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Supertrends – Estão aqui para ficar
A pandemia de COVID-19 e, mais recentemente, a invasão da
Ucrânia pela Rússia provocaram uma maior volatilidade nos
mercados financeiros, o que acabou por testar o quadro
temático de ações de longo prazo das nossas Supertrends.
Concebemos as nossas Supertrends para transcenderem os
ciclos de negócios, a fim de oferecer aos investidores oportunidades plurianuais de investimento em ações. Isso significa
que as variações no sentimento de curto prazo e a volatilidade
do mercado financeiro, que vimos durante o primeiro trimestre
de 2022, não afetam significativamente a nossa convicção
geral de longo prazo nas nossas Supertrends.
Dito isso, os catalisadores de curto prazo tendem a favorecer
algumas Supertrends em detrimento de outras. Como tal, os
investidores adotaram uma abordagem dinâmica às nossas
Supertrends, ou seja, dando maior peso a determinadas
Supertrends relativamente a outras nas carteiras, tal como o
fariam com investimentos em ações em diferentes regiões ou
setores. A diversificação do quadro (por 23 subtemas e seis
Supertrends) também ajuda a atenuar o impacto das rotações
do setor.
Continuamos a desenvolver as nossas Supertrends. Em 2021,
demos um passo importante e mapeámos todos os temas de
acordo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. Os ODS representam um princípio orientador
para o desenvolvimento e para a atividade económica e, cada
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vez mais, para o investimento. A fim de captar esta ligação da
melhor forma, acompanhamos o progresso do quadro geral de
ODS da ONU e seguimos atentamente o alinhamento dos
nossos temas de investimento e da nossa gama de ações com
os ODS. No que diz respeito às ações individuais nas nossas
Supertrends, por exemplo, seguimos as pontuações mensais
dos ODS desde a criação dos nossos quadros, utilizando
dados ambientais, sociais e de governação (ASG) da MSCI.
Em termos gerais, registámos um progresso estável a positivo
(embora lento). É encorajador ver que as nossas Supertrends
contribuem de forma positiva para objetivos de desenvolvimento mais amplos, ao mesmo tempo que asseguram retorno aos
investidores. Não é de surpreender que a nossa Supertrend
Alterações climáticas tenha revelado o progresso mais
acentuado, com melhorias importantes nas pontuações do
ODS 7 (energias renováveis e acessíveis), do ODS 9 (indústria, inovação e infraestruturas) e do ODS 13 (alterações
climáticas). Se olharmos para as outras Supertrends, as
empresas dentro das nossas Supertrends Valores dos Millennials, Infraestrutura e Tecnologia também melhoraram as suas
pontuações de sustentabilidade, tendo as pontuações das
Supertrends Sociedades ansiosas e Economia grisalha
registado um movimento lateral.
As Supertrends asseguram uma oportunidade de ajudar os
investidores a atingirem os seus objetivos financeiros, societais
e ambientais. À medida que cada vez mais investidores se
movem nesse sentido, acreditamos que as nossas Supertrends estão aqui para ficar.
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Supertrends – A criar impacto
O ano que passou desde a nossa última publicação confirmou
mais uma vez a relevância das nossas Supertrends. Em 2021,
os investidores em ações beneficiaram da forte recuperação
económica global e os retornos do investimento foram substancialmente superiores à sua média histórica. As nossas
Supertrends conseguiram até superar o índice MSCI World.
Ainda assim, houve claras diferenças no desempenho entre
estilos e setores. As nossas Supertrends Infraestrutura e
Alterações climáticas, por exemplo, beneficiaram especialmente de impulsos sólidos em 2021 devido a projetos de infraestruturas de grande escala, mas também devido ao apoio
político à ação contra as alterações climáticas, em eventos
fundamentais como a COP26.
Focando-nos agora no ano atual, no nosso entender, os
investidores deverão esperar menores retornos, dado que as
empresas e os consumidores enfrentam a inflação mais
elevada em décadas. No último trimestre de 2021 e no
primeiro trimestre de 2022, os investidores começaram a virar-se das ações de growth para as ações de value, tendo os
setores energético e financeiro recuperado algum do terreno
perdido nos últimos meses.

A nossa abordagem de diversificação sólida pelos 23 subtemas das Supertrends é útil para a navegação de mercados
turbulentos. Acreditamos que as nossas Supertrends mais
defensivas, assim como as tendências demográficas de longo
prazo na nossa Supertrend Economia grisalha, deverão ser

menos voláteis este ano do que os temas com estilo de
crescimento dos Valores dos Millennials e da Tecnologia. A
Economia grisalha concentra-se em empresas de cuidados de
saúde que beneficiarão provavelmente de uma procura
crescente e de um forte crescimento das receitas à medida
que as sociedades envelhecem. As áreas terapêuticas mais
importantes incluem as doenças cardiovasculares, a oncologia
e a neurologia. Fora do setor dos cuidados de saúde, a
Economia grisalha também está exposta a empresas financeiras, que deverão beneficiar do ambiente de crescimento das
taxas de juro, assim como a determinadas marcas.
No início deste ano, tensões geopolíticas voltaram a colocar
em destaque o subtema Segurança pessoal, dentro da nossa
Supertrend Sociedades ansiosas. A cibersegurança em
especial continua a ser uma convicção fundamental, assim
como os nossos subtemas Acessibilidade e Emprego. O
recente aumento acentuado da inflação trouxe mais desafios
em termos de acessibilidade, especialmente para a habitação
e alimentação, abrindo o caminho para empresas que possam
dar resposta a esse desafio.
A inflação tende a ser positiva para o setor das infraestruturas
(e para a nossa Supertrend Infraestrutura), porque as empresas do setor dos transportes e dos serviços públicos regulados
têm cláusulas de revisão de preços (associadas ao índice de
preços no consumidor ou a uma medida de inflação específica
do setor) integradas nos seus contratos. Também esperamos
ver um impacto positivo da remoção das restrições às viagens,
associadas à COVID-19, o que deverá assegurar mais um
impulso aos operadores nacionais de estradas com portagens,
bem como aos investimentos em viagens aéreas internacionais. De um ponto de vista político, a COP26 sublinhou os
desafios das alterações climáticas e prevemos que o desenvolvimento adicional de infraestruturas de energias renováveis
(por exemplo, parques eólicos e solares) e redes de eletricidade mais inteligentes continue a ser uma meta política fundamental para muitos governos.
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O novo governo de coligação na Alemanha assumirá a
liderança na Europa, enquanto uma versão possivelmente
reduzida do plano Build Back Better (Reconstruir Melhor) do
Presidente dos EUA Joe Biden, entretanto bloqueado, apoiará
investimentos para infraestruturas de energias renováveis,
habitação com eficiência energética e veículos elétricos nos
EUA. Tudo isso deverá dar mais um impulso à nossa Supertrend Alterações Climáticas, no que diz respeito aos seus
temas com estilo de crescimento, incluindo transporte sustentável e eletricidade isenta de CO2.

Olhando para o subtema Transição para a energia verde dentro
desta Supertrend, vemos que o recente aumento dos preços
da energia resultou em “inflação verde”, o que sublinha a
necessidade de acelerar a expansão da energia verde. O
subtema Agricultura e alimentação também visa as reduções
das emissões de CO2 e oferece oportunidades de longo prazo
para um grande número de indústrias. Enquanto as Supertrends Tecnologia e Valores dos Millennials, ambiciosas e
movidas pela tecnologia, sofreram um revés na rotação de
estilos de investimento, a nossa convicção relativamente à sua
perspetiva de crescimento de longo prazo continua intacta. O
metaverso deverá funcionar como catalisador para o desenvolvimento de uma Internet 3D interativa/imersiva, em que as
oportunidades de socialização e colaboração com outras
pessoas já não são limitadas por barreiras regionais ou sociais.
Os investimentos em marketing, produção e vendas digitais e
distribuição no metaverso deverão aumentar à medida que a
população deste mundo virtual cresce.

As gerações Y e Z, representadas na nossa Supertrend
Valores dos Millennials, integrarão cada vez mais o metaverso
nas suas vidas diárias. A sustentabilidade também desempenha um papel fundamental para as gerações mais jovens nos
seus hábitos de consumo diário. Essas gerações estão muito
preocupadas com o ambiente e motivadas para impulsionar a
mudança através da adoção de estilos de vida mais sustentáveis, especialmente nos mercados emergentes, onde vive a
maioria dessas pessoas.
Muitos dos nossos 23 subtemas das Supertrends têm uma
forte ligação à sustentabilidade, que acreditamos estar no
centro do investimento para o futuro. Mundialmente, as nossas
Supertrends estão em consonância com muitos dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas. A nossa equipa de investigação continuará a acompanhar de perto o progresso global das ações individuais
selecionadas no âmbito das nossas Supertrends em relação
aos ODS, a fim de concretizar a continuidade e o alinhamento
ao longo de um horizonte de investimento a longo prazo.
Em suma, vemos a atual volatilidade do mercado como uma
oportunidade para os investidores com um horizonte de
investimento plurianual diversificarem a sua alocação de ativos.
No nosso entender, continua a ser prudente utilizar uma
abordagem descentralizada para o posicionamento de nicho
em subtemas específicos das Supertrends. Acreditamos que
as avaliações das ações deverão continuar a ser apoiadas por
fortes lucros empresariais nos próximos anos para as empresas posicionadas para crescimento a longo prazo.
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A sociedade atual continua a enfrentar
muitos desafios. Agora que a pandemia
de COVID-19 começa a deixar de ser uma
das principais preocupações em todo o
mundo, a segurança pessoal, nacional e
profissional, assim como o crescente
custo de vida e o seu impacto na pobreza
e na desigualdade passam a assumir
destaque. Continuamos convencidos de
que a acessibilidade, a adequação para o
mercado de trabalho e a segurança
pessoal continuarão a ser prioridades de
longo prazo em todo o mundo e trarão
oportunidades para o setor privado (a par
dos serviços públicos) dar resposta às
necessidades das sociedades.

A não perder de vista
Empresas que asseguram soluções para reduzir os custos das
necessidades básicas, tais como alimentação, habitação,
saúde ou educação, à medida que a elevada inflação acentua
ainda mais os problemas de acessibilidade existentes.
Empresas com uma sólida gestão de capital humano, incluindo
o desenvolvimento da força de trabalho, e uma cultura que
apoia a diversidade, estão bem posicionadas para atrair e
manter bons profissionais, mesmo num momento em que a
falta de mão de obra continua a ser um problema. Empresas
que proporcionam a requalificação/valorização de competências ou formação aos colaboradores, à medida que as necessidades de qualificações mudam drasticamente.
Empresas que ajudam a melhorar a segurança dos cidadãos.
A segurança sanitária poderá tornar-se mais importante devido
à COVID-19, enquanto o número crescente de ciberataques
aumenta a necessidade de cibersegurança para as empresas.

Áreas de impacto visadas por esta tendência:
Reto Hess
Head of Single Security Research Equity,
Industrials
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O que preocupa o mundo
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O que preocupa o mundo
Depois de mais de dois anos a viver com a COVID-19, o
mundo está a aproximar-se do fim da pandemia. Embora a
COVID-19 continue a ser uma preocupação para muitas
pessoas, antevemos que se torne cada vez menos daqui para
a frente. No outono de 2021, a COVID-19 já ficava abaixo de
preocupações como a pobreza e desigualdade social, bem
como o desemprego. Contudo, voltou a subir com o surgimento da variante Omicron. Para o futuro, antevemos que a
desigualdade (que já constitui o principal problema para os
cidadãos) continuará a ser a sua principal preocupação,
sobretudo se a crescente inflação continuar a exacerbar a
situação. De acordo com o mais recente Global Risks Report
(Relatório de Riscos Globais) do Fórum Económico Mundial, a
erosão da coesão social foi o risco que mais se deteriorou
desde a pandemia e será um problema muito significativo a
curto, médio e longo prazo1. Embora tenham de resolver este
problema para evitar tensões sociais, os governos sofrem da
falta de confiança por parte dos cidadãos. De acordo com o
Edelman Trust Barometer (Barómetro de Confiança da
Edelman) de 2022, apenas 44% dos inquiridos acreditam que
os governos assumem um papel de liderança e 42% acreditam que os governos conseguem resultados, ao passo que a
confiança nas empresas é muito mais forte (55% e 65%,
respetivamente), o que realça os importantes papéis que as
empresas (bem como os investidores) desempenham na
identificação de soluções.

Abril 2020
Outubro 2021
Fevereiro 2022

Fonte Ipsos Public Affairs, What Worries The World, fevereiro de 2022 (entrevistas realizadas entre 21 de janeiro de
2022 e 4 de fevereiro de 2022, amostra internacional de 19 022 adultos, sistema Ipsos Online Panel), Credit Suisse

18 | 19

Sociedades ansiosas

Acessibilidade
A pandemia traz retrocessos
Há muito tempo que a acessibilidade é um problema crítico e a
pandemia só veio piorar a situação. Agora, a inflação (atualmente em níveis que não se registavam há décadas) representa uma ameaça ainda maior à acessibilidade. De acordo com
um inquérito Ipsos, 75% dos inquiridos em todo o mundo
acreditam que os preços nos seus países aumentarão mais
rapidamente do que os seus rendimentos em 20222.
De acordo com o Penn Wharton Budget Model (Modelo
Orçamental da Penn Wharton), a alimentação, a energia e a
habitação são as três principais rubricas de custos para o
grupo de baixos rendimentos, definido como os 20% com
rendimentos mais baixos, nos EUA. Este grupo gastou 62%
do seu rendimento nestas três rubricas em 2020, em compa-

O fosso no aperto do cinto à medida que os preços sobem
Diferentes cabazes de consumo para os grupos
de baixos vs. altos rendimentos
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Fonte Impact of Inflation by Household Income (Penn Wharton, 2021), Credit Suisse

Habitação

ração com apenas 51% do grupo com rendimentos mais
elevados (95% e acima)3. Num nível absoluto, os mais ricos
gastam mais do triplo em alimentação e habitação do que os
mais pobres, o que lhes dará mais margem para lidar com
preços mais elevados, ou seja, reduzir as suas despesas em
alguns produtos/serviços.
Os progressos relativos ao objetivo de acabar com a fome e
com a subnutrição até 2030 já tinham estagnado, mas a
pandemia de COVID-19 provocou um novo retrocesso.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), cerca de 12% da população global,
ou 928 milhões de pessoas, sofriam de insegurança alimentar
em 2020, mais 148 milhões do que no ano anterior4. Nos
EUA, mais de 38 milhões de pessoas são atingidas pela
insegurança alimentar, incluindo quase 15% de todos os
agregados com crianças5. Em abril de 2022, o Índice de
Preços dos Alimentos da FAO atingiu níveis sem precedentes,
revelando assim que a fome continuará a ser um problema.
Baixar os preços dos alimentos está a tornar-se cada vez mais
uma prioridade. O Banco Mundial sugere utilizar a agricultura
digital para melhorar os rendimentos, reduzir o desperdício e as
perdas alimentares e ajudar os agricultores a receberem uma
remuneração justa. Em 2014, era produzida uma média de
190 000 pontos de informação por exploração agrícola por dia
tendo os peritos previsto que cada exploração produzirá cerca
de 4,1 milhões de pontos de informação por dia até 20506. A
empresa de máquinas agrícolas John Deere combinou os
megadados e a IA nos seus equipamentos e serviços para
reduzir insumos e melhorar os rendimentos, garantindo
poupanças de cerca de 50 USD por acre, enquanto a CNH
Industrial continua a concentrar-se em sistemas alimentares
autossustentáveis e no ciclo de vida circular dos produtos, com
vista a promover práticas de agricultura sustentável e reduzir o
desperdício alimentar. A redução do desperdício alimentar
poderá ser uma solução importante: de acordo com o Programa Alimentar Mundial da ONU para os EUA, todos os anos
são desperdiçados alimentos num valor equivalente a 1 bilião
de USD7. A inversão desta tendência asseguraria alimentos
suficientes para alimentar 2 mil milhões de pessoas.
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Emprego
Cativar bons profissionais
A COVID-19 teve uma enorme influência nos mercados de
trabalho. Embora a taxa de desemprego tenha aumentado de
forma acentuada no início da pandemia, o mercado de trabalho
recuperou relativamente depressa e está agora a enfrentar
uma falta de mão de obra. Alguns dos fatores subjacentes a
esta situação são de curto prazo, tais como as preocupações
associadas à COVID-19 e o impacto dos programas governamentais de apoio. No entanto, existem outras causas com
raízes mais profundas, tais como uma população ativa cada
vez menor, como a geração dos baby boomers (agora com
mais de 55 anos), que se reformará nos próximos anos.
Os baby boomers deixaram o mercado de trabalho em maiores
números durante a pandemia, à medida que a reforma antecipada se tornou mais rentável devido ao valor crescente dos
mercados bolsistas e imobiliário. Com uma proporção maior de
trabalhadores mais velhos a entrarem na reforma, os empregadores precisam de considerar como poderão transferir os conhecimentos dos funcionários mais velhos para os seus homólogos
mais novos, bem como atrair e manter os bons profissionais.

Ponto de viragem em 2023
Abandonos previstos no mercado de trabalho da Suíça
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Fonte Early retirement: The path is becoming more difficult (Credit Suisse, 2020)

2040

As empresas podem enfrentar a falta de mão de obra de duas
formas diferentes: podem tornar-se empregadores exemplares
ou podem reduzir os seus efetivos, substituindo trabalho por
capital − embora devamos salientar que esta opção também
requer competências diferentes. Para que estejam entre os
melhores empregadores, as organizações têm de compreender o que está em causa: os vencimentos, as regalias e um
bom equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional são
aspetos importantes quando as empresas procuram bons
profissionais, mas existem outros fatores cada vez mais
significativos. Estamos a falar da importância dos “fatores
sociais”. De acordo com um inquérito sobre a força de trabalho
realizado pela CNBC/SurveyMonkey em 2021, uma maioria
dos trabalhadores participantes afirmou acreditar ser importante trabalhar para uma organização que valoriza a diversidade, a
equidade e a inclusão (DEI)8. Com efeito, segundo o inquérito,
os trabalhadores sentem-se habitualmente mais felizes com os
seus trabalhos e veem melhores oportunidades de progresso
na carreira em empresas que parecem implementar a DEI. A
diversidade também pode ter um impacto positivo direto em
termos financeiros para as empresas. O mais recente estudo
Gender 3000 (Gênero 3000) da Credit Suisse encontrou uma
correlação positiva entre uma representação feminina acima da
média, margens EBITDA e notações de risco9.
À medida que a mudança acontecer a um ritmo muito mais
rápido do que até aqui, os próprios trabalhadores também
terão de demonstrar capacidade de adaptação. A melhoria de
competências e a requalificação continuarão a ser fundamentais para garantir que os trabalhadores conseguem enfrentar
desafios futuros, oferecendo simultaneamente a potenciais
candidatos um percurso profissional aliciante depois de se
juntarem à organização. A Chipotle Mexican Grill, por exemplo,
começou a oferecer cursos de agricultura, culinária e hotelaria
aos seus funcionários, sem que tivessem de assumir dívidas,
enquanto a McDonald’s começou a oferecer licenças remuneradas e ajuda no pagamento de propinas para atrair novos
colaboradores.

22 | 23

Sociedades ansiosas

Segurança pessoal
A COVID-19 deixa uma marca duradoura
Embora sejam importantes, as questões geopolíticas não
representam habitualmente um problema significativo para os
cidadãos, que se concentram mais em questões que afetam
diretamente as suas vidas pessoais. O ataque da Rússia à
Ucrânia pode ser uma exceção. Os custos para a sociedade
podem ser muito elevados, especialmente em termos da
garantia de energia e alimentação acessíveis. De acordo com
o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, juntas, a
Rússia e a Ucrânia representam um pouco mais de um quarto
das exportações globais de trigo. Não obstante, existem
outras questões de segurança que ainda constituem grandes
preocupações, especialmente questões relacionadas com a
COVID e a cibersegurança.
O Global Health Security Index (Índice da Segurança Mundial
da Saúde, GHS) representa a primeira avaliação exaustiva das
capacidades dos países para se prepararem para epidemias e
pandemias. Com uma pontuação média de 38,9 em 100, em
2021, a maioria dos países continua muito mal preparada face
à última análise em 201910. A pontuação média na categoria
de sistemas de saúde, que inclui práticas de controlo de
infeções, foi de 31,5. Durante a pandemia, a higiene das mãos
recebeu uma atenção sem precedentes e foi um pilar central
na estratégia de prevenção da COVID-19 de muitos governos,
tendo as empresas respondido em conformidade. A Signify,
por exemplo, tem estado no pelotão da frente da tecnologia
UV e desenvolveu aplicações e produtos inovadores de UV-C
em que fontes de luz inativam 99,99% dos germes do
SARS-COV-2 no ar ou na água e nas superfícies. A TTFB,
um operador de restauração sediado em Taiwan, instalou
dispositivos de limpeza do ar com UV-C em salas de refeições
e lâmpadas tubulares nas cozinhas, em 34 dos seus restaurantes, com a possibilidade de alargar estes equipamentos a
mais 100 restaurantes11.

Viremos agora a nossa atenção para outra questão de
segurança pessoal: a cibersegurança. Muitas empresas estão
a transitar para modelos de trabalho mais flexíveis depois de a
pandemia ter obrigado muitos funcionários a trabalhar remotamente. Contudo, o teletrabalho também traz consigo riscos de
segurança que estão a ser explorados por criminosos através
de ciberataques, tais como tentativas de phishing, ataques
distribuídos de negação de serviço (DDOS) e ransomware. De
acordo com o Check Point Software’s 2022 Security Report
(Relatório de Segurança de 2022 da Check Point Software),
em 2021 os ciberataques contra organizações registaram um
aumento global de 50% face ao ano anterior. Os cidadãos são
particularmente afetados quando existem ataques a infraestruturas, sendo disso exemplo o encerramento do Colonial
Pipeline durante sete dias, em maio de 2021, que causou falta
de combustível em cerca de 12 000 estações de abastecimento nos EUA.
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2022 parece ser o início de um enorme
crescimento plurianual nas infraestruturas, à
medida que se começam a registar despesas
dos governos em novos programas de
infraestruturas nos EUA e na Europa. A
maioria da despesa está prevista para os
transportes, para a transição energética e
para a infraestrutura de telecomunicações.
Embora estes programas tenham
desencadeado preocupações relacionadas
com a inflação, muitas empresas do setor
das infraestruturas nos nossos subtemas de
transporte, energia e telecomunicações
asseguram proteção contra a inflação graças
a contratos com fórmulas de fixação de
preços indexados à inflação. No entanto,
continuam a existir lacunas no investimento
nas infraestruturas, em virtude de um
subinvestimento e de atrasos na manutenção
da infraestrutura existente nos dois últimos
anos. Por conseguinte, o preenchimento das
lacunas continua a ser um tema de
investimento urgente e de longo prazo.
Jens Zimmermann
Senior Equity Analyst,
Energy & Utilities
Pedro Iglesias De La Vega
Equity Research Analyst,
Materials

A não perder de vista
Após vários anos de debate político, em novembro de 2021, o
Congresso dos EUA aprovou um plano para as infraestruturas,
num valor de 1,2 biliões de USD, concentrado na melhoria dos
transportes nos EUA e que beneficiará as empresas de
construção.
A rotulagem prevista da energia nuclear e do gás natural como
combustíveis de transição, por parte da União Europeia,
deverá aumentar os novos investimentos em ambas as fontes
de energia globalmente.
Uma penetração mais rápida do que o previsto dos veículos
elétricos na frota global de automóveis exige um desenvolvimento mais rápido da infraestrutura pública e privada de
carregamento de veículos elétricos nas grandes cidades.
Também se prevê que, além de ser mais prolongada do que os
ciclos de atualização 3G e 4G, a implementação em curso da
tecnologia 5G virá a exigir maiores despesas de capital por
parte dos prestadores de serviços e das empresas de torres
de telecomunicações.

Áreas de impacto visadas por esta tendência:
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Transporte
Recuperação adiada
As novas vagas de COVID-19 empurraram para 2022 uma
recuperação sustentável na procura das viagens rodoviárias e
aéreas. Embora as restrições às viagens e o teletrabalho
obrigatório em algumas partes do mundo continuem a afetar
os operadores de estradas com portagens e os operadores de
aeroportos, estes deverão beneficiar de um alívio das restrições globais em 2022. Mas a COVID-19 também afetou os
operadores ferroviários, pois os navios de carga ficaram retidos
em muitos portos importantes por todo o mundo devido a
problemas na cadeia de abastecimento, o que atrasou as
entregas ferroviárias de mercadorias. No entanto, estes
problemas na cadeia de abastecimento também deverão
começar a melhorar este ano, à medida que as restrições são
levantadas e as operações comerciais são plenamente
retomadas.
Apesar dos problemas operacionais do último ano no setor das
infraestruturas, os decisores políticos estabeleceram as bases
para um enorme crescimento plurianual na infraestrutura dos
transportes, do qual prevemos que as empresas de construção
e materiais venham a beneficiar em 2022. Nos EUA, em
novembro de 2021, o governo Biden aprovou um plano para
as infraestruturas no valor de 1,2 biliões de USD. Na Europa,
o plano do Instrumento de Recuperação da União Europeia
destina 750 mil milhões de EUR até 2023 para apoiar os
investimentos europeus em infraestruturas. Além disso, a
China está a acelerar vários dos seus 102 grandes projetos de
infraestruturas incluídos no seu plano de desenvolvimento para
2021–2512.

A sustentabilidade parece ser o tema dominante para os novos
desenvolvimentos nas infraestruturas, já que o setor dos
transportes é um dos maiores contribuidores para as emissões
globais de gases com efeito de estufa. Os materiais de
construção podem ajudar grandes projetos de infraestruturas
de transporte a atingir metas específicas de emissões ao
longo do ciclo de vida, uma vez que alguns materiais de
construção absorvem naturalmente uma grande parte das
emissões de CO2 ao longo da vida útil de um projeto de
infraestrutura. O betão e o cimento, por exemplo, absorvem
naturalmente as emissões de carbono. Assim, os projetos de
infraestruturas de transporte também podem ajudar a reduzir a
poluição local, a fim de proteger a biodiversidade na área
envolvente.

Um projeto de infraestruturas de transporte pode minimizar a quantidade de
gases com efeito de estufa e o seu
impacto no clima.

30 | 31

Infraestrutura

Energia e água
A energia nuclear e o gás podem tornar-se verdes?
A Comissão Europeia publicou um texto com uma proposta
oficial que visa classificar tanto a energia nuclear como o gás
natural como combustíveis de transição. O Parlamento
Europeu e o Conselho Europeu analisarão o documento e
ainda podem opor-se (uma objeção exige uma maioria qualificada de, pelo menos, 72% dos Estados-membros do Conselho, em representação de, pelo menos, 65% da população da
UE). Sem uma objeção, a partir de 1 de janeiro de 2023,
entrará em vigor um Ato Delegado.
A rotulagem prevista da energia nuclear e do gás natural como
combustíveis de transição, por parte da UE, terá implicações
globais para os novos investimentos em ambas as fontes de
energia. De acordo com a Agência Internacional de Energia
(AIE), a maioria da capacidade nuclear será adicionada na
China, uma vez que aquele país deverá aprovar seis a oito
novos reatores por ano ao abrigo do seu 14.º Plano Quinquenal (2021–2025). A Europa pode registar o segundo maior
crescimento de capacidade, ao acrescentar mais de 100 GW
de capacidade nuclear ao longo dos próximos 30 anos, à
frente dos EUA e da Rússia (cada um destes com cerca de 50
GW). Isto representaria uma mudança significativa na política
energética europeia, pois os países europeus têm hesitado na
aprovação de novas centrais nucleares na última década
depois de a indústria nuclear europeia ter sofrido persistentemente com custos excessivos na construção e atrasos nos
projetos.
Muita da investigação sobre a energia nuclear concentrou-se
no desenvolvimento de pequenos reatores modulares baseados em sistemas de segurança passiva. A empresa de energia
nuclear que assume maior destaque nesta área é a TerraPower, que Bill Gates ajudou a lançar há 16 anos e que está a
desenvolver um reator Natrium refrigerado a sódio para uma
central de demonstração (juntamente com a PacifiCorp da
Berkshire Hathaway). A indústria pretende desenvolver
centrais de energia nuclear mais económicas e de menores

dimensões que possam reduzir os elevados custos de capital
das centrais nucleares tradicionais e também limitem os
problemas de segurança, com recurso a designs mais simples
com diferentes sistemas de refrigeração.
A rotulagem do gás natural como combustível de transição
também abre a hipótese de o hidrogénio azul se tornar uma
tecnologia “ponte” do hidrogénio, até que o hidrogénio verde
se torne mais competitivo em termos de custos dentro de
cinco a dez anos. O hidrogénio azul é hidrogénio produzido a
partir de gás natural, sendo o CO2 emitido neutralizado com
tecnologia de captura e armazenamento de dióxido de carbono
(CAC) durante o processo de produção. Graças à tecnologia
CAC, é possível capturar até 85 a 90% do CO2 durante o
processo de produção de hidrogénio. Assim, além de continuar
a ser um importante combustível de transição no setor de
produção de energia, o gás natural também poderá ajudar a
reduzir as emissões de CO2 em indústrias pesadas difíceis de
descarbonizar (por exemplo, aço e cimento), através da
produção de hidrogénio azul.

2021-50: Total das novas capacidades de energia nuclear e gás
Em GW
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Além disso, o biogás (produzido a partir de águas residuais e
efluentes) também pode ajudar na redução das emissões de
CO2. As unidades de hidrólise térmica aplicam altas temperaturas e pressão para converter as lamas do tratamento de
efluentes e os resíduos orgânicos húmidos em biogás. De
acordo com a Global Water Intelligence (GWI), um prestador
de informações sobre o mercado sediado no Reino Unido, a
conversão de águas residuais em energia pode tornar-se numa
tecnologia importante para serviços de abastecimento de água
e tratamento de águas residuais, que consomem cerca de
3,7% da energia mundial todos os anos13. Estes serviços
podem utilizar o biogás para gerar a sua própria eletricidade, a
fim de cumprirem as suas metas de neutralidade carbónica, e
podem transformar os resíduos em rendimentos se os venderem como fertilizantes.

ta (CAGR) de 25% até 2030, com uma estimativa de investimentos em infraestruturas de 1,5 a 4 mil milhões de USD por
ano.
A China tem estado no pelotão da frente na implementação de
uma rede de carregamento de veículos elétricos aberta ao
público, tendo o número de estações de carregamento quase
triplicado, de 300 000 em 2018 para 800 000 em 202015.
De acordo com a Bloomberg, em apenas um mês (dezembro
de 2020), a China instalou 112 000 pontos de carregamento
públicos, o que corresponde a mais do que toda a rede de
carregamento pública nos EUA. De igual modo, o rácio de
veículos elétricos para o número de estações de carregamento
na China está próximo de 5, o que é mais de três vezes mais
baixo do que o rácio de estações de carregamento de veículos
elétricos nos EUA, de 18. Contudo, o governo Biden deu
passos importantes para ampliar a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nos EUA. Com efeito, o plano para
as infraestruturas no valor de 1,2 biliões de USD dotou cerca
de 11 mil milhões de USD para a construção de 500 000
novos pontos de carregamento de veículos elétricos até 2030.

Cidades inteligentes
O carregamento na cidade
As grandes cidades terão de suportar a crescente procura de
veículos elétricos nos próximos dez anos. Relativamente à taxa
de penetração global de veículos elétricos até 2030, os
analistas da Credit Suisse reviram as suas previsões significativamente em alta, de 34% para 45%, partindo de apenas
4,5% em 2020. Isto exigirá um desenvolvimento significativo
de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos nas
grandes cidades, que terão de ser ligadas aos lares e a
estações de carregamento públicas.

Eletricidade pronta a consumir
Instalação de pontos de carregamento públicos para veículos
elétricos, em milhões

20
15

A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estima que serão
necessárias cerca de 300 milhões de estações de carregamento em todo o mundo até 2040, maioritariamente para o
carregamento doméstico, mas também cerca de 24 milhões
para o carregamento público, 12 milhões para carregadores
nos locais de trabalho e 4 milhões para autocarros e camiões
elétricos14. A Credit Suisse prevê que o número combinado de
estações de carregamento nos EUA, na Europa e na China
tenha de demonstrar uma taxa de crescimento anual compos-
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Infraestrutura de telecomunicações
Vivemos num mundo sem fios
Os ativos da infraestrutura de telecomunicações (torres de
telecomunicações e centros de dados) representam investimentos defensivos com oportunidades de crescimento acima
da média. Estes estão sujeitos a contratos periódicos de longo
prazo com os operadores de telecomunicações (contratos
iniciais de 10 a 20 anos com opções de prolongamento) e
asseguram alguma proteção contra a inflação, uma vez que as
taxas de arrendamento são pré-acordadas e geralmente
incluem índices de inflação ou cláusulas de aumento fixo.

prevê-se que a adoção da tecnologia 5G ocorra consideravelmente mais depressa do que a 4G, o que deverá trazer
retornos face ao 4G.
No seu Relatório de Mobilidade, de novembro de 2021, a
Ericsson sublinhou que o tráfego de vídeo será o principal
impulsionador do consumo de dados móveis16. De acordo com
o relatório, o tráfego de dados móveis sem fios regista um
crescimento de 30 a 40% por ano, à medida que as aplicações de vídeo de grande consumo de banda larga continuam a
conquistar quota de mercado às aplicações de menor largura
de banda, tais como chamadas e mensagens de texto. Além
disso, as novas aplicações, como a realidade aumentada e a
realidade virtual, que consomem ainda mais capacidade,
deverão aumentar a utilização progressiva das redes sem fios
5G. Como tal, o aumento previsto de utilização de dados
móveis sem fios orientará os requisitos para os investimentos
nas infraestruturas de telecomunicações sem fios, que
constituem o principal impulsionador de crescimento das
empresas de torres de telecomunicações e centros de dados.

Enquanto, na Europa, a indexação das taxas de arrendamento
ao índice de preços no consumidor assegura uma proteção
completa contra a inflação, nos EUA, as empresas de torres
apenas usufruem de uma proteção limitada baseada num
aumento anual fixo da taxa de arrendamento, de 3%. Nos
mercados emergentes, como no continente africano, por
exemplo, as taxas de arrendamento são muitas vezes indexadas aos preços da energia. Além disso, os ativos da infraestrutura de telecomunicações enfrentam entraves muito significativos à entrada no mercado, uma vez que exigem investimentos
iniciais elevados, aliados a processos complexos de autorização
e planeamento. Por exemplo, a construção de uma torre de
telecomunicações pode custar até 300 000 USD nos EUA e
100 000 USD na Europa.
A implementação global do 5G continuará ao longo de vários
anos, uma vez que se prevê que o 5G impulsione um avanço
significativo no tráfego de dados móveis sem fios, face aos
anteriores ciclos de atualização do 3G e do 4G. Assim, o ciclo
de atualização do 5G não só será mais longo como também
resultará em maiores despesas de capital por parte dos
prestadores de serviços e das empresas de torres. Prevemos
que o 5G tenha pelo menos seis anos de elevado crescimento
de despesas de capital (face aos quatro anos do 4G), sendo
que os próximos dois anos exigirão o investimento mais
importante dos prestadores de serviços sem fios. Além disso,

Tráfego global de dados em redes móveis
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Desde novembro de 2021, as ações
tecnológicas passaram a ter novos preços
para refletir um mundo com uma taxa de
juro mais elevada, bem como o facto de as
muito elevadas taxas de crescimento
durante a pandemia não serem
provavelmente sustentáveis daqui para a
frente. No entanto, a revolução digital ainda
tem um longo caminho a percorrer. Existem
novos catalisadores a dar impulso à nossa
Supertrend Tecnologia ao serviço das
pessoas, à medida que surgem novos
mundos digitais (por exemplo, o metaverso)
e se criam novas oportunidades de negócio.
A privacidade e a proteção dos dados é
outra das áreas em crescimento, à medida
que os consumidores se tornam mais
conscientes da sua importância. O resultado
é um reequilibrar constante das atividades
humanas na vida real e nas plataformas
digitais, de formas que reforçam a
experiência do consumidor, a segurança e a
conveniência.
Uwe Neumann
Senior Equity Analyst,
Technology & Telecom

A não perder de vista
Empresas de software, serviços TI e plataformas que apoiam
a transição de redes de empresas para a cloud e oferecem
segurança de rede e processos de automação da indústria.
Empresas com uma forte exposição à implementação de
redes/dispositivos 5G que ajudam a acelerar a adoção de
aplicações de realidade virtual (RV) e realidade aumentada
(RA). Empresas que aumentam as eficiências através da
aplicação de RV/RA, possibilitando assim o metaverso.
Prestadores de serviços e soluções de inteligência artificial
(IA) para o setor da saúde e do ensino, entre outras áreas.
Empresas concentradas em soluções de automação industrial
e no fabrico de robôs colaborativos; prestadores de tecnologias quânticas.
Empresas do setor da saúde que utilizam tecnologia digital,
robótica e análises de megadados para melhorar a execução
de diagnósticos, terapêuticas, sequenciação, tecnologia
mRNA, prestação de cuidados e dispositivos médicos.

Áreas de impacto visadas por esta tendência:
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Digitalização
Bem-vindos ao metaverso
O ritmo da tendência da digitalização tem acelerado claramente durante a pandemia, à medida que a tecnologia entra cada
vez mais no nosso dia a dia. O teletrabalho, a colaboração por
vídeo, as compras online, as consultas médicas virtuais e a
utilização de aconselhamento baseado em realidade aumentada para prestar serviços de manutenção remota de máquinas
ajudaram a facilitar as nossas vidas durante esta fase difícil.
Como resultado de tudo isto, as despesas das empresas com
TI têm crescido de forma constante. Uma das áreas que
mostram um crescimento acelerado depois da pandemia é a
dos investimentos na cloud. Até 2025, 51% das despesas
com TI em software de aplicações, software de infraestruturas, serviços de processos comerciais e mercados de infraestruturas de sistemas mudarão das soluções tradicionais para a
cloud, partindo de 41% em 2022, de acordo com estimativas

Destino cloud
Medidas de reforço de digitalização e modernização que deverão
acelerar a mudança
Receitas totais (em milhares de milhões de USD)
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publicadas em fevereiro de 2022 pela empresa de investigação na área da tecnologia Gartner17. Isto significa que estão
em jogo mais de 1,3 biliões de USD em despesas empresariais com TI em 2022, que subirão para quase 1,8 biliões de
USD em 2025, segundo a Gartner.
Outra das mais promissoras fontes de crescimento para o
tema do investimento na digitalização é um metaverso baseado
na tecnologia de registo digital (digital ledger), que deverá
contribuir para a crescente procura de infraestruturas de TI,
poder de processamento, publicidade, pagamentos digitais e
redes sociais. É provável que as empresas que consigam
adaptar os seus processos a estas novas tecnologias venham
a obter uma vantagem competitiva.
O metaverso tem inúmeras formas de aplicação, tanto para
negócios centrados nos consumidores como para aqueles que
se centram nas empresas. Os avanços em matéria de colaboração profissional, redes sociais, entretenimento, mundos
virtuais, ensino, fitness, design ou comércio eletrónico já são
visíveis e setores como os cuidados de saúde, o imobiliário e a
manufatura podem estar entre os beneficiários. Com efeito,
existe um ambiente de transformação como se registou nos
anos 90 do século passado, com o advento da Internet. Nos
últimos dois anos, houve muitos novos operadores a entrar no
mercado, o que sublinha o “espírito empreendedor” renovado
no setor. Mas também há empresas já estabelecidas (tanto no
setor de TI como noutros) a prepararem-se para o metaverso.
Por exemplo, um prestador de serviços financeiros francês
desenvolveu, juntamente com a Unity Software, uma ferramenta de simulação com realidade aumentada 3D que permite
que os clientes imobiliários visualizem a cidade de Paris no
passado, no presente e no futuro, ajudando a melhorar as
atividades de desenvolvimento, gestão e vendas no seu
departamento imobiliário. O Facebook, agora Meta Platforms,
vê o metaverso como uma evolução natural da Internet, da
Web 2.0 para a Web 3.0. Outra das áreas de concentração
dentro da tendência de digitalização é o “fim da era dos
cookies”, à medida que os consumidores e as empresas ficam
mais ciosos da privacidade dos dados.
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Desde que a Apple ofereceu a possibilidade aos seus utilizadores de removerem o IDFA (Identificador para anunciantes)
dos seus smartphones em 2021, as empresas começaram a
investir em novas plataformas de dados de clientes que não
utilizam cookies, tirando sim partido de dados existentes sobre
os consumidores. As plataformas de dados de clientes têm o
potencial necessário para se tornarem na camada de software
de base para todo o front office de uma aplicação, funcionando como o “cérebro” que pode tomar decisões que não só
melhoram a experiência do consumidor como também a
tornam hiperpersonalizada. A recolha, a gestão e a análise dos
dados estão a entrar numa nova dimensão e, por conseguinte,
numa fase de crescimento secular plurianual para os operadores nesta área (principalmente o setor do software).

Um dos exemplos que sublinha o enorme âmbito da tecnologia
RV/RA é o de uma empresa privada chamada XYZ Reality,
que concebeu um dispositivo de realidade aumentada para a
indústria da construção que indica quando um desenho/uma
construção de um edifício ou de uma máquina se desvia dos
planos originais e ajuda os responsáveis pela construção a
resolver a situação. No entanto, as inovações de grande
escala continuam a ser impulsionadas pelos operadores
tecnológicos com mais fundos. A Meta Platforms, por exemplo, relatou um forte interesse pelo seu dispositivo de realidade
virtual do Oculus Quest 2 no 4.º trimestre, tendo os utilizadores desembolsado mais de mil milhões de USD em conteúdos
da loja Quest, uma evolução que constitui um bom presságio
para as empresas de conteúdos. A Meta também está a
registar avanços no Project Nazare, os seus primeiros óculos
totalmente de RA. Os óculos de RA funcionarão como uma
interface e um meio para aceder ao metaverso, esperando-se
assim que desempenhem um papel muito importante no seu
crescimento.

Realidade virtual
Viver num mundo virtual
O rápido surgimento do metaverso é atualmente visível nos
mundos dos jogos virtuais, eventos/concertos virtuais e, cada
vez mais, em transações baseadas em tokens não fungíveis.
Isso levou a um aumento da procura de conteúdo de qualidade
que possa ajudar as empresas a atrair mais clientes, num
mundo em que as pessoas estão cada vez mais dispostas a
transferir algumas das suas atividades para um mundo virtual.
Até ao momento, os mundos virtuais eram sinónimo de jogos
de computador e, como tal, os negócios assentes em conteúdos, tais como a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft
ou a aquisição da WarnerMedia pela Discovery, parecem ser
precursores de um mundo paralelo de negócios, desporto ou
entretenimento no futuro. Embora ainda seja cedo, acreditamos que o metaverso possa vir a ser uma extensão da
realidade virtual (RV) e da realidade aumentada (RA), com
alguns aspetos de jogos e comércio eletrónico.

O metaverso impulsiona o crescimento no mercado
de dispositivos de RA/RV
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Inteligência artificial
O produto mais versátil da era digital
A pandemia veio perturbar significativamente muitos negócios
tradicionais nos últimos dois anos. Ao mesmo tempo, funcionou como catalisador de tecnologias digitais, nomeadamente,
a inteligência artificial (IA), a aprendizagem automática (machine learning) e as análises de dados. O inquérito The State of
AI in 2021 (O Estado da IA em 2021), realizado pela empresa
de consultoria McKinsey & Company em 2021, revelou que
56% dos inquiridos relataram a adoção de pelo menos uma
das funções da IA, uma subida face a 50% dos inquiridos em
202018. Além disso, mais inquiridos relataram que a IA
contribuiu para os seus lucros. Dito isto, ainda podemos estar
um pouco distantes de concretizar todo o potencial e a adoção
generalizada da IA, uma vez que o desenvolvimento de
capacidades significativas de IA requer um elevado investimento, profissionais de TI e poder de computação.
Embora os prestadores de hiperescala tenham preenchido um
pouco esta lacuna, acreditamos que ainda existe uma enorme
margem de crescimento pela frente. Se colocarmos esta
oportunidade em perspetiva, as receitas do software de IA em
todo o mundo deverão aumentar 21%, para 62,5 mil milhões
de USD em 2022, com o crescimento a vir da procura de
software para veículos autónomos, assistentes virtuais e
gestão de conhecimentos, entre outras áreas, de acordo com
uma previsão da Gartner19.
Embora esperemos que a IA gere muito valor num futuro
próximo, a verdade é que esta já abriu caminho a uma escala
significativa nos últimos anos. A Amazon anunciou recentemente que a Amazon Web Services (AWS) e a Gilead Sciences chegaram a acordo para colaborar no desenvolvimento e

fornecimento de novos medicamentos a pacientes, utilizando a
capacidade de análise e a aprendizagem automática da AWS
para melhorar a conceção de ensaios clínicos e promover a
tomada de decisões baseada nos dados. No mundo dos jogos,
a Sony desenvolveu um agente baseado na IA (Gran Turismo
Sophy) para tornar o seu jogo de simulação de corridas Gran
Turismo mais realista. O programa treina os utilizadores
constantemente, através de uma aprendizagem profunda por
reforço, e assegura um ambiente competitivo avançado face
aos jogos tradicionais. A Sony acredita que esta inovação
abrirá novas oportunidades em áreas como a condução e as
corridas autónomas, a robótica de alta velocidade e o controlo.
De um modo geral, acreditamos que a adoção da IA continuará a avançar devido ao seu potencial para impulsionar a
inovação, aumentar a escala, reduzir custos e acelerar o
crescimento.

O inquérito The State of AI in 2021 (O Estado da IA em 2021), realizado pela empresa
de consultoria McKinsey & Company em
2021, revelou que 56% dos inquiridos
relataram a adoção de pelo menos uma
das funções da IA, uma subida face a 50%
dos inquiridos em 2020.
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Indústria 4.0
Cadeias de abastecimento mais inteligentes
O início da pandemia de COVID-19 em 2020 foi seguido de
perturbações significativas das cadeias de abastecimento.
Estas duas situações sublinharam a importância e a necessidade de um maior investimento na digitalização. O desenvolvimento de capacidades para teletrabalho, salões de vendas
digitais ou protótipos virtuais, assim como o reforço das
competências digitais de uma empresa são fortes tendências
que surgiram na era COVID. A digitalização também se está a
tornar num fator nos critérios ambientais, sociais e de governação (ASG) e é notório que a “fábrica inteligente do futuro”,
incluindo as cadeias de abastecimento, também se deverá
concentrar na sustentabilidade. As novas tecnologias, incluindo
as análises de megadados, a cloud ou a Internet das coisas
(IoT) são necessárias para transformar uma empresa numa
cadeia de abastecimento inteligente (ou seja, sustentável),
bem como para assegurar informações mais exatas e preditivas sobre o comportamento dos consumidores, trabalhadores
e parceiros comerciais. De acordo com um inquérito realizado
pela McKinsey junto de líderes de cadeias de abastecimento,
em 2020, 85% dos inquiridos afirmaram que lhes faltavam
tecnologias digitais na cadeia de abastecimento e 93%
disseram que planeiam reforçar a resiliência na sua cadeia de
abastecimento através de medidas como a introdução de
análises avançadas e a contratação de profissionais para a sua
cadeia de abastecimento digital20. Além do aumento da
concentração em investimentos numa cadeia de abastecimento sustentável, a crescente utilização de gémeos digitais 3D
(modelos virtuais concebidos para refletir com precisão um
objeto físico) também continua a ser uma fonte sólida de
crescimento para uma colaboração mais imersiva, capacidades
de compras 3D interativas, simulação e robótica ou operações
de ativos em tempo real.

Algo que está relacionado com isto é o facto de a onda da
“Grande Demissão” durante a pandemia ter causado mercados
de trabalho mais limitados. No entanto, acreditamos que esta
situação será altamente positiva para as indústrias de automação e robótica à medida que os empregadores adotam estas
tecnologias para aumentar a produtividade e evitar perturbações futuras. Hoje em dia, os robôs gerem armazéns, entregam comida e mercadoria, ajudam em cirurgias e aconselham
os clientes financeiros: espera-se que criem vantagens
competitivas significativas para as empresas que os implementarem.

Tecnologia ao serviço da saúde
Demos as boas-vindas ao holograma
A inovação nos dispositivos eletrónicos que integram a IA (por
exemplo, reconhecimento de linguagem natural), RA ou nova
tecnologia de sensores está a fazer aumentar o interesse dos
consumidores pelos dispositivos usáveis (wearables) para
acompanhar o seu estado de saúde em tempo real. No
entanto, as aplicações para dispositivos usáveis estão a ser
ampliadas com outras áreas. Quando a Alphabet anunciou a
aquisição da Fitbit em 2019, a aplicação evoluiu da medição
da atividade física para um dispositivo de estilo de vida que
pode ajudar a prevenir doenças ou manter um bom estado de
saúde, por exemplo, através do controlo do peso ou da
monitorização da atividade física. Com efeito, os fins terapêuticos e de diagnóstico que visam uma prestação de cuidados de
saúde mais personalizada são agora a nova fronteira para os
dispositivos usáveis.
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O duelo da monitorização
Monitores de atividade física vs. smartwatches
Além dos dispositivos de monitorização neurológica e do sono,
eletrocardiógrafos, dispositivos de gestão da dor e terapia
respiratória, durante a pandemia, registou-se o desenvolvimento de uma vasta gama de novos dispositivos usáveis de baixo
custo capazes de avaliar diferentes aspetos físicos. Por
exemplo, roupa capaz de detetar a presença de determinados
biomarcadores ou moléculas na transpiração; máscaras que
analisam o ar expirado e são capazes de detetar doenças com
transmissão por via aérea; e lentes de contacto capazes medir
a pressão ocular. A utilização de vários destes dispositivos
aliada à telemedicina poderá criar uma imagem mais clara do
estado de saúde de um paciente e pode implicar reduções de
custos no sistema de saúde. De acordo com estimativas do
site ResearchandMarkets.com, o mercado global de dispositivos médicos usáveis deverá ascender aos 24,38 mil milhões
de USD em 2025, face aos 10,28 mil milhões de USD em
202121.
A telemedicina constitui outro importante impulsionador do
crescimento na tecnologia ao serviço da saúde, incluindo os
robôs para cirurgias e a utilização de IA para o desenvolvimento de medicamentos. A fim de garantir intervenções cirúrgicas
menos invasivas, o primeiro Holoscope 3D da empresa
RealView, que recebeu a aprovação da Autoridade dos
Alimentos e Medicamentos dos EUA, gera hologramas em
tempo real a partir de fontes de imagiologia 3D padrão. Estes
hologramas podem ser utilizados para operações ou fins
educacionais.

Smartwatches
(em milhões)

Monitores de atividade física
(em milhões)
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Investir no envelhecimento
da população

Economia grisalha

Terapêutica e dispositivos
Cuidados e instalações
Seguro de vida e de saúde
Escolhas do consumidor sénior
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No centro da nossa Supertrend Economia
grisalha encontra-se a projeção de que,
até 2050, a população sénior mundial
duplicará para mais de dois mil milhões
de pessoas. Esta mudança criará procura,
mas também revelará desafios que
exigem soluções inovadoras: nos
mercados dos cuidados de saúde, dos
seguros, do consumo e imobiliário. E
embora os seniores de hoje
desempenhem um papel importante para
as empresas que servem esta população
atualmente, a trajetória de longo prazo
será sustentada pelas gerações mais
jovens de hoje, à medida que envelhecem.
Ao observarmos a adoção acelerada de
novos comportamentos, soluções e
tecnologias (incluindo no espaço digital),
a nossa expectativa é que continuem a
existir no futuro.

A não perder de vista
Empresas biofarmacêuticas, de tecnologia médica e de biologia
que fornecem soluções para condições que afetam os idosos
por meio de produtos inovadores, como terapias de RNA ou
conjugados anticorpo-fármaco.
Prestadores de serviços e operadores de estruturas residenciais bem administradas para idosos, operadoras de saúde e
de telemedicina que conseguem direcionar pacientes para a
estrutura de cuidados mais eficiente.
Seguradoras de saúde e de vida, assessores particulares de
fortunas e gestores de ativos com forte capacidade de
precificação.
Empresas do setor de consumo focadas nas necessidades
básicas e nos desejos mais discricionários dos consumidores
idosos – como empresas de turismo e fabricantes de produtos
de beleza, óculos graduados e aparelhos auditivos.

Áreas de impacto visadas por esta tendência:
Lorenzo Biasio
Senior Equity Analyst,
Healthcare
Samuel Traub
Equity Research Analyst,
Banks & Insurance
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Crescimento previsto da população, por género (2050)

Terapêutica e dispositivos
Atrasos nos cuidados
Os cuidados de saúde continuam a ser o setor mais afetado
por uma população em envelhecimento, a longo prazo, mas a
pandemia veio alterar a perspetiva de curto e médio prazo.
Muitos doentes faltaram a exames periódicos, consultas e
procedimentos de diagnóstico devido à priorização dos
doentes com COVID-19, o que se juntou à relutância por parte
de muitos doentes em procurar cuidados médicos em virtude
de preocupações com o risco de infeção nas instalações de
saúde. No Reino Unido, por exemplo, um relatório da Câmara
dos Comuns, em dezembro de 2021, apontava para cerca de
6 milhões de pessoas a aguardar cuidados médicos (o nível
mais elevado alguma vez registado) com 300 000 doentes a
aguardar mais de um ano22. O mesmo se verifica noutros
países e regiões. Uma vez que um atraso nos cuidados
médicos pode provocar uma evolução desnecessária da
doença, os prestadores de cuidados de saúde terão de dar
resposta a este atraso nos próximos anos, com as respetivas
implicações em termos de volume para os produtores de
terapêuticas e dispositivos médicos.

A era da inovação
Número de aprovações pela FDA
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No que diz respeito ao panorama mais geral, observamos que
a incidência de muitas doenças crónicas aumenta com a
idade, sendo as comorbidades (ou seja, várias doenças em
simultâneo) uma ocorrência comum. Embora ainda não
existam medicamentos modificadores da doença para algumas
das doenças mais complexas relacionadas com a idade, como
o Alzheimer, com o advento das novas biotecnologias, nomeadamente as terapias de ácido nucleico, conjugados anticorpo-fármaco e terapias celulares e genéticas, acreditamos que a
indústria poderá oferecer uma revolução terapêutica em
doenças com necessidades significativas ainda por colmatar,
ajudando a sustentar a trajetória da inovação no futuro. Por
exemplo, a rápida adoção da tecnologia mRNA para determinadas vacinas para a COVID-19 deverá ajudar a criar a
confiança sobre outras aplicações mRNA junto dos inovadores, dos reguladores e dos doentes.
O outro lado da moeda desta inovação é o custo. Com base
no histórico da trajetória, prevê-se que os custos dos cuidados
de saúde continuem a subir a um ritmo de várias centenas de
pontos de base acima do crescimento do produto interno bruto
(PIB). São necessárias soluções para conter estes custos e
acreditamos que a tecnologia desempenhará um papel cada
vez mais importante em termos de prevenção, diagnóstico
(precoce) e tratamento. A prevenção de doenças é altamente
rentável. Sempre que a prevenção não é viável, a experiência
revela que o diagnóstico mais precoce possível, possibilitado
por saltos tecnológicos em biópsias líquidas (uma aplicação da
sequenciação genética) ou pela imagiologia médica, por
exemplo, prolonga a vida dos doentes, além de habitualmente
reduzir os custos. Por fim, não conseguimos imaginar um
futuro em que os doentes ainda troquem prescrições médicas
manuais por medicamentos, pelo que será uma questão de
tempo até as prescrições eletrónicas e as entregas por
farmácias online se tornarem finalmente generalizadas.

Acreditamos que a concentração na inovação que cria valor é
fundamental, uma vez que dá algum poder negocial às
empresas farmacêuticas, de biotecnologia e tecnologia
médica, face aos cada vez maiores custos de saúde. Por
conseguinte, concentramo-nos em empresas que demostraram força na inovação ao longo da sua história, ou no que diz
respeito às tecnologias referidas acima, e/ou que sejam líderes
em termos de custos nos respetivos mercados geográficos.

Cuidados e instalações
O futuro traz inúmeras escolhas
Uma população envelhecida necessita de instalações e opções
de cuidados específicas. Muitos dos seniores de hoje vivem
uma vida mais saudável e ativa do que as gerações anteriores,
o que lhes permite viver de forma independente durante mais
tempo, além de procurarem manter este estilo de vida o
máximo de tempo possível. O lar de idosos tradicional do
passado já não será suficiente para satisfazer as diferentes
exigências desta geração. Os construtores e operadores de
conceitos específicos de alojamento para seniores, que vão
desde instalações de assistência à autonomia e alojamento
(sénior) partilhado até hospitais residenciais, desempenharão
assim um papel fundamental para dar resposta a esta procura.
Dito isto, reconhecemos a linha ténue que as empresas
cotadas em bolsa terão de pisar ao procurar satisfazer duas
partes interessadas muito importantes e também muito
diferentes: residentes de lares e acionistas. As empresas que
falham neste campo podem acabar no meio de uma controvérsia, tal como aconteceu com o operador de lares francês que
foi recentemente acusado num livro de maltratar residentes
idosos para reduzir custos.
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Além da infraestrutura física, vimos exemplos de uma adoção
digital altamente acelerada durante a pandemia. Veja-se a
aceitação da telemedicina, tanto pelos doentes como pelos
prestadores, como parte normal da vida diária. Os operadores
de telemedicina mais inovadores conhecem a proposta de
valor associada ao alargamento da sua oferta de uma prestação de cuidados urgentes para a prestação de cuidados
crónicos, que lhes traz um mercado muito maior. Com efeito,
um recente estudo da McKinsey sugeriu que até 2025, até
25% dos custos dos cuidados para os doentes do programa
Medicare nos EUA poderiam transitar do ambiente clínico para
o ambiente doméstico23, uma situação em que a telemedicina,
complementada pelo diagnóstico remoto, funcionaria como um
facilitador crítico.
Existe um problema na área da prestação de cuidados: uma
escassez de profissionais de enfermagem. É provável que este
problema se agrave no futuro, especialmente à medida que os
sistemas de saúde tentam resolver os atrasos dos procedimentos médicos causados pela pandemia. Conhecemos os estudos
que indicam que 25 a 50% dos profissionais de enfermagem
estão a reconsiderar a sua carreira devido a fatores como o
cansaço, a compensação e a falta de reconhecimento. Embora
esta situação careça de ação política, ainda assim representa
desafios e oportunidades para prestadores de saúde privados e
empresas especializadas, tais como os prestadores de soluções de contratação de profissionais de saúde.

mercado de trabalho, reduzindo assim os níveis das pensões e
aumentando o risco de pobreza entre os idosos24. O FMI
também prevê que a pandemia afete os sistemas de pensões
de forma estrutural: os pedidos de pensão por invalidez
poderão aumentar, sofrendo o respetivo financiamento com
uma base de vencimentos em contração e/ou uma redução
temporária das taxas de contribuição. Do lado dos ativos, a
volatilidade do mercado financeiro pode pesar nas posições do
balanço dos fundos de pensões. Por fim, as vastas medidas
de apoio estatal durante a pandemia causaram ainda mais
pressão nas finanças públicas, o que poderá afetar os sistemas de pensões de financiamento ou garantia estatal a longo
prazo. No nosso entender, estas tendências reforçam a nossa
opinião de que existe uma necessidade cada vez maior de
soluções de pensões no setor privado.
A pressão da pandemia sobre as companhias de seguros de
saúde do setor privado tem sido bastante limitada até ao
momento. Nos países desenvolvidos, os sistemas públicos de
saúde (em última análise, os contribuintes) deverão assumir a
maioria dos custos associados à COVID-19, com muitas
diferenças ao nível local. Consoante a região, contudo, uma
taxa de morte temporariamente elevada pode pesar nos lucros
nos seguros de vida. Nos EUA, o Centro Nacional de Estatísticas da Saúde (NCHS) comunicou que a esperança de vida
geral baixou para 77,0 anos em 2020 face a 78,8 anos em
201925. A COVID-19 foi a terceira causa de morte (após a
doença cardíaca e o cancro) nos EUA em 2020.

Seguro de vida e de saúde
A pandemia sublinha a importância da rede
de segurança
Os seniores deram por si no olho do furacão na pandemia de
COVID-19. Além da vulnerabilidade dessa faixa da população
a uma evolução grave da doença, o Fundo Monetário Internacional (FMI) sugere que a pandemia poderá forçar mais
pessoas a uma reforma antecipada devido a más condições do

Esperança de vida (nos EUA)

78,8

anos em 2019

Fuente NCHS, Credit Suisse

77,0

anos em 2020
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De acordo com o relatório sigma do Swiss Re Institute26, a
América Latina e, especialmente, o Brasil e o México também
enfrentam elevados níveis de perda nos seguros de vida. Ainda
assim, o excesso de mortalidade deverá diminuir à medida que
a adoção das vacinas contra a COVID-19 se reflete nas
estatísticas.
Contudo, acreditamos que a necessidade de seguros de vida e
de saúde continua a crescer. Além disso, acreditamos que a
pandemia aumentou a consciência geral no que diz respeito
aos riscos para a saúde. O estudo sigma acima mencionado
confirma esta visão, referindo uma maior consciência do risco
como impulso para um crescimento global dos prémios dos
seguros de vida, que deverão aumentar 2,9% e 2,7% em
2022 e 2023, respetivamente – acima das tendências
históricas. O maior contributo para o crescimento deverá vir de
produtos de proteção. De uma forma geral, vemos uma
possibilidade de expansão adicional das seguradoras em
mercados ainda sem penetração, especialmente através da
distribuição online.

Escolhas do consumidor sénior
Prontos para gastar
Apesar dos desafios já mencionados no que diz respeito às
finanças dos futuros seniores, observamos que os seniores de
hoje constituem um grupo de consumidores forte, com elevado
poder de compra, que reflete a acumulação de riqueza ao
longo da sua vida aliada a heranças recebidas por volta da
idade da reforma, outro efeito de uma longevidade cada vez
maior.

A (recente) tendência que estamos a acompanhar de perto é o
regresso das viagens e do consumo de experiências à medida
que saímos cuidadosamente da pandemia. As viagens quase
que pararam no auge da pandemia, o que fez com que muitas
empresas privadas relacionadas com o setor das viagens sem
uma rede de segurança adequada fossem à falência e gerou
crises existenciais para o mesmo tipo de empresas cotadas
em bolsa. Agora, as pessoas estão prontas para voltar a viajar.
Dada a procura acumulada, aliada a uma elevada taxa de
poupança ao longo da pandemia, prevemos um grande
impulso inicial nas reservas. O mais provável é que a trajetória
de médio prazo dependa da presença e do nível das restrições
à mobilidade, de pressões da inflação nos preços das viagens
e do potencial ressurgimento da COVID-19 ou de outros
agentes patogénicos. No nosso entender, as empresas com
menos ativos e as ofertas largamente livres de restrições de
mobilidade têm uma vantagem relativa, pois as empresas com
mais ativos, tais como as empresas de cruzeiros, tiveram de
aumentar a sua dívida durante a pandemia, o que poderá
pesar no seu perfil financeiro contra o pano de fundo do
aumento dos rendimentos.
Neste subtema, incluem-se também pequenos artigos de
saúde, uma vez que em grande medida são cobertos no
imediato pelos doentes (por exemplo, aparelhos auditivos ou
implantes dentários). Por fim, acreditamos que é importante
compreender as preferências dos consumidores nos mercados
emergentes, dada a proporção significativa de futuras populações sénior localizadas nesses mercados. Embora (com base
em fontes como o inquérito Emerging Consumer [Consumidores Emergentes], da Credit Suisse, e apresentações de
multinacionais) reconheçamos o valor sustentado de marcas
de mercados desenvolvidos nos mercados emergentes,
estamos conscientes da possibilidade de mudanças neste
comportamento do consumidor, o que poderá criar riscos de
perda aos titulares.
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Geração Z e Y

Valores
dos Millennials

Nativos digitais
Diversão, saúde e lazer
Atitude verde
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As cadeias de abastecimento e as
tendências de consumo ainda não
voltaram ao normal após a crise da
COVID-19, gerando um ambiente de
consumo volátil a curto prazo. Contudo, as
tendências de longo prazo na nossa
Supertrend Valores dos Millennials têm
bases sólidas. Por exemplo, a digitalização
é um processo constante e a geração mais
jovem vai acabar por integrar o metaverso
nas suas atividades diárias. Além disso, os
governos também estão a incentivar a
saúde, uma tendência que os millennials
valorizam muito. Um inquérito recente do
Credit Suisse Research Institute junto de
jovens consumidores revelou que as
gerações mais novas continuam muito
preocupadas com o ambiente e estão
altamente motivadas para desempenhar o
seu papel na mudança, sobretudo em
mercados emergentes: uma área visada
por esta tendência.

A não perder de vista
Plataformas digitais globais que revolucionam as compras, a
publicidade, os media e a indústria financeira.
Empresas ativas no setor da diversão, da saúde e do lazer,
com uma forte presença em mercados emergentes (por
exemplo, marcas globais, marcas chinesas).
Empresas que refletem a atitude verde dos Millennials (por
exemplo, alimentação sustentável, energia limpa e consumo e
produção responsáveis).

Áreas de impacto visadas por esta tendência:
Julie Saussier
Senior Equity Analyst,
Consumer Goods
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Nativos digitais

Componentes essenciais do metaverso

Vamos entrar no metaverso
Não é a primeira vez que a geração mais jovem revoluciona
setores, por exemplo, no retalho. O gosto dos Millennials por
tudo o que é digital continuará a definir novas tendências de
consumo, tal como a integração do metaverso nas suas
atividades diárias. Muitos observadores preveem que este
poderá tornar-se tão grande e rentável como a Internet. Como
resultado, as ações ainda que remotamente associadas ao
metaverso têm subido em flecha. Prevê-se que cada vez mais
as pessoas joguem, socializem, trabalhem e, mais importante
ainda, consumam no metaverso, um mundo digital 3D mais
imersivo que existe em paralelo ao mundo real. Analisamos as
aplicações emergentes no metaverso e identificamos os
beneficiários mais prováveis.

Dispositivos/
hardware
Infraestrutura

Por enquanto, o metaverso é um espaço virtual partilhado,
onde as pessoas são representadas por avatares digitais. As
plataformas de jogos são aquilo que mais se assemelha ao
metaverso neste momento. O hardware (como os dispositivos
de RV/RA) terá de ser aperfeiçoado para oferecer melhorias
ao nível do visor e das lentes, sensores mais precisos no
dispositivo e um processamento mais rápido. Além disso,
também são necessários débitos de dados de rede mais
elevados e latências mais reduzidas. A Credit Suisse prevê
vendas unitárias de 42 milhões até 2025 (receitas de 12,6 mil
milhões de USD) nos dispositivos de RA/RV, ou seja, uma
taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 36% nas
receitas ao longo de 2020-25.
Já existem promotores a comprar terrenos no metaverso para
construir hotéis, museus e galerias de arte para atrair consumidores e gerar tráfego e interações. À medida que a publicidade se move na direção do tráfego, as agências de publicidade estão a começar a vender serviços do metaverso aos seus
clientes, oferecendo-lhes experiências virtuais ou de jogo. É
provável que os consumidores venham a gastar dinheiro no
metaverso. Hoje em dia, os jogadores já compram e atualizam
os seus avatares em plataformas de jogos. Embora alguma
desta atividade possa parecer estranha (por exemplo, os
preços da roupa digital são próximos dos do mundo real).

Metaverso
Evolução para
uma Internet 3D
mais imersiva

Moeda/
pagamentos

Conteúdos

Comunidade

Fonte Credit Suisse
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Diversão, saúde e lazer
Além disso, outras aplicações complementam atividades do
mundo real (por exemplo, desporto, jogos, socialização). As
marcas estão a lançar locais de jogos virtuais em plataformas
de jogos, onde os avatares vestem os seus produtos. Os
consumidores estão a comprar tokens não fungíveis (NFT) de
peças de colecionador de marca. As marcas também estão a
encontrar formas inovadoras (por exemplo, desfiles de moda,
festas, jogos) de chegar aos seus clientes. O metaverso já
conta com concertos e festas digitais. O conceito foi testado
com êxito em plataformas de jogos e é provável que evolua,
com os utilizadores a serem vistos como hologramas ou a
serem teletransportados para um concerto remoto. Estas
iniciativas também são muito práticas (por exemplo, ultrapassam distâncias físicas/geográficas, não existem filas de
trânsito nem ameaças à segurança pessoal como a COVID-19
ou crime). Os artistas podem monetizar a sua música diretamente no metaverso através da venda de bilhetes, merchandising e eventos ao vivo. Os artistas desenvolvem e vendem
NFT no metaverso e também podem ganhar royalties. Os
estúdios de cinema estão a lançar conteúdos ou a organizar
eventos de marketing no metaverso.

Abram alas para o bem-estar
A tendência para uma forma de vida mais saudável e para o
bem-estar está cada vez mais em destaque, tendo também
sido significativamente impulsionada pela pandemia de
COVID-19. Trata-se de uma tendência muito importante para
os Millennials. “Bem-estar” é um termo geral para uma vida
saudável, que inclui uma melhor nutrição e uma maior concentração na saúde física, mas cada vez mais também na saúde
mental. Os consumidores e os governos estão cada vez mais
cientes dos resultados negativos de ciclos de vida pouco
saudáveis; os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU concentram-se parcialmente numa vida saudável e na
sustentabilidade do sistema alimentar. A geração Millennial
assumiu um papel proativo nesta área, interessando-se
especialmente por produtos de saúde e bem-estar. Aquilo que
mais motiva os Millennials a mudarem as suas dietas é a
saúde, conforme revelou o mais recente inquérito do Credit
Suisse Research Institute junto dos jovens consumidores27.

Dimensões do bem-estar
Tal como com qualquer nova tecnologia, é provável que surjam
aplicações completamente novas. Por exemplo, no mundo
profissional no metaverso, os funcionários poderiam ver o
desenho 3D de um colega. Mas, uma vez que o metaverso
não pode ser construído por uma única empresa, é provável
que existam muitos intervenientes nesta construção. No
entanto, as empresas terão de entrar cedo em cena para
evitar serem deixadas de fora, além de que pode sempre surgir
mais concorrência. Para alguns, a construção do metaverso
exigirá uma fase de investimento antes de poderem ter lucros,
mas para outros já está a emergir como uma oportunidade de
negócio adicional ou um ponto de contacto com os consumidores da geração Z. Neste momento, a base de utilizadores é
dominada por gerações mais novas, mas prevemos que haja
uma base de utilizadores mais alargada ao longo do tempo.

Social
Desenvolvimento de ligações
com outras pessoas, por exemplo,
através de comunidades de desporto

Mental
Consciência dos
sentimentos e procura
de uma mentalidade
resiliente

Ambiental
Cuidado com o espaço
que nos rodeia

Física
Reconhecimento
da importância
da atividade física

Embora existam muitas variações deste tema, a ideia inicial de uma roda do bem-estar
é atribuída ao Dr. Bill Hettler, cofundador do National Wellness Institute.
Fonte Credit Suisse
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As atividades ao ar livre, um estilo de vida ativo e tendências
de vestuário casual já estavam num crescendo de popularidade nos últimos anos, mas a pandemia acelerou ainda mais o
crescimento nestas áreas. A categoria do vestuário e do
calçado desportivo regista um crescimento notável. Na China,
foi recentemente lançado um novo programa nacional de
fitness quinquenal (2021–2025) que visa impulsionar a
indústria desportiva. Embora a corrida e o basquetebol sejam
os desportos mais populares na China hoje em dia, prevê-se
que haja um aumento no interesse noutros desportos, como o
esqui, o ténis, o golfe e a caminhada. É provável que as
marcas chinesas de vestuário e calçado desportivo sejam as
maiores beneficiárias do programa desportivo, uma vez que os
Millennials chineses se orgulham cada vez mais das suas
marcas. Em termos do panorama global, as marcas que
inovam e têm uma forte ligação com os entusiastas das
atividades ao ar livre estão a ter um desempenho excecional.
A alimentação funcional é outra das áreas que está a passar
por um crescimento sólido. Habitualmente, os alimentos
funcionais incluem ingredientes que oferecem benefícios
específicos para a saúde (tais como a redução do risco de
doenças), além de assegurarem nutrientes e energia. Prevê-se
que o mercado global de bebidas e alimentos funcionais
cresça na ordem dos dois dígitos na próxima década, apoiado
por uma consciência dos consumidores sobre as vantagens de
uma dieta saudável, pela inovação e por regulamentação de
apoio. As alternativas de base vegetal à carne e aos produtos
lácteos também são cada vez mais populares, abrindo a
possibilidade de um mercado substancial à medida que estas
alternativas se tornam mais comuns.
Muitas empresas do setor do bem-estar vieram revolucionar o
mercado, criando segmentos de nicho e ampliando o público-alvo dos seus produtos e serviços. Contudo, observamos que
as últimas novidades de empresas de consumo tradicionais
dizem muitas vezes respeito a temas relacionados com o
bem-estar, à medida que procuram conquistar uma quota cada
vez maior deste espaço lucrativo, através dos lançamentos dos

seus produtos, bem como através de fusões e aquisições. À
medida que as grandes empresas entram em diferentes
subsegmentos do bem-estar, a indústria poderá crescer ainda
mais rapidamente.

Atitude verde
Adotar um estilo de vida mais sustentável
Recentemente, o Credit Suisse Research Institute (CSRI)
inquiriu 10 000 consumidores entre os 16 e os 40 anos em
mercados desenvolvidos e emergentes28. As conclusões
revelam que as gerações mais jovens continuam muito
preocupadas com o ambiente e estão motivadas para impulsionar a mudança e adotar estilos de vida mais sustentáveis.
Esta mentalidade é importante, uma vez que as gerações mais
jovens já representavam 48% das despesas globais dos
consumidores em 2020, um número que se prevê que cresça
para 68% até 2040, de acordo com estimativas da Credit
Suisse. De acordo com o inquérito, os jovens consumidores
afirmaram que é provável que invistam em painéis solares e
tecnologias com eficiência energética (por exemplo, isolamento) para a habitação e que planeiam fazer a transição para
veículos elétricos, abandonando os automóveis tradicionais. Os
Millennials acreditam que a alimentação desempenha um
papel fundamental no combate às alterações climáticas e
estão prontos para mudar as suas dietas nesse sentido. No
entanto, continuam a querer comprar as tendências de moda
mais recentes e a viajar de avião.
As questões do bem-estar animal, da descarbonização e da
maior sustentabilidade na alimentação da população mundial
(todos estes temas importantes para os Millennials) poderão
ser agora solucionadas de forma inovadora, graças à carne
sintética. De acordo com o inquérito do CSRI, a carne sintética
já recebeu uma forte aceitação entre os Millennials, particularmente nos mercados emergentes, onde as populações em
crescimento provocam o aumento da procura de proteína.

72 | 73

Valores dos Millennials

A carne sintética consiste no cultivo de células animais num
ambiente de laboratório. As células animais são depois
recolhidas, moldadas e embaladas num produto final. A
produção de carne sintética não exige o abate de animais,
nem terreno, água ou pesticidas. A carne sintética constitui
uma solução viável para dar resposta às necessidades
crescentes de proteína de uma população mundial cada vez
numerosa. No entanto, os custos iniciais da produção de carne
sintética são elevados; a produção a uma escala que permita
reduzir o custo ao equivalente da carne tradicional será uma
condição essencial para a utilização comercial alargada. Embora a carne sintética seja uma solução altamente escalável, é
provável que a utilização de energia para a sua produção
também seja elevada, daí a necessidade de utilizar energias
renováveis no processo de produção.

O processo de produção de carne sintética
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Fonte Djisalov et al., 2021
proteinreport.org, Credit Suisse

Biorreator
para a fase II
Formação
do tecido

Em dezembro de 2020, Singapura tornou-se o primeiro país a
aprovar a utilização de produtos de carne sintética: neste caso,
frango sintético. Prevê-se que se siga a carne de vaca, a
carne de porco, o marisco e os produtos lácteos sintéticos,
assim como a aprovação da carne sintética para consumo
noutros mercados geográficos, à medida que estabelecem
vias legais para a introdução de produtos de carne sintética no
mercado. Por exemplo, poderemos ver as primeiras aprovações no mercado dos EUA em 2022, o que representaria um
marco importante no desenvolvimento da carne sintética. Uma
vez que a carne sintética tem um longo prazo de validade, não
contém antibióticos (nem microplásticos, no caso do marisco
sintético) e não é geneticamente modificada, é provável que os
Millennials a experimentem.
Dado que o mercado da carne tem uma dimensão enorme, a
conquista de uma quota do mesmo representa uma oportunidade muito atrativa. Neste momento, já se verifica a entrada
de dinheiro nesta área, ao nível do capital de risco, com o
lançamento de linhas de produção e comercialização. As
grandes empresas de bens essenciais estão atentas e já estão
a fazer negócios com operadores da carne sintética, a fim de
obterem exposição ao mercado. Prevê-se que as primeiras
ofertas públicas iniciais comecem a surgir em breve. Enquanto
o desenvolvimento da “carne” de base vegetal continua a ser
travado por questões relacionadas com o sabor e a utilização
de ingredientes altamente processados, conservantes e sal, a
carne sintética parece ter passado no teste do sabor e os
observadores do mercado mais otimistas acreditam que a
carne sintética pode até mesmo ultrapassar o sabor e a
textura da carne convencional e abrir a porta a novos produtos.
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Introduzimos esta Supertrend em 2020,
pois vimos um aumento do ritmo da
mudança de comportamento dos
consumidores, dos processos de
produção das empresas e das ações dos
governos para travar as alterações
climáticas. Acreditamos que esta
transformação terá lugar ao longo de
muitos anos. Olhando para os
desenvolvimentos de curto prazo nesta
área, o aumento recente dos preços da
energia deverá funcionar como um
estímulo para a redução da dependência
mundial dos combustíveis fósseis na
produção de eletricidade e nos
transportes. O sistema alimentar global,
responsável por bem mais de 20% das
emissões globais de gases com efeito de
estufa (GEE), também está no processo
de redução da sua pegada ambiental.

A não perder de vista
Empresas que lideram no setor das renováveis e outros
prestadores de tecnologias de produção de energia elétrica e
armazenamento de eletricidade sem CO2. Empresas que
aceleram a eficiência dos edifícios para reduzir o consumo de
energia.
Empresas de energia capazes de alcançar o impossível: reduzir
as emissões de GEE e manter rendimentos de dividendos.
Sociedades e empresas de tecnologia de captura de carbono
envolvidas na melhoria da capacidade de hidrogénio azul e
verde.
Empresas de transporte fortemente empenhadas num futuro
mais verde. Fabricantes de veículos (rodoviários, marítimos,
aeroespaciais) que oferecem soluções para a redução da
pegada ambiental, tais como veículos elétricos, combustíveis
sustentáveis, hidrogénio ou outras tecnologias.
Empresas que oferecem tecnologias para a melhoria da produção alimentar sustentável (ou seja, agricultura de precisão,
tecnologia de agricultura vertical, edição genética, gestão de
resíduos e redução de desperdício alimentar). Empresas de
transformação de carne com baixas emissões de GEE e
fornecedores de produtos alimentares de base vegetal.

Áreas de impacto visadas por esta tendência:
Daniel Rupli
Head of Single Security Research

Jens Zimmermann
Senior Equity Analyst,
Energy & Utilities
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Eficiência energética
A energia nuclear está de volta
Os preços globais de revenda da eletricidade subiram de forma
acentuada em 2021 devido a um forte aumento da procura, na
sequência da recuperação económica global, associado a
dificuldades na cadeia de abastecimento. De acordo com o
mais recente relatório do mercado da eletricidade da Agência
Internacional de Energia (AIE), mundialmente, a procura de
eletricidade cresceu uns impressionantes 6% em 2021 – o
maior aumento em termos absolutos alguma vez registado29.
Segundo a AIE, as fontes renováveis produziram mais 6% de
eletricidade do que no ano anterior, apoiando a continuação da
expansão da energia eólica, solar e hidroelétrica, entre outros
recursos amigos do ambiente. No entanto, este crescimento
não esteve sequer perto de corresponder ao aumento global
de energia; a produção a carvão atingiu os maiores volumes
de sempre, resultando num aumento de 6,8% nas emissões
globais de CO2.
A fim de limitar o aquecimento global a 1,5 °C até 2100, a AIE
prevê que as emissões globais de carbono tenham de atingir a
neutralidade carbónica até 2050, no âmbito do chamado
cenário de “Neutralidade carbónica até 2050” da AIE. Para
atingir a neutralidade carbónica até 2050 (tanto globalmente
como em todos os setores industriais), as emissões de
carbono no setor da produção de energia elétrica terão de ser
as primeiras a ser reduzidas e atingir a neutralidade carbónica
até 2040. Uma vez que a neutralidade carbónica precisa de
uma eletrificação muito mais rápida de todos os setores
industriais, prevê-se que a procura de eletricidade no âmbito
da neutralidade carbónica mais do que duplique até 2040. De
igual modo, no âmbito do cenário de eletrificação mais rápida
da neutralidade carbónica, a quota de energia eólica e solar na
produção de energia elétrica terá de atingir 63% até 2040,
face aos atuais 9%.

O combustível da mudança
Quota de consumo total de combustível, em %
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sólidos

Fonte AIE, Credit Suisse

Calor

Outros
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O carbono sai de cena
Matriz energética na produção de energia elétrica no âmbito
da neutralidade carbónica
Nos próximos três anos, espera-se que a expansão das capacidades de produção das renováveis absorva cerca de 90% do
crescimento da procura global de energia30. Por outro lado,
espera-se que a produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis fique estagnada a curto prazo, sendo depois
substancialmente reduzida, à medida que os países procuram
cumprir as metas de neutralidade carbónica até 2050.
A União Europeia (UE) publicou um novo sistema de rótulo
ecológico que constitui a primeira tentativa por parte de um
grande regulador global de determinar o que conta como
atividade económica verdadeiramente sustentável, a fim de
evitar o “branqueamento ecológico” no setor financeiro. É de
assinalar a proposta da UE de reconhecer a energia nuclear e
determinadas formas de gás natural como atividades económicas “ecológicas”, que poderá abrir o caminho a investimentos
em novas centrais nucleares e gás natural. Embora a energia
nuclear seja mais dispendiosa, a capacidade e o fator de
disponibilidade de cerca de 90% fazem com que essa tecnologia seja uma importante contribuidora de energia de base
estável. Muita da investigação sobre a energia nuclear concentrou-se no desenvolvimento de reatores modulares de pequenas dimensões, baseados em sistemas de segurança passiva.
Esses reatores modulares poderiam reduzir os elevados custos
das centrais nucleares tradicionais, limitando ao mesmo tempo
potenciais questões de segurança graças a um design mais
simples, com diferentes sistemas de refrigeração.
A utilização mais eficiente (e limitada) da eletricidade constitui
outra das formas de reduzir as emissões. Existe um enorme
potencial de aumento da eficiência energética dos edifícios
através de um melhor isolamento (por exemplo, das janelas), da
melhoria dos sistemas de aquecimento e arrefecimento, de
atividades de renovação e da utilização inteligente da energia e
os edifícios também podem tornar-se mais inteligentes com a
utilização de aparelhos com maior eficiência energética (por
exemplo, frigoríficos, máquinas de lavar, máquinas de secar,
esquentadores, computadores e televisores) ou a instalação de
contadores inteligentes.
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Fonte Net Zero by 2050, AIE, Paris, Credit Suisse

Transição para energia verde
O papel do gás na transição
O setor do gás e do petróleo também tem de se transformar
num setor com maior eficiência em termos de emissões de
carbono. Existem duas formas de descarbonizar o setor do gás
e do petróleo: uma substituição de combustíveis mais pesados
por gás liquefeito (GNL) e uma expansão gradual de equipamentos de captura de carbono. Enquanto for difícil encontrar
soluções rentáveis de armazenamento de energia de hidrogénio verde e baterias de grande escala, o gás continuará a ser
um importante combustível de transição na produção global de
energia. A Taxonomia da UE inclui determinadas formas de
gás natural entre as atividades económicas “verdes”: as novas
centrais a gás deverão gerar emissões inferiores a 270 g CO2/
kWh ou substituir uma central de combustíveis fósseis mais
poluente, receber uma licença de construção até ao final de
2030 e planear a transição a 100% para renováveis ou gases
com baixas emissões de carbono até ao final de 203531.
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Transporte sustentável
Uma vez que a China está igualmente empenhada em reduzir
as suas emissões de CO2, uma maior transição do carvão para
o gás manterá uma elevada procura de GNL ao longo das
próximas décadas. Também na Europa e nos EUA o gás
continua a ser o combustível de transição de eleição, porque
serão necessários vários anos para desenvolver uma nova
capacidade de produção nuclear.
O setor do gás já está a envidar grandes esforços de descarbonização por iniciativa própria. A Austrália, um dos principais
exportadores de GNL, está a desenvolver o projeto Moomba,
que utiliza uma rede de reservatórios de gás terrestres vazios
para capturar dióxido de carbono resultante da extração de
gás, da liquefação de GNL e da produção de hidrogénio azul.
Do mesmo modo, é produzido GNL “neutro em carbono” com
gás obtido de fontes responsáveis, com compensações de
carbono provenientes da captura e armazenamento de dióxido
de carbono (CAC) e a eletrificação do processo de liquefação.
Assim, depois de os EUA terem enviado o seu primeiro
carregamento de GNL neutro em carbono, em abril de 2021,
o GNL verde poderá tornar-se no novo padrão da indústria de
GNL. Por fim, como referido no subtema Energia e água, na
Supertrend Infraestruturas, as tecnologias de captura de
carbono continuam a ser fundamentais na transição energética
para concretizar as metas climáticas globais.
Por agora, contudo, a dependência do gás e o potencial de
“inflação verde” continuarão a representar dificuldades enquanto a energia eólica e solar continuarem a ser fontes
menos fiáveis de eletricidade que têm de ser compensadas
pela produção a gás, a preços que dependem de fatores
macro e geopolíticos. Por exemplo, em 2021, a procura de
eletricidade na China foi cada vez mais satisfeita com a
produção de energia a gás, dado que a queda do abastecimento de carvão reduziu a quota de produção de energia a
carvão da China e os baixos níveis hídricos afetaram a produção hidroelétrica da China. Do mesmo modo, a Europa foi
afetada por ventos fracos em 2021, o que significou que a
crescente procura de energia da Europa após a pandemia de
COVID-19 teve de ser compensada com a produção de
energia térmica a partir de carvão e gás.

Os veículos elétricos estão em alta
O ritmo de adoção dos veículos elétricos continua rápido,
apesar de a escassez global de chips ter afetado as cadeias
de abastecimento recentemente e causado atrasos. Em 2021,
as vendas globais de elétricos mais do que duplicaram,
atingindo 6,7 milhões de veículos, dos quais 4,8 milhões são a
bateria e 1,9 milhão são híbridos plug-in32. A procura foi
motivada por uma maior concentração nas metas de neutralidade carbónica, bem como por políticas favoráveis nos EUA e
noutros países. Como tal, a Credit Suisse prevê agora que os
veículos elétricos (elétricos a bateria e híbridos plug-in)
representem 45% das vendas anuais de automóveis até 2030,
face a 4,5% em 2020 (anterior previsão para 2030: 34%). As
estimativas revistas de penetração refletem uma grande
revisão em alta das estimativas para os veículos elétricos a
bateria (40% face aos anteriores 28%), tendo as estimativas
para híbridos/células de combustível permanecido inalteradas
e as estimativas para os híbridos plug-in sido revistas ligeiramente em baixa, para 5% (anteriormente: 6%). Por região, as
estimativas da penetração de veículos elétricos foram revistas
em alta, na UE, para 73% (anteriormente: 62%), na China,
para 66% (anteriormente: 42%), e, na América do Norte, para
50% (anteriormente: 36%). As nossas estimativas refletem
uma cada vez maior aceitação dos veículos elétricos e o
crescente investimento dos fabricantes nos veículos elétricos,
a fim de se manterem relevantes.
O debate atual em torno da transição da mobilidade de
próxima geração está menos relacionado com a potencial
procura de veículos elétricos e mais com a garantia da oferta.
A maioria das empresas de automóveis anunciou que pretende
dedicar-se exclusivamente aos veículos elétricos nesta década
ou na próxima e isso é algo que se está a repercutir em toda a
cadeia de abastecimento (desde semicondutores a baterias,
lítio, níquel, grafite, cátodos e separadores). Por conseguinte,
os fabricantes de automóveis tradicionais estão agora a ter
uma abordagem mais holística à garantia da oferta. Tudo isto
significa investir não só na capacidade de montagem de
veículos elétricos, mas também no fabrico de células de
baterias, na montagem de baterias e na obtenção de matérias-primas e componentes eletrónicos.
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Os veículos elétricos ganharão cada vez mais terreno
nesta década
Mix de vendas anuais dos fabricantes automóveis globais
por tipo de combustão
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Tal poderá refletir-se na relação entre fabricantes de equipamento de origem (OEM) de automóveis e os fornecedores de
automóveis de primeiro nível existentes, na medida em que os
fornecedores de automóveis se podem tornar menos relevantes, uma vez que os OEM estão mais diretamente envolvidos
na conceção e na obtenção de componentes. No que diz
respeito aos fornecedores de automóveis, preferimos aqueles
que são neutros em termos de tecnologias e que estão bem
posicionados para tirar partido da história dos veículos elétricos. Por outro lado, uma mudança deste género poderá
significar maiores investimentos de capital para OEM de
automóveis, à medida que entram em atividades fora das suas
habituais competências de fabrico.

Além das recentes dificuldades no abastecimento, o principal
desafio para os fabricantes de veículos elétricos tem sido os
cada vez mais elevados preços das mercadorias, especialmente do lítio. Tudo isso está a causar uma inflação significativa de
custos no que diz respeito aos materiais para baterias. Uma
vez que se prevê que a oferta de lítio continue limitada, as
empresas de automóveis estão a mudar para baterias LFP
(lítio-ferro-fosfato), até agora apenas amplamente utilizadas na
China. Os modelos de automóveis LFP têm uma menor
densidade energética e, por conseguinte, uma autonomia 20 a
25% mais reduzida, mas são relativamente seguros e têm um
preço 10 a 15% menor, o que deverá apoiar a procura de
veículos elétricos no segmento médio a baixo. Além disso, se
as inovações em curso com vista a reforçar a densidade
energética de LFP forem bem-sucedidas, tal poderá dar um
impulso ainda maior à adoção de LFP. Por fim, a abundância
de ferro face à oferta muito mais limitada de níquel, juntamente com a melhor disponibilidade da capacidade de células LFP,
deverá ajudar os OEM de automóveis a crescerem rapidamente com baterias LFP. A Credit Suisse prevê que a quota de
mercado LFP na China cresça para 67% até 2025 (face a
38% em 2020) e que a quota de mercado LFP global (menos
a China) atinja 15% até 2025 (face a 0% em 2020).
No final de 2021, a AIE apresentou o seu relatório de acompanhamento do transporte internacional, que representava
cerca de 2% das emissões globais de CO2 relacionadas com a
energia em 2020 e não está no bom caminho para contribuir
materialmente para metas de neutralidade carbónica33.
Embora a Organização Marítima Internacional tenha introduzido
medidas técnicas e operacionais de curto prazo, vários países
e empresas de transporte afirmaram que as mesmas não
serão suficientes para atingir metas de neutralidade carbónica
até 2050. Vemos esta situação como uma oportunidade para
os pioneiros na adoção das novas tecnologias otimizarem a
utilização de energia na indústria: por exemplo, combustível
sustentável ou tecnologia de transporte mais eficiente e mais
limpa.
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Agricultura e alimentação
Reduzir o consumo de carne
Para que seja possível dar resposta às necessidades de
alimentação de uma população cada vez maior e a uma
indústria que representa mais de um quarto das emissões
globais de gases com efeito de estufa, é urgentemente
necessário um sistema alimentar global sustentável. Um
estudo de Sandstrom et al. em 2018 sugere que mais de 80%
das emissões do setor podem ser atribuídas a nutrição de
origem animal, tais como produtos lácteos, carne e ovos34. O
consumo de água também está fortemente associado ao
sistema alimentar global e origina mais um desafio do ponto de
vista da sustentabilidade. Cerca de 70% do consumo anual de
água deve-se à produção agrícola35. Uma solução possível
consiste numa transição para uma dieta mais vegetal, que
pode ajudar a reduzir as emissões de GEE e também ter um
impacto positivo na subnutrição e na obesidade. Por exemplo,
vários estudos sugerem que a proteína nos produtos animais
pode ser parcialmente substituída por “carne” de base vegetal.
Como tal, o consumo de produtos alimentares de base vegetal
está a tornar-se cada vez mais popular. Em 2020, a “carne” de
base vegetal representava apenas 0,3% das vendas totais da
categoria de carne (1,4 biliões de USD) ao nível global,
enquanto os produtos lácteos de base vegetal representavam
4,5% do mercado total (0,5 biliões de USD)36. No entanto, as
vendas de “leite” de base vegetal já atingiram 15% das vendas
totais de leite. No nosso entender, se o crescimento das
vendas e a penetração da “carne” de base vegetal acompanharem os seus homólogos mais maduros da categoria do
“leite” de base vegetal, o mercado em causa será substancial.
Mesmo depois de ter em conta as limitações técnicas na
investigação e no desenvolvimento e alguma resistência dos
consumidores, prevemos que a categoria das alternativas à
carne possa atingir 16 mil milhões de USD até 2030 nos
EUA, o que corresponderia a uma quota de 7% da indústria
convencional de carne dos EUA, de 220 mil milhões de USD.
Em termos de previsões globais, um relatório da Bloomberg

Intelligence prevê que o mercado de retalho de “carne” de
base vegetal global crescerá mais de 17 vezes nesta década,
para 74 mil milhões de USD, atingindo uma penetração de 5%
até 2030; prevendo, por outro lado, que os produtos lácteos
de base vegetal cresçam mais de duas vezes e meia nesta
década, para 62 mil milhões de USD, atingindo uma penetração de 10%37.
As aplicações tecnológicas de agricultura inteligente podem
ajudar a otimizar a eficiência por metro quadrado de terreno,
tanto em termos do crescimento da população como das
emissões de GEE. Uma solução alimentar sustentável também
abre o caminho para novas tecnologias de agricultura sustentável, como a agricultura vertical. No nosso entender, as
embalagens sustentáveis, um sistema de gestão de resíduos
otimizado e uma redução geral no desperdício alimentar
também contribuirão para enfrentar os desafios das alterações
climáticas nessa indústria.
De volta às raízes
Dimensão do mercado de retalho de base vegetal global
(cenário de base)
Em 2030

Em 2025

Mil milhões de USD

Mil milhões de USD

161,9

77,8

5%
Penetração do mercado
total de carne

10%
Penetração do mercado
total de produtos lácteos

Fonte Bloomberg Intelligence, Credit Suisse
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29,4

Mil milhões de USD
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Aviso Legal
Avisos sobre risco
Todo investimento envolve risco, principalmente de flutuação no valor e nos retornos. Caso um investimento esteja denominado em outra moeda que não a sua moeda local, variações na taxa de câmbio podem ter um efeito negativo sobre o valor,
o preço ou os rendimentos.
Este documento pode incluir informações sobre investimentos que envolvem riscos especiais. Busque a orientação de seus
assessores financeiros independentes antes de tomar qualquer decisão de investimento com base neste documento, ou para
receber eventuais explicações necessárias sobre seu conteúdo. Mais informações também podem ser obtidas no folheto
Riscos Envolvidos na Negociação de Instrumentos Financeiros da Associação dos Banqueiros da Suíça.
O desempenho passado não é indicador do desempenho futuro. O desempenho pode ser afetado por comissões, taxas ou outras cobranças, assim como por flutuações nas taxas de câmbio. Riesgos de los mercados
financieros.
Riscos do mercado financeiro
Retornos históricos e os cenários para o mercado financeiro não são indicadores confiáveis de desempenho futuro. O preço
e o valor dos investimentos aqui mencionados e eventuais rendimentos que possam acumular poderão aumentar, diminuir ou
variar. Consulte o(s) assessor(es) que considerar necessário(s) para auxiliar você nessa avaliação.
Os investimentos podem não ter um mercado público ou apenas um mercado secundário restrito. Caso haja um mercado
secundário, não é possível prever a que preço esses investimentos serão negociados no mercado, ou se esse mercado será
líquido ou ilíquido.
Mercados emergentes
Sempre que este documento fizer referência a mercados emergentes, esteja ciente de que há incertezas e riscos associados
a investimentos e transações em diversos tipos de investimentos de (ou relacionados com ou associados a) emissores
e pagadores constituídos, sediados ou que atuam em negócios principalmente em países de mercados emergentes.
Investimentos relacionados a países de mercados emergentes podem ser considerados especulativos, e seus preços serão
muito mais voláteis do que aqueles de países mais desenvolvidos do mundo. Investimentos em mercados emergentes devem
ser realizados somente por investidores sofisticados ou profissionais experientes que têm conhecimento independente dos
mercados relevantes, conseguem analisar e ponderar os diversos riscos que esses investimentos apresentam e têm os
recursos financeiros necessários para suportar o risco substancial de perda do valor aplicado nesses investimentos. É sua
responsabilidade gerenciar os riscos decorrentes de investimentos em mercados emergentes e da alocação dos ativos em
seu portfólio. Busque a orientação de seus próprios assessores a respeito dos diversos riscos e fatores que devem ser
considerados ao investir em mercados emergentes.
Investimentos alternativos
Os hedge funds não estão sujeitos aos inúmeros regulamentos de proteção a investidores que se aplicam a investimentos
coletivos autorizados e regulados; e, em sua grande maioria, os gestores de hedge funds não são regulados. Os hedge funds
não estão limitados a nenhuma disciplina de investimento ou estratégia de negociação particular e buscam obter lucros em
todos os tipos de mercados usando alavancagem, derivativos e estratégias complexas de investimentos especulativos que
podem aumentar o risco de perda do investimento.
Transações com commodities embutem um alto grau de risco, inclusive o risco de perda de todo o investimento, e podem
não ser adequadas a vários investidores privados. O desempenho de tais investimentos depende de fatores imprevisíveis,
como catástrofes naturais, influências climáticas, capacidade de transporte, instabilidade política, flutuações sazonais e fortes
influências de rolagem futura, especialmente em futuros e índices.
Investidores no setor imobiliário estão expostos a mudanças na situação jurídica e a riscos cambiais, de liquidez e outros
riscos, inclusive os riscos cíclico, ambiental e dos mercados local e de locação.
Private equity
Private equity ("PE") consiste em um investimento de capital em participação em companhias de capital fechado (ou seja,
que não estão listadas na bolsa de valores). Esses investimentos são complexos, normalmente ilíquidos e de longo prazo. Os
investimentos em PE geralmente envolvem um grau significativo de risco financeiro e/ou comercial. Os investimentos em
PE não são protegidos nem garantidos. Investidores serão obrigados a atender aos chamados de capital de investimentos
durante um longo período. O não atendimento a esses chamados de capital pode normalmente resultar na perda de uma
parte ou de toda a conta de capital, na renúncia a eventuais rendimentos futuros ou ganhos em investimentos feitos antes de
tal inadimplência e, entre outras coisas, na perda de quaisquer direitos de participação em investimentos futuros ou na venda
forçada de seus investimentos a um preço muito baixo – muito menor do que as avaliações no mercado secundário. Empresas ou fundos podem estar altamente alavancados e, portanto, podem estar mais sensíveis a acontecimentos comerciais e/
ou financeiros adversos ou a fatores econômicos. Tais investimentos podem enfrentar concorrência intensa, mudanças nas
condições comerciais ou econômicas ou outros acontecimentos que podem afetar negativamente seu desempenho.
Riscos referentes a taxa de juros e crédito
A manutenção do valor de um título depende da solvência do Emissor e/ou do Garantidor (conforme aplicável), o que pode se
alterar ao longo do prazo do título. Em caso de inadimplência do Emissor e/ou do Garantidor do título, o título ou eventuais rendas
dele derivadas não são garantidas; e o valor recebido, se houver, poderá ser inferior ao montante originalmente investido.
Disclaimer global / informações importantes
As informações aqui fornecidas constituem material de marketing, e não análise de investimento. Este documento não é
direcionado nem se destina à distribuição para (ou ao uso por) qualquer pessoa ou entidade que seja cidadã ou residente
de (ou que esteja situada em) qualquer localidade, Estado, país ou outra jurisdição em que essa distribuição, publicação,
disponibilidade ou uso violaria a legislação ou a regulamentação ou sujeitaria o Credit Suisse a qualquer exigência de registro
ou licenciamento nessa jurisdição.
As referências ao Credit Suisse neste relatório incluem o Credit Suisse AG, o banco suíço, suas subsidiárias e afiliadas. Para
mais informações sobre nossa estrutura, visite https://www.credit-suisse.com.
NÃO DISTRIBUIÇÃO, SOLICITAÇÃO OU ASSESSORIA: Este documento é fornecido para fins ilustrativos e de
informação e se destina a seu uso exclusivo. Este documento não constitui solicitação, oferta nem recomendação de compra
ou venda de nenhum valor mobiliário ou outro instrumento financeiro. Quaisquer informações que incluam fatos, opiniões ou
cotações poderão ser condensadas ou resumidas e são expressas na data em que foram escritas. As informações contidas
neste documento foram fornecidas apenas como comentário geral sobre o mercado e não constituem nenhuma forma de
análise de investimento, assessoria financeira, jurídica, tributária ou outro serviço regulamentado. Essas informações não levam em consideração os objetivos, a situação ou as necessidades financeiras de nenhum indivíduo, e esses aspectos devem
ser considerados antes de se tomar qualquer decisão de investimento. Busque a orientação de seus assessores financeiros
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Comissão para o Mercado Financeiro do Chile (Comisión para el Mercado Financiero) segundo a Lei nº 18.045, a Ley de
Mercado de Valores, e seus respectivos regulamentos. Portanto, não podem ser ofertados nem vendidos publicamente no
Chile. Este documento não constitui uma oferta ou um convite para subscrever ou adquirir os valores mobiliários na República
do Chile, exceto para investidores individualmente identificados nos termos de uma oferta privada, conforme a acepção do
termo no artigo 4º da Ley de Mercado de Valores (uma oferta que não é "dirigida ao público em geral ou a um determinado
setor ou grupo específico do público"). Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC): Estas informações estão sendo
distribuídas pelo Credit Suisse AG (filial do DIFC). O Credit Suisse AG (filial do DIFC) está licenciado e é regulado pela
Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai ("DFSA"). Produtos ou serviços financeiros correlatos são disponibilizados
somente para Clientes Profissionais ou Contrapartes do Mercado, conforme definição da DFSA, e não se destinam a
nenhuma outra pessoa. O Credit Suisse AG (filial do DIFC) está situado em Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai,
Emirados Árabes Unidos. França: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A., sucursal na França ("filial
da França"), que é uma filial do Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no
Grão-Ducado de Luxemburgo, com endereço registrado em 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. A filial da França
está sujeita à supervisão prudencial da autoridade de supervisão de Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), e das autoridades de supervisão da França, a Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e a
Autorité des Marchés Financiers (AMF). Alemanha: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Deutschland)
Aktiengesellschaft, regulado pela Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Guernsey: Este relatório é
distribuído pelo Credit Suisse AG, filial de Guernsey, uma filial do Credit Suisse AG (constituído no Cantão de Zurique),
situada em Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. O Credit Suisse AG, filial de Guernsey,
é detido integralmente pelo Credit Suisse AG e é regulado pela Comissão de Serviços Financeiros de Guernsey. Cópias das
contas auditadas mais recentes do Credit Suisse AG estão disponíveis mediante solicitação. Índia: Este relatório é distribuído
pelo Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN No. U67120MH1996PTC104392), regulado pela Comissão de
Valores Mobiliários da Índia na qualidade de analista (registro nº INH 000001030), na qualidade de gerente de portfólio
(registro nº INP000002478) e na qualidade de corretor de ações (registro nº INZ000248233), com endereço registrado em
9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, Índia, T- +91-22 6777 3777. Israel: Se
distribuído pelo Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. em Israel: Este documento é distribuído pelo Credit Suisse
Financial Services (Israel) Ltd. Nem o Credit Suisse AG nem os serviços oferecidos em Israel são supervisionados pelo
Supervisor de Bancos do Banco de Israel, e sim pela autoridade de supervisão bancária competente na Suíça. O Credit
Suisse Financial Services (Israel) Ltd. é um comercializador licenciado de investimentos em Israel; e, portanto, suas atividades
de comercialização de investimentos são supervisionadas pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel. Itália: Este
relatório é distribuído na Itália pelo Credit Suisse (Italy) S.p.A., um banco constituído e registrado segundo as leis da Itália,
sujeito à supervisão e ao controle do Banca d’Italia e da CONSOB. Líbano: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse
(Lebanon) Finance SAL ("CSLF"), instituição financeira constituída no Líbano e regulada pelo Banco Central do Líbano
("CBL"), licenciado como instituição financeira sob número 42. O Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL está sujeito às
circulares e leis do CBL, bem como às leis e aos regulamentos da Autoridade de Mercados Financeiros do Líbano (CMA). O
CSLF é uma subsidiária do Credit Suisse AG e faz parte do Grupo Credit Suisse (Credit Suisse). A CMA não aceita
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responsabilidade alguma pelo conteúdo das informações contidas neste relatório, inclusive quanto à exatidão ou a
completude dessas informações. A responsabilidade pelo conteúdo deste relatório é do emissor, de seus diretores e outras
pessoas, como os especialistas, cujas opiniões constam neste relatório com seu consentimento. A CMA tampouco avaliou a
adequação do investimento a algum investidor ou tipo de investidor em particular. Entende-se e reconhece-se expressamente
que investimentos em mercados financeiros podem envolver um alto grau de complexidade e risco de perda de valor e podem
não ser adequados para todos os investidores. A avaliação de adequação realizada pelo CSLF com relação a este
investimento será feita com base nas informações que o investidor houver fornecido para o CSLF na data dessa avaliação e
de acordo com os processos e as políticas internas do Credit Suisse. Fica estabelecido que o idioma inglês será usado em
todos os comunicados e documentos fornecidos pelo Credit Suisse e/ou pelo CSLF. Ao aceitar investir no produto, o
investidor confirma expressa e irrevogavelmente que entende plenamente o idioma inglês e não faz objeção alguma ao seu
uso. Luxemburgo: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente
autorizada no Grão-Ducado de Luxemburgo, com endereço registrado em 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo. O
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. está sujeito à supervisão prudencial da autoridade de supervisão de Luxemburgo, a
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). México: Este documento representa a visão da pessoa que
prestou seus serviços para o C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. ("C. Suisse Asesoría") e/ou para o Banco Credit
Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) ("Banco CS"), de modo que
tanto o C. Suisse Asesoría como o Banco CS reservam-se o direito de mudar de opinião a qualquer momento e não assumir
responsabilidade alguma a esse respeito. Este documento é distribuído somente para fins informativos e não implica uma
recomendação ou sugestão pessoal nem convite para executar operação alguma e não substitui as discussões havidas com
seu assessor com relação ao C. Suisse Asesoría e/ou o Banco CS antes de tomar alguma decisão de investimento. Nem o
C. Suisse Asesoría nem o Banco CS assumem responsabilidade alguma pelas decisões de investimento tomadas com base
nas informações contidas no documento enviado, já que podem não levar em consideração o contexto da estratégia de
investimentos e os objetivos de clientes específicos. Prospectos, folhetos, regimes de investimentos de fundos de
investimentos, relatórios anuais ou informações financeiras periódicas contêm todas as informações adicionais úteis a
investidores. Esses documentos podem ser obtidos sem custo algum diretamente com os emissores, os operadores de
fundos de investimentos, no site da bolsa de valores em que estão listados ou por intermédio de seu assessor no C. Suisse
Asesoría e/ou Banco CS. O desempenho passado e os vários cenários dos mercados existentes não são garantia de
retornos presentes ou futuros. Caso as informações contidas neste documento estejam incompletas, incorretas ou
imprecisas, contate seu assessor no C. Suisse Asesoría e/ou Banco CS assim que possível. Este documento poderá sofrer
modificações sem que haja nenhuma responsabilidade do C. Suisse Asesoría e/ou do Banco CS. Este documento é
distribuído apenas para fins informativos e não substitui os Relatórios de Operações nem os Extratos de Conta recebidos do
C. Suisse Asesoría e/ou do Banco CS com relação às Disposições Gerais Aplicáveis a Instituições Financeiras e a outras
Pessoas Jurídicas que Prestam Serviços de Investimentos emitidas pela Comissão Bancária e de Valores Mobiliários do
México ("CNBV"). Em virtude da natureza deste documento, nem o C. Suisse Asesoría nem o Banco CS assumem
responsabilidade alguma em decorrência das informações aqui contidas. Sem prejuízo do fato de que as informações foram
obtidas de fontes ou tiveram por base fontes que o C. Suisse Asesoría e/ou o Banco CS acreditavam ser confiáveis, não há
garantia de que as informações sejam precisas ou completas. O Banco CS e/ou o C. Suisse Asesoría não aceitam nenhuma
responsabilidade por eventuais perdas decorrentes do uso das informações contidas no documento enviado. É recomendado
que investidores se certifiquem de que as informações fornecidas são compatíveis com suas circunstâncias pessoais e seu
perfil de investimento, com relação a qualquer situação jurídica, regulatória ou tributária específica, ou que obtenha assessoria
profissional independente. O C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. é um assessor de investimento constituído de acordo
com as Leis do Mercado de Valores Mobiliários do México ("LMV"), registrado na CNBV sob o número 30070. O C. Suisse
Asesoría México, S.A. de C.V. não faz parte do Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. nem de nenhum outro
grupo financeiro no México. O C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. não é um assessor de investimentos independente,
conforme estabelecido na LMV e nos outros regulamentos aplicáveis, em virtude de seu relacionamento direto com o Credit
Suisse AG, uma instituição financeira estrangeira, e de seu relacionamento indireto com entidades que compõem o Grupo
Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Países Baixos: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg)
S.A., filial dos Países Baixos ("filial dos Países Baixos"), que é uma filial do Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição
de crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado de Luxemburgo, com endereço registrado em 5, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxemburgo. A filial dos Países Baixos está sujeita à supervisão prudencial da autoridade de supervisão de
Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), da autoridade de supervisão dos Países Baixos, o
De Nederlansche Bank (DNB), e do supervisor de mercado dos Países Baixos, a Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Portugal: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Sucursal em Portugal ("filial de Portugal"), que é
uma filial do Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado de
Luxemburgo, com endereço registrado em 5, rue Jean Monnet, L-2180, Luxemburgo. A filial de Portugal está sujeita à
supervisão prudencial da autoridade de supervisão de Luxemburgo, a Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF), e
da autoridade de supervisão portuguesa, o Banco de Portugal (BdP) e a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários
(CMVM). Qatar: Estas informações foram distribuídas pelo Credit Suisse (Qatar) L.L.C., que está devidamente autorizado e
regulado pela Autoridade Reguladora do Centro Financeiro do Qatar (QFCRA), sob a licença QFC No. 00005. Todos os
produtos ou serviços financeiros correlatos estarão disponíveis somente para Contrapartes Elegíveis (conforme definição da
QFCRA) ou Clientes de Negócios (conforme definição da QFCRA), inclusive pessoas físicas, que optaram por ser
classificadas como Clientes de Negócios, têm ativos líquidos de mais de 4 milhões de riais catarenses, além de
conhecimento, experiência e compreensão financeiros suficientes para participar desses produtos e/ou serviços. Portanto,
estas informações não devem ser entregues nem servir de base para nenhum outro tipo de pessoa física. Arábia Saudita:
Este documento é distribuído pelo Credit Suisse Saudi Arabia (registrado na CR sob o nº 1010228645), que está
devidamente licenciado e regulado pela Autoridade Saudita de Mercado de Capitais, sob a licença nº 08104-37, de 23 de
março de 1429H, que corresponde a 21 de março de 2008. O Credit Suisse Saudi Arabia está sediado em King Fahad
Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arábia Saudita. Site: https://www.credit-suisse.com/sa.
De acordo com as Normas sobre a Oferta de Valores Mobiliários e Obrigações Contínuas, este documento não pode ser
distribuído no Reino, exceto para as pessoas que tiverem permissão nos termos das Normas sobre a Oferta de Valores Mobiliários e Obrigações Contínuas emitidas pela Autoridade de Mercado de Capitais. A Autoridade de Mercado de Capitais não
faz declaração alguma quanto à exatidão ou completude deste documento e se isenta expressamente de qualquer responsabilidade, seja qual for, por qualquer perda decorrente ou incorrida com base em qualquer parte deste documento. Compradores prospectivos dos valores mobiliários ora oferecidos devem conduzir seu próprio processo de diligência quanto à exatidão
das informações atinentes aos valores mobiliários. Caso você não compreenda o conteúdo deste documento, consulte um
assessor financeiro autorizado. De acordo com os Regulamentos sobre Fundos de Investimento, este documento não pode
ser distribuído no Reino, exceto para as pessoas que tiverem permissão nos termos dos Regulamentos sobre Fundos de
Investimento emitidos pela Autoridade de Mercado de Capitais. A Autoridade de Mercado de Capitais não faz declaração
alguma quanto à exatidão ou completude deste documento e se isenta expressamente de qualquer responsabilidade, seja
qual for, por qualquer perda decorrente ou incorrida com base em qualquer parte deste documento. Subscritores prospectivos
dos valores mobiliários ora oferecidos devem realizar seu próprio processo de diligência quanto à exatidão das informações
atinentes aos valores mobiliários. Caso você não compreenda o conteúdo deste documento, consulte um assessor financeiro
autorizado. África do Sul: Estas informações são distribuídas pelo Credit Suisse AG, registrado como provedor de serviços
financeiros na Autoridade de Conduta do Setor Financeiro na África do Sul sob número FSP 9788 e/ou pelo Credit Suisse
(UK) Limited, registrado como provedor de serviços financeiros na Autoridade de Conduta do Setor Financeiro na África do
Sul sob número FSP 48779. Espanha: Este documento constitui material de marketing para fins informativos e é distribuído
pelo Credit Suisse AG, Sucursal en España, pessoa jurídica registrada na Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este
documento é endereçado exclusivamente ao destinatário apenas para uso pessoal e, segundo os regulamentos atualmente

em vigor, não pode de maneira alguma ser considerado como se fosse uma oferta de valores mobiliários, assessoria de
investimentos pessoais ou recomendação geral ou específica de produtos ou estratégias de investimentos para que você
execute alguma operação. O cliente será considerado responsável, em todos os casos, por tomar quaisquer decisões de
investimentos ou desinvestimentos e, portanto, assume total responsabilidade pelos benefícios ou perdas resultantes das
operações que decidir realizar com base nas informações e opiniões incluídas neste documento. Este documento não é o
resultado de uma análise ou investigação financeira e, portanto, não está sujeito aos regulamentos em vigor que se aplicam
à produção e distribuição de análises financeiras, e seu conteúdo não cumpre as exigências legais sobre independência da
análise financeira. Turquia: As informações, os comentários e as recomendações sobre investimentos aqui contidos não se
encontram no escopo da atividade de assessoria de investimentos. Os serviços de assessoria de investimentos oferecidos
às pessoas pelas instituições autorizadas são individualizados, levando em consideração suas preferências de risco e retorno,
ao passo que os comentários e as recomendações aqui contidos são de natureza geral. Portanto, as recomendações podem
não ser adequadas à sua situação financeira ou às suas preferências de risco e retorno. Por esse motivo, tomar decisões
de investimento com base apenas nas informações aqui contidas pode não gerar os resultados esperados. Este relatório é
distribuído pelo Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regulado pela Comissão de Mercado de Capitais da
Turquia, e está sediado em Levazim Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas/Istambul-Turquia. Reino Unido: Este material é distribuído pelo Credit Suisse (UK) Limited. O Credit Suisse (UK) Limited é regulado
pela Autoridade de Conduta Financeira e regulado e autorizado pela Autoridade Reguladora Prudencial. Se este material for
distribuído no Reino Unido por uma entidade offshore não isenta nos termos da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de
2000 (Promoção Financeira) Ordenamento 2005, serão aplicadas as seguintes condições: À medida que tenha sido comunicado no Reino Unido ou que tenha capacidade de gerar um efeito no Reino Unido, este documento constitui uma promoção
financeira aprovada pelo Credit Suisse (UK) Limited, que é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira e regulado e
autorizado pela Autoridade Reguladora Prudencial no Reino Unido para a condução de negócios de investimento no Reino
Unido. O Credit Suisse (UK) Limited está sediado em Five Cabot Square, E14 4QR, Londres. As regras da Lei de Serviços
e Mercados Financeiros do Reino Unido de 2000, que dispõe sobre a proteção a clientes de varejo, não lhe serão aplicáveis,
e eventuais compensações disponibilizadas para "reclamantes elegíveis", nos termos do Esquema de Compensação de
Serviços Financeiros do Reino Unido, também não lhe serão disponibilizadas. O tratamento fiscal depende das circunstâncias
individuais de cada cliente e está sujeito a mudanças no futuro.
Divulgações de informações regionais importantes
Nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) autor(es) do relatório neste ato certifica(m)
que as perspectivas nele expressas refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais do(s) autor(es) e foram preparadas
com independência, inclusive em relação ao Credit Suisse. A remuneração do(s) autor(es) está parcialmente baseada em
diversos fatores, inclusive nas receitas totais do Credit Suisse, mas nenhuma parte da remuneração estava, está ou estará
relacionada às recomendações ou opiniões específicas expressas neste relatório. Além disso, o Credit Suisse declara que:
O Credit Suisse prestou e/ou poderá prestar no futuro serviços de investment banking, corretagem, gestão de ativos, banco
comercial e outros serviços financeiros para a(s) companhia(s) que é(são) objeto deste relatório ou para suas afiliadas, pelos
quais recebeu ou poderá receber os honorários e as comissões usuais, os quais constituíram ou constituem interesses financeiros ou comerciais relevantes com relação à(s) companhia(s) ou aos valores mobiliários que são objeto deste relatório.
ESTADOS UNIDOS: NEM ESTE RELATÓRIO NEM CÓPIAS DELE PODEM SER ENVIADOS, LEVADOS PARA OU
DISTRIBUÍDOS NOS ESTADOS UNIDOS OU PARA QUALQUER PESSOA DOS ESTADOS UNIDOS (conforme o significado atribuído ao termo no Regulamento S, segundo a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme
alterada).
ÁSIA-PACÍFICO – AVISO IMPORTANTE
As informações aqui fornecidas constituem material de marketing, e não análise de investimento. Para todas as contas,
exceto aquelas geridas por gerentes de relacionamento e/ou consultores de investimento do Credit Suisse AG, filial de Hong
Kong: Este material foi preparado pelo Credit Suisse AG ("Credit Suisse") apenas para fins informativos. Este material não
apresenta nem pretende apresentar pesquisa ou análise significativa e, dessa forma, não constitui análise de investimento ou
recomendações de analistas para fins regulatórios. Essas informações não levam em consideração os objetivos, a situação
ou as necessidades financeiras de nenhum indivíduo, e esses aspectos devem ser considerados antes de se tomar qualquer
decisão de investimento. As informações aqui contidas não devem servir de base suficiente para sustentar uma decisão de
investimento, tampouco equivalem a assessoria de investimento ou recomendação pessoal. O Credit Suisse não faz nenhuma
declaração quanto à adequação dos produtos e dos serviços apresentados especificamente neste material a algum investidor
particular. Este material não constitui convite ou oferta para que alguma pessoa subscreva ou compre quaisquer dos produtos
ou serviços mencionados neste material ou participe de alguma outra transação. Os únicos termos legalmente vinculativos
serão encontrados na documentação ou nos contratos específicos e nas confirmações de produtos aplicáveis, preparados
pelo Credit Suisse. Para contas geridas por gerentes de relacionamento e/ou consultores de investimento do Credit Suisse
AG, filial de Hong Kong: Este material foi preparado pelo Credit Suisse AG ("Credit Suisse") apenas para fins informativos.
Este material não apresenta nem pretende apresentar pesquisa ou análise significativa e, dessa forma, não constitui análise
de investimento para fins regulatórios. Essas informações não levam em consideração os objetivos, a situação ou as necessidades financeiras de nenhum indivíduo, e esses aspectos devem ser considerados antes de se tomar qualquer decisão de
investimento. O Credit Suisse não faz nenhuma declaração quanto à adequação dos produtos e dos serviços apresentados
especificamente neste material a algum investidor particular. Este material não constitui convite ou oferta para que alguma
pessoa subscreva ou compre quaisquer dos produtos ou serviços mencionados neste material ou participe de alguma outra
transação. Os únicos termos legalmente vinculativos serão encontrados na documentação ou nos contratos específicos e nas
confirmações de produtos aplicáveis, preparados pelo Credit Suisse.
Para todas as contas, exceto aquelas geridas por gerentes de relacionamento e/ou consultores de investimento do Credit
Suisse AG, filial de Hong Kong: Uma afiliada do Credit Suisse pode ter trabalhado na análise e nas informações contidas
neste material antes de ele ter sido disponibilizado para o destinatário. Na máxima medida permitida por lei, o Credit Suisse
e suas afiliadas e cada um de seus respectivos diretores, funcionários e consultores não aceitam responsabilidade alguma
por erro ou omissão contidos neste material nem por qualquer perda e/ou dano direto, indireto, imprevisto, específico ou
não emergente sofrido pelo destinatário deste material ou por qualquer outra pessoa em decorrência do uso deste material
ou da confiança nele depositada. Nem o Credit Suisse nem suas afiliadas (nem seus respectivos conselheiros, diretores,
funcionários ou assessores) oferecem qualquer garantia ou fazem declarações quanto à exatidão, confiabilidade e/ou
completude das informações apresentadas neste material. As informações contidas neste material foram fornecidas apenas
como comentário geral do mercado e não constituem nenhuma forma de assessoria financeira, jurídica, tributária ou outro
serviço regulamentado. As observações e opiniões contidas neste material podem ser diferentes ou inconsistentes com as
observações e opiniões dos analistas do departamento de análise do Credit Suisse e de outras divisões ou com as posições
proprietárias do Credit Suisse. O Credit Suisse não tem nenhuma obrigação de atualizar, comunicar ou fornecer informações
adicionais a nenhuma pessoa, caso o Credit Suisse tome conhecimento de alguma inexatidão, falta de integridade ou mudança nas informações contidas neste material. Considerando-se que este material contém declarações sobre desempenho
futuro, essas declarações são prospectivas e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas. O desempenho passado não
é indicador confiável do desempenho futuro.
Para contas geridas por gerentes de relacionamento e/ou consultores de investimento do Credit Suisse AG, filial de Hong
Kong: Uma afiliada do Credit Suisse pode ter trabalhado na análise e nas informações contidas neste material antes de
ele ter sido disponibilizado para o destinatário. Na máxima medida permitida por lei, o Credit Suisse e suas afiliadas e cada
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um de seus respectivos diretores, funcionários e consultores não aceitam responsabilidade alguma por erro ou omissão
contidos neste material nem por qualquer perda e/ou dano direto, indireto, imprevisto, específico ou não emergente sofrido
pelo destinatário deste material ou por qualquer outra pessoa em decorrência do uso deste material ou da confiança nele
depositada. Nem o Credit Suisse nem suas afiliadas (nem seus respectivos conselheiros, diretores, funcionários ou assessores) oferecem qualquer garantia ou fazem declarações quanto à exatidão, confiabilidade e/ou completude das informações
apresentadas neste material. As informações contidas neste material foram fornecidas apenas como comentário geral do
mercado e não constituem nenhuma forma de assessoria jurídica, tributária ou outro serviço regulamentado. As observações
e opiniões contidas neste material podem ser diferentes ou inconsistentes com as observações e opiniões dos analistas do
departamento de análise do Credit Suisse e de outras divisões ou com as posições proprietárias do Credit Suisse. O Credit
Suisse não tem nenhuma obrigação de atualizar, comunicar ou fornecer informações adicionais a nenhuma pessoa, caso o
Credit Suisse tome conhecimento de alguma inexatidão, falta de integridade ou mudança nas informações contidas neste
material. Considerando-se que este material contém declarações sobre desempenho futuro, essas declarações são prospectivas e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicador confiável do desempenho
futuro. Para todos: Este material não é direcionado nem se destina à distribuição para (ou ao uso por) qualquer pessoa ou
entidade que seja cidadã ou residente de (ou que esteja situada em) qualquer jurisdição onde essa distribuição, publicação,
disponibilidade ou uso violaria as leis ou os regulamentos aplicáveis ou sujeitaria o Credit Suisse e/ou suas subsidiárias ou
suas afiliadas a qualquer exigência de registro ou licenciamento nessa jurisdição. Materiais foram fornecidos ao destinatário e
não devem ser redistribuídos sem o consentimento expresso e escrito do Credit Suisse. Para mais informações, contate seu
gerente de relacionamento.
Informações sobre distribuição
AUSTRÁLIA: Este material é distribuído na Austrália pelo Credit Suisse AG, Filial de Sidney, apenas para fins informativos,
para pessoas que sejam "clientes de atacado" (conforme definição do termo na seção 761G(7) da Lei das Empresas). O
Credit Suisse AG, Filial de Sidney, não garante o desempenho nem oferece garantia alguma com relação ao desempenho
de nenhum produto financeiro aqui mencionado. Na Austrália, as entidades do Grupo Credit Suisse, exceto o Credit Suisse
AG, Filial de Sidney, não são instituições estão autorizadas a aceitar depósitos para fins da Lei Bancária de 1959 (Cth.), e
suas obrigações não representam depósitos ou outros passivos do Credit Suisse AG, Filial de Sidney. O Credit Suisse AG,
Filial de Sidney, não garante nem de outra forma se responsabiliza pelas obrigações das entidades ou dos fundos do Credit
Suisse. HONG KONG: Este material é distribuído em Hong Kong pelo Credit Suisse AG, Filial de Hong Kong, uma Instituição Autorizada regulada pela Autoridade Monetária de Hong Kong e uma Instituição Registrada regulada pela Comissão
de Valores Mobiliários e Futuros, e foi preparado em conformidade com a seção 16 do Código de Conduta de Pessoas
Licenciadas ou Registradas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros. O conteúdo deste material não foi revisado
por nenhuma autoridade reguladora de Hong Kong. Recomenda-se cautela com relação a qualquer oferta. Se estiver em
dúvida sobre o conteúdo deste material, busque assessoria de um profissional independente. Ninguém pode ter emitido ou
tido em sua posse para fins de emissão e ninguém pode emitir ou ter em sua posse para fins de emissão, seja em Hong
Kong ou qualquer outro lugar, qualquer publicidade, convite ou material relacionado a este produto, que é direcionado ao (ou
cujo conteúdo provavelmente será consultado ou lido pelo) público de Hong Kong (exceto se permitido segundo as leis de
valores mobiliários de Hong Kong), com exceção dos locais em que este produto for ou se destinar a ser vendido apenas
para pessoas de fora de Hong Kong ou apenas para "investidores profissionais", conforme definição do termo no Decreto de
Valores Mobiliários e Futuros (Cap. 571) de Hong Kong e nos seus regulamentos. CINGAPURA: Este material é distribuído
em Cingapura pelo Credit Suisse AG, Filial de Cingapura, que é licenciado pela Autoridade Monetária de Cingapura,
conforme a Lei Bancária (Cap. 19), para conduzir atividades bancárias. Este relatório foi preparado e emitido para distribuição
em Cingapura apenas para investidores institucionais, investidores credenciados e investidores especializados (conforme
definição nos Regulamentos sobre Assessores Financeiros ("FAR"). O Credit Suisse AG, Filial de Cingapura, pode distribuir
relatórios produzidos por suas entidades ou afiliadas estrangeiras nos termos de um acordo sob o Regulamento 32C do
FAR. Os destinatários de Cingapura devem contatar o Credit Suisse AG, Filial de Cingapura, pelo telefone +65-6212-2000
para esclarecer dúvidas oriundas deste relatório ou relacionadas a ele. Em virtude de seu status como investidor institucional,
investidor credenciado ou investidor especializado, o Credit Suisse AG, Filial de Cingapura, está isento de certas exigências
da Lei de Assessores Financeiros, Capítulo 110, de Cingapura ("FAA"), do FAR e dos Comunicados e Diretrizes emitidos e
a eles subordinados, com relação a qualquer serviço de assessoria financeira que o Credit Suisse AG, Filial de Cingapura,
possa oferecer a você. Essas isenções abrangem:
(i) a Seção 25 da FAA (conforme o Regulamento 33(1) do FAR);
(ii) a Seção 27 da FAA (conforme o Regulamento 34(1) do FAR); e
(iii) a Seção 36 da FAA (conforme o Regulamento 35(1) do FAR).
Os destinatários de Cingapura devem contatar o Credit Suisse AG, Filial de Cingapura, para esclarecer dúvidas oriundas
deste relatório ou relacionadas a ele.
JAPÃO: No Japão, este material é distribuído pela Credit Suisse Securities (Japan) Limited ("CSJL"), uma Empresa de
Instrumentos Financeiros registrada (Diretor Geral do Escritório de Finanças Locais de Kanto (Kinsho) nº 66). A CSJL é
membro da Associação de Distribuidores de Valores Mobiliários do Japão, da Associação de Futuros Financeiros do Japão,
da Associação de Assessores de Investimentos do Japão e da Associação de Empresas de Instrumentos Financeiros Tipo
II. Apenas para investidores institucionais qualificados no Japão. Não deve ser distribuído. Para investidores potenciais no
Japão: As informações relacionadas a eventuais juros e/ou investimentos não foram e não serão registradas nos termos
do artigo 4, parágrafo 1º da Lei de Instrumentos Financeiros e Valores Mobiliários do Japão (Lei nº 25 de 1948, conforme
alterada) (FIEL, na sigla em inglês) e, dessa forma, eventuais juros e/ou investimentos neles não poderão ser oferecidos
nem vendidos, direta ou indiretamente, no Japão nem para (ou em benefício de) qualquer pessoa japonesa ou outra pessoa
para reoferta ou revenda, direta ou indiretamente, no Japão ou para qualquer pessoa japonesa, exceto sob circunstâncias
que resultem no cumprimento de todos os regulamentos, leis e diretrizes promulgados pelas autoridades governamentais
e regulatórias japonesas relevantes que estejam em vigor na ocasião em questão. Para essa finalidade, "pessoa japonesa"
significa qualquer pessoa residente no Japão, inclusive qualquer corporação ou outra entidade constituída segundo a
legislação do Japão.
Em caso de dúvidas/questionamentos sobre o recebimento de materiais de marketing enviados por nós, contate o nosso
Diretor de Proteção de Dados por e-mail: dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com
(Credit Suisse AG, Filial de Hong Kong) ou PDPO.SGD@credit-suisse.com (Credit Suisse AG, Filial de Cingapura) ou csau.
privacyofficer@credit-suisse.com (Credit Suisse AG, Filial de Sidney). (Credit Suisse AG, Filial de Hong Kong) ou PDPO.
SGD@credit-suisse.com (Credit Suisse AG, Filial de Cingapura) ou csau.privacyofficer@credit-suisse.com (Credit Suisse
AG, Filial de Sidney).
Todo o conteúdo deste documento está protegido pela legislação sobre direitos autorais (todos os direitos reservados).
Este documento não pode ser reproduzido, transmitido (eletronicamente ou de outra forma), alterado ou utilizado, total ou
parcialmente, para fins públicos ou comerciais, sem a permissão prévia e por escrito do Credit Suisse AG. © 2022, Credit
Suisse Group AG e/ou suas afiliadas. Todos os direitos são reservados. O Credit Suisse AG (Número Identificador Único de
Pessoas Jurídicas em Cingapura: S73FC2261L) é constituído na Suíça, com responsabilidade limitada.
22C014A_Supertrends booklet

Impressão
Editor-chefe
Nannette Hechler-Fayd’herbe
Autores
Daniel Rupli
Reto Hess
Jens Zimmermann
Uwe Neumann
Lorenzo Biasio
Julie Saussier
Pedro Iglesias De La Vega
Samuel Traub

Colaboradores
Nandeep Karande
Rizwan Siddiqui
Dhaval Sangoi
Aayuj Maheshwari
Patrick Friedli
Jayesh Chiniwar
Ruchika Modi
Akshat Shah

Apoio editorial
Catherine McLean Trachsler
Christa Jenni
Christine Mumenthaler
Flurina Krähenbühl

Conceito de design
© LINE Communications AG

Gestão de produto
Camilla Damm Leuzinger
Claudia Biri
Serhat Günes
Gabriella Andolfato Snow

Prazo editorial
20 de abril 2022

credit-suisse.com
©2022, CREDIT SUISSE

