
Big Three*

Você possui R$ 100,00 em investimentos que 

rendem 2% ao ano. Depois de cinco anos, qual 

será o saldo da aplicação?

Raio X do investidor brasileiro: como ele aplica e o que sabe sobre finanças

O 
que o brasileiro sabe sobre in-

vestimento? Como e por que faz 

aplicações financeiras? De que 

maneira se informa para tomar 

decisões? Essas e outras perguntas são respon-

didas no Raio X do investidor brasileiro, estudo 

feito pela Anbima e pelo Datafolha com 3,3 mil 

pessoas de todos os estados do país. A pesquisa 

mostra que mais da metade da população não 

sabe indicar produtos de investimentos disponí-

veis no mercado e que apenas 21% dos ouvidos 

dizem se planejar de alguma forma para a velhice. 

Em respostas espontâneas (quando não são 

apresentadas alternativas), 45% afirmaram 

conhecer um ou mais tipos de aplicações. A ca-

derneta de poupança é a mais lembrada (32%), 

seguida por ações (11%), fundos de investimen-

to (9%), títulos públicos (8%), títulos privados 

(7%), planos de previdência privada (3%) e mo-

edas digitais (2%). Apesar de a poupança apa-

recer no topo da lista, 76% dos entrevistados 

não souberam responder o retorno da aplica-

ção em 2017. Apenas 14% apontaram correta-

mente a média da taxa Selic no mesmo período. 

Ainda assim, o brasileiro se saiu melhor do que 

outras nacionalidades quando exposto à me-

todologia “Big Three”, teste de três perguntas 

sobre finanças aplicado em diversos países. O 

estudo completo pode ser visto clicando aqui. 

Informações

de mercado

1. Percepção sobre juros

Mais do que R$ 102

Exatamente R$ 102

Menos do que R$ 102

Não sabe

73%

11%

10%

6%

73% acertaram a questão, resultado superior a oito dos 12 

países considerados na análise. Entre eles, os desenvolvidos 

Japão (70%), EUA (65%), Finlândia (58%) e Suécia (49%). 

Imagine que o rendimento de seu investimento é 

de 1% a.a e a inflação foi de 2% a.a. Depois de um 

ano, quanto você imagina que poderá comprar 

com o dinheiro que ficou aplicado nesse período?

2. Percepção sobre o poder de compra/inflação

Mais do que hoje

Exatamente o mesmo que hoje

Menos do que hoje

Não sabe

23%

19%

54%

4%

Esta é  a questão com o pior resultado. Os alemães e os 

suecos foram os que se saíram melhor (ambos com 78%).O 

Brasil está na frente apenas dos romenos (32%) e dos rus-

sos (19%).

Diga se a afirmação é verdadeira ou falsa: com-

prar ações de uma única empresa gera um rendi-

mento mais seguro que um fundo de ações?

3. Percepção sobre risco

Verdadeira

Falsa

Não sabe

25%

60%

15%

60% das pessoas acertaram a questão.O resultado deixa o 

Brasil à frente de quase todos os países – as exceções são a 

Suíça (73%) e a Alemanha (62%). Apenas 13% dos norte-a-

mericanos indicaram a  alternativa correta.

42%
tinham, no momento da entrevista, 

algum saldo em aplicações financeiras

Quem é o investidor brasileiro?

55% do grupo é formado por  homens

43 anos é a média de idade

36% concluíram uma faculdade

43% pertencem às classes A e B

51% moram no sudeste

20% residem na região sul
*o estudo da Anbima compara o Brasil a outros 12 países que responderam 

ao mesmo questionário


