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A expectativa da maioria dos investidores sustentáveis é ter melhor 
desempenho e maior impacto

Grandes expectativas para o investimento sustentável >
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Uma minoria dos investidores globais se envolve 
em investimentos sustentáveis

Globalmente, a adoção de investimentos 
sustentáveis varia consideravelmente

desejam tornar o mundo 
um lugar melhor 

65% 

mas

39% 
somente

sem investimentos 
sustentáveis afirmam que 
é difícil saber o impacto

consideram os termos 
relacionados a 
investimentos sustentáveis 
confusos

dos que não aderiram 
gostariam de investir 
de modo sustentável

72% 68% 39% mase

Incertezas associadas ao impacto e confusão causam receio nos investidores

Percentual de investidores que dizem ter no mínimo 1% 
de seus ativos disponíveis em investimentos sustentáveis
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53% 

35% 

dizem ter investimentos 
sustentáveis em suas 
carteiras (definidos como 
pelo menos 1% de seus 
ativos disponíveis)
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Investidores globais têm grandes expectativas de retorno para investimentos sustentáveis em 
comparação com os investimentos tradicionais

A dinâmica para investimentos sustentáveis está ganhando força

Investidores com investimentos sustentáveis

afirmam que os investimentos 
sustentáveis serão predominantes  
daqui a 10 anos
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58% 

50%
esperam maiores retornos

32%
esperam  

retornos iguais

11%
esperam  

retornos menores

7%
não sabem
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O desejo de fazer a diferença na sociedade está motivando os investimentos 
sustentáveis e o envolvimento no Brasil

desejam investir em 
empresas que representam 
seus valores

A nova geração é muito engajada

Usar tempo e recursos para 
ajudar a criar um planeta melhor

Dizem ter investimentos sustentáveis 
(definidos como pelo menos 1% de seus 
ativos)

Os investidores no Brasil desejam ver seus 
valores refletidos em seus investimentos

das pessoas entre 18 
e 34 anos trabalham 
voluntariamente para 
causas sociais

81% 74% 

BrasilBrasil
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Os investidores brasileiros acreditam fortemente que não sacrificam os rendimentos 
quando investem de modo sustentável

Os investidores sustentáveis no Brasil focam fortemente no impacto ambiental e na ética

Poluição e resíduos 
(p. ex. limitar emissões 
tóxicas)

71%

Recursos hídricos 
(p. ex. gerenciar o 
consumo de água)

65%
Mudanças climáticas  
(p. ex. gerenciar a emissão  
de carbono)

62%

Pessoas (p. ex. 
desenvolver seus 
funcionários)

65%
Produtos e serviços 
(p. ex. abastecimento 
responsável)

66%
Ética (p. ex. 
evitar práticas 
anticompetitivas)

71%

77% 90%

Governança  
(p. ex. transparência 
na remuneração de 
executivos)

65%

acreditam que 
os investimentos 
sustentáveis oferecem 
maiores retornos que 
os tradicionais

preferem fortemente 
investimentos 
sustentáveis, se 
produzirem o mesmo 
retorno financeiro que os 
tradicionais.

A sua carteira está tendo o impacto que você deseja? Fale com seu advisor no UBS.

UBS Investor Watch: Watch: Retorno sobre valores, 3T 2018. Conduzimos uma pesquisa com mais de 5.300 investidores de patrimônio elevado (com um mínimo de 
US$ 1 milhão em ativos disponíveis). A amostra global foi dividida em 10 mercados: Brasil, China, Alemanha, Hong Kong, Itália, Singapura, Suíça, EAU, Reino Unido e 
EUA. A pesquisa foi realizada entre junho de 2018 e agosto de 2018.
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