma vez aprovado e emitido pelo UBS, este documento não pode ser redistribuído ou reproduzido no todo ou em parte, nem cópias podem ser distribuídas sem a 
autorização prévia por escrito do UBS, e não são assumidas responsabilidades pelas ações de terceiros a este respeito. Na medida do permitido por lei, nem o UBS 
nem quaisquer de seus diretores, executivos, funcionários ou representantes aceitam ou assumem qualquer responsabilidade, responsabilidade civil ou dever de 
cuidar de quaisquer consequências, inclusive quaisquer perdas ou danos, de sua pessoa ou de qualquer outra pessoa que esteja agindo, ou abstendo-se de agir, 
com base nas informações contidas neste documento, ou por quaisquer decisões com base nele.

Important information in the event this document is distributed by the following domestic businesses

Brazil if distributed by UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. and/or by UBS Consenso Investimentos Ltda., both entities regulated by the Brazilian 
Securities Commission. This document is not intended to constitute a public offer under Brazilian law or a research analysis report as per the definition contained 
under CVM Instruction 598/2018 or an offer to buy or sell any services or specific products. This document cannot be considered a representation or a promise 
of the past or future.

Mexico UBS Asesores México, S.A. de C.V (”UBS Asesores”) UBS Asesores is a non-independent investment advisor due to the direct relation it has with UBS, 
AG a foreign financial institution. UBS Asesores was incorporated under the Securities Market Law. UBS Asesores is a regulated entity and it is subject to the 
supervision of the Mexican Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “CNBV”) registered under number 30060 before the 
CNBV, which exclusively regulates UBS Asesores regarding the rendering of portfolio management services when investment decisions are taken on behalf of the 
client, as well as on securities investment advisory services, analysis and issuance of individual investment recommendations, so that the CNBV has not surveillance 
over any other service provided by UBS Asesores. Such registry will not assure the accuracy or veracity of the information provided to its clients. UBS Asesores is not 
part of any Mexican financial group, is not a bank and does not receive deposits or hold securities. UBS Asesores does not offer guaranteed returns. UBS Asesores 
has disclosed any conflict of interest that it is aware of. UBS Asesores does not advertise any banking services and can only charge the commissions expressly 
agreed with their clients for the investment services actually rendered. UBS Asesores will not be able to receive commissions from issuers or local or foreign 
financial intermediaries that provide services to their clients.

UK UBS AG is registered as a branch in England and Wales Branch No. BR004507 (a public company limited by shares, incorporated in Switzerland whose 
registered offices are at Aeschenvorstadt 1, CH-4051, Basel and Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich). Registered Address: 5 Broadgate, London EC2M 2QS. 
Authorised and regulated by the Financial Market Supervisory Authority in Switzerland. In the United Kingdom, UBS AG is authorised by the Prudential Regulation 
Authority and subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of 
our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request. A member of the London Stock Exchange.

Important information in the event this document is distributed to US Persons or into the United States

Wealth management services in the United States are provided by UBS Financial Services Inc. (“UBSFS”), a subsidiary of UBS AG. UBSFS is a US registered 
broker/dealer offering securities, trading, brokerage services, and related products and services. UBSFS is a member of the Securities Investor Protection Corp. 
(SIPC) and is registered with the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Private Wealth Management is a business unit within UBSFS. 

As a firm providing wealth management services to clients, UBS Financial Services Inc. offers investment advisory services in its capacity as an SEC-registered 
investment adviser and brokerage services in its capacity as an SEC-registered broker-dealer. Investment advisory services and brokerage services are separate 
and distinct, differ in material ways and are governed by different laws and separate arrangements. It is important that clients understand the ways in which 
we conduct business and that they carefully read the agreements and disclosures that we provide to them about the products or services we offer. A small number 
of our financial advisors are not permitted to offer advisory services to you, and can only work with you directly as UBS broker-dealer representatives. Your financial 
advisor will let you know if this is the case and, if you desire advisory services, will be happy to refer you to another financial advisor who can help you. Our 
agreements and disclosures will inform you about whether we and our financial advisors are acting in our capacity as an investment adviser or broker-dealer. For 
more information, please review the PDF document at ubs.com/relationshipsummary.

Sustainable investing strategies aim to incorporate environmental, social and governance (ESG) considerations into investment process and portfolio construction. 
Strategies across geographies and styles approach ESG analysis and incorporate the findings in a variety of ways. The returns on portfolios consisting primarily of 
sustainable investments may be lower or higher than portfolios where ESG factors, exclusions or other sustainability issues are not considered, and the investment 
opportunities available to such portfolios may also differ.

© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. UBS Financial Services Inc. is a subsidiary 
of UBS AG.Member FINRA/SIPC. Expiration: 10/31/2022 Review Code: IS2105614 Approval date: 10/20/2021  2021-598956

ubs.com/fs




