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O futuro da educação 

O que aprendemos  
A Quarta Revolução Industrial nos levará 
a estudar áreas que não podem ser 
automatizadas facilmente. Além do 
know-how técnico, nossa aprendizagem 
se concentrará cada vez mais na 
flexibilidade, criatividade e inovação, 
assim como nas 
habilidades interpessoais. 

Quando aprendemos  
A aprendizagem ao longo de toda a vida 
se tornará um imperativo. As gerações 
mais velhas irão reaprender e trabalhar 
por mais tempo, transformando-se em 
uma parte importante do mercado de 
trabalho do futuro. 

Como aprendemos
O aprendizado não ficará confinado  
à sala de aulas. A tecnologia possibilitará  
o ensino por meio de múltiplos canais, 
ampliando o acesso à educação e 
melhorando sua escala  
de qualidade. 

Oportunidades de investimento
Tecnologia de educação e serviços 
auxiliares; empresas que lideram seus 
pares no desenvolvimento 
dos funcionários.

O futuro da saúde 

Mais saudável por mais tempo  
Como “consumidores de serviços de 
saúde”, assumiremos mais 
responsabilidade por nossa saúde e 
daremos prioridade a permanecer mais 
saudáveis por mais tempo, 
transformando a assistência médica, de 
um serviço episódico em um processo de 
administrar nosso bem-estar, que durará 
a vida toda. 

Soluções digitais  
Um ecossistema de saúde mais 
direcionado pela tecnologia permitirá 
essa mudança, criando novas formas 
de administrar a saúde. A gestão digital 
de doenças oferece um vislumbre  
de como será a abordagem 
personalizada a doenças crônicas. 

Remota e eficiente
O boom da telemedicina aponta para 
uma mudança na localização do 
atendimento, já que a tecnologia remota 
permite roteiros de tratamento mais 
eficientes e menos visitas aos hospitais.

Oportunidades de investimento
Capacitadores e beneficiários da 
medicina preventiva, gestão de doenças 
e tecnologias pioneiras.

O futuro da felicidade  
e preferências do 
consumidor 

Experiências digitais
Mudanças digitais e avanços 
tecnológicos desempenharão um papel 
de destaque para influenciar nossa 
felicidade futura. As experiências digitais 
se tornarão ainda mais populares. 

Preferências não materiais
Os Millennials e as pessoas da Geração Z 
entrarão em seus anos de maior ganho e 
provavelmente serão beneficiadas pela 
redistribuição da riqueza. Eles são 
conscientes de seu impacto social e 
ambiental e, frequentemente, valorizam 
mais as experiências do 
que a propriedade material. 

Condicionamento físico direcionado 
por dados 
O progresso tecnológico elevou os 
padrões de vida, mas mais horas passadas 
em frente ao computador representarão 
riscos para o bem-estar. A tecnologia 
ampliará o acesso à saúde mental e a 
ferramentas de condicionamento físico 
direcionadas por dados.

Oportunidades de investimento
Marcas sustentáveis, realidade virtual e 
ampliada, esportes, aplicativos de saúde 
e condicionamento físico.

Para obter mais informações, visite:  
ubs.com/cio-futureofhumans

Este relatório foi elaborado pelo UBS AG e UBS Switzerland AG. Verifique os importantes avisos de 
isenção de responsabilidades no final do documento. O desempenho passado não é indicativo de 
retornos futuros. Os preços de mercado apresentados são as cotações de fechamento na 
respectiva bolsa de valores principal.
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O futuro dos humanos 

A humanidade está diante de duas tendências importantes: nossos 
números estão crescendo e nossa idade média está aumentando. Essa 
alteração demográfica impulsionará mudanças no estilo de vida que 
serão possibilitadas pela tecnologia, dando-nos maior responsabilidade 
individual e liberdade de escolha. No futuro, aprenderemos novas 
habilidades por meio de educação personalizada, teremos mais acesso 
a tratamentos preventivos e usaremos ferramentas digitais para 
estimular a felicidade e o bem-estar. Esse futuro já está criando 
oportunidades que podemos considerar para o longo prazo.      

Mudança de estilos de vida, aumento das oportunidades
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As visões de investimento do UBS Chief Investment Office (“CIO”) são elaboradas e publicadas pela área de negócios Global Wealth 
Management do UBS Switzerland AG (entidade regulamentada pela FINMA na Suíça), ou por suas afiliadas (“UBS”). As visões de investimento 
foram preparadas em conformidade com os requisitos legais destinados a fomentar a independência da pesquisa de investimentos.

Pesquisa de investimentos genérica—Informações sobre riscos:
Esta publicação destina-se única e exclusivamente a sua informação e não representa oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender 
qualquer investimento ou outro produto específico. A análise aqui contida não constitui recomendação pessoal ou leva em consideração os 
objetivos de investimento, estratégias de investimento, situação financeira e necessidades específicas de qualquer destinatário em especial. Ela é 
baseada em inúmeros pressupostos. Diferentes pressupostos podem resultar em resultados materialmente diferentes. Alguns serviços e produtos 
estão sujeitos a restrições legais em determinadas jurisdições, não podendo ser oferecidos irrestritamente em todo o mundo e / ou podem não 
ser qualificados para venda a todos os investidores. Todas as informações e opiniões expressas neste documento foram obtidas em fontes tidas 
como confiáveis e fidedignas, mas não é feita qualquer declaração nem dada qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto a elas serem exatas 
ou completas (salvo pelas informações relativas ao UBS). Todas as informações e opiniões, bem como quaisquer projeções, estimativas e preços 
de mercado indicados são atuais a partir da data deste relatório e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As opiniões aqui expressas podem 
diferir ou serem contrárias às opiniões expressas por outras áreas de negócio ou segmentos do UBS em virtude de terem sido utilizados diferentes 
premissas e / ou critérios.

Em nenhuma circunstância este documento ou qualquer informação nele contida (inclusive projeções, valores, índices ou outro valor calculado 
(“Valores”)) poderá ser usada para qualquer uma das seguintes finalidades (i) finalidades de avaliação ou contabilidade; (ii) para determinar os 
valores devidos ou pagáveis, o preço ou o valor de qualquer instrumento financeiro ou contrato financeiro; ou (iii) para medir o desempenho de 
qualquer instrumento financeiro inclusive, entre outros, para acompanhar o retorno ou o desempenho de qualquer Valor, definir a alocação de 
ativos de carteira ou computar taxas de performance. Ao receber este documento e as informações, será considerado que você declarou e 
garantiu ao UBS que não usará este documento ou, de outra maneira, qualquer informação para qualquer uma das finalidades acima. O UBS e 
seus diretores ou funcionários podem ter o direito de, a qualquer tempo, manter posições compradas ou vendidas nos instrumentos de 
investimento mencionados neste material, efetuar transações envolvendo os instrumentos de investimento citados, por conta própria ou na 
condição de agentes, prestar quaisquer outros serviços ou ter executivos que atuem como membros do conselho de um emissor, do próprio 
instrumento de investimento ou de qualquer empresa comercial ou financeiramente associada a tal emissor. A qualquer momento, as decisões de 
investimento (inclusive quanto à compra, venda ou manutenção de títulos mobiliários) tomadas pelo UBS e seus funcionários poderão diferir ou 
divergir das opiniões expressas nas publicações de pesquisa do UBS. Alguns investimentos podem não apresentar liquidez imediata e, portanto, o 
valor do investimento bem como a identificação do risco a que o investidor está exposto podem ser difíceis de quantificar. O UBS baseia-se na 
política de barreiras de informação (information barriers) para controlar o fluxo de informações dentro de uma ou mais áreas do UBS, entre 
outras áreas e entre unidades, segmentos, conglomerados ou afiliados do UBS. As negociações com Futuros e opções não são adequadas a todos 
os investidores, já que envolvem risco substancial de prejuízos, podendo ocorrer perdas superiores ao investimento inicial. O desempenho 
passado de um investimento não constitui indicação quanto ao seu desempenho futuro. Informações adicionais serão disponibilizadas mediante 
solicitação. Alguns investimentos podem resultar em significativas perdas de valor, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital 
aplicado e consequente necessidade de aporte de recursos adicionais. Oscilações nas taxas de câmbio podem afetar adversamente o preço, valor 
ou rendimento de um investimento. O(s) analista(s) responsável(is) pela elaboração deste relatório pode(m) ter contato com profissionais atuantes 
na mesa de operações ou na área de vendas ou ainda com representantes de outras áreas visando a coletar, sintetizar e interpretar informações 
de mercado. 

O tratamento tributário dependerá das circunstâncias específicas e poderá estar sujeito a alterações no futuro. O UBS não oferece assessoria 
jurídica ou tributária nem faz declarações relativas ao tratamento tributário de ativos ou seu retorno de investimentos, seja em termos gerais ou 
com referência a circunstâncias e necessidades de clientes específicos. Este material não considera os objetivos de investimento, a situação 
financeira ou as necessidades específicas de cada um dos nossos clientes. Por este motivo, o UBS recomenda a consulta a um assessor financeiro 
e/ou jurídico com relação às possíveis implicações (incluindo questões fiscais) de investir em qualquer um dos produtos aqui apresentados.

É proibido reproduzir ou distribuir cópias deste material sem a autorização prévia do UBS. A menos que acordado de outra maneira por escrito, 
o UBS proíbe expressamente a distribuição e transferência deste documento a terceiros por qualquer motivo. O UBS não aceita qualquer 
responsabilidade por quaisquer reclamações ou processos judiciais apresentados por terceiros e decorrentes do uso ou distribuição deste material. 
Este relatório somente deverá ser distribuído sob as circunstâncias permitidas pela respectiva legislação pertinente. Para obter informações sobre 
como o CIO administra conflitos e mantém a independência de suas visões de investimento e publicações e sobre as metodologias de pesquisa e 
classificação, visite o site ubs.com/research. Informações adicionais sobre os respectivos autores de conteúdos desta publicação e de outras 
publicações do CIO mencionadas neste relatório e exemplares de relatórios anteriores sobre o tema desta edição podem ser obtidos mediante 
solicitação a seu consultor de cliente.

Opções e futuros não são adequados para todos os investidores e as operações com esses instrumentos são consideradas arriscadas, podendo 
ser apropriadas apenas para os investidores mais experientes. Antes de comprar ou vender uma opção e para compreender todos os riscos 
relacionados às opções, é necessário receber uma cópia de “The Characteristics and Risks of Standardized Options” (Características e riscos de 
opções padronizadas). Você pode ler o Documento em https://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp ou solicitar uma cópia ao 
seu consultor financeiro.

A aplicação em investimentos estruturados envolve riscos consideráveis. Para ver uma análise detalhada dos riscos inerentes a qualquer 
investimento estruturado específico, leia os materiais de oferta relevantes para esse investimento. Investimentos estruturados são obrigações 
não garantidas de um emissor específico com retornos atrelados ao desempenho de um ativo subjacente. Dependendo das condições do 
investimento, os investidores podem perder a totalidade ou uma parte substancial de seu investimento com base no desempenho do ativo 
subjacente. Os investidores também podem perder todo o investimento se o emissor ficar insolvente. O UBS Financial Services Inc. não garante 
de forma alguma as obrigações ou a condição financeira de qualquer emissor ou a exatidão de qualquer informação financeira fornecida por 
qualquer emissor. Investimentos estruturados não são investimentos tradicionais, de modo que a aplicação em um investimento estruturado 
não equivale a investir diretamente no ativo subjacente. Como os investimentos estruturados podem ter liquidez limitada ou inexistente, os 
investidores devem estar preparados para manter seus investimentos até o vencimento. O retorno dos investimentos estruturados pode ser 
limitado por um ganho máximo, taxa de participação ou outra característica. Os investimentos estruturados podem incluir opções de compra e, 
em caso de resgate antecipado desse investimento, os investidores não receberem mais retornos e podem não ser capazes de reaplicar em 
investimentos semelhantes com condições semelhantes. Os investimentos estruturados incluem custos e taxas normalmente incorporados no 
preço do investimento. O tratamento tributário de um investimento estruturado pode ser complexo e diferir de um investimento direto no ativo 
subjacente. O UBS Financial Services Inc. e seus funcionários não prestam consultoria tributária. Os investidores devem consultar seu próprio 
consultor tributário sobre sua própria situação tributária antes de investir em títulos.

Informações importantes sobre Estratégias de investimento sustentáveis: Estratégias de investimento sustentával buscam considerar e 
incorporar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) no processo de investimento e na construção de carteira. Estratégias em diferentes 
regiões e estilos abordam a análise de ESG e incorporam as descobertas de várias formas. Incorporar fatores de ESG ou considerações de 
Investimentos sustentáveis pode inibir a capacidade do gestor da carteira em participar em determinadas oportunidades de investimento que, 
de outra maneira, seriam consistentes com seu objetivo de investimento e outras estratégias principais de investimento. Os retornos sobre uma 
carteira que consiste primariamente de investimentos sustentáveis poderão ser inferiores ou superiores aos de carteiras nas quais fatores de ESG, 
exclusões ou outras questões de sustentabilidade não sejam considerados pelo gestor da carteira, além disso, as oportunidades de investimento 
disponíveis a tais carteiras podem diferir. As empresas podem não necessariamente cumprir os elevados padrões de desempenho em todos os 

http://www.ubs.com/research
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aspectos de ESG ou de questões que envolvem investimentos sustentáveis; também não há garantia de que qualquer empresa cumprirá as 
expectativas relacionadas à responsabilidade corporativa, sustentabilidade e/ou desempenho de impacto.

Distribuído a cidadãos dos EUA por UBS Financial Services Inc. ou UBS Securities LLC, subsidiárias do UBS AG. UBS Switzerland AG, UBS Europe 
SE, UBS Bank, S.A., UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores México, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, UBS 
Wealth Management Israel Ltd e UBS Menkul Degerler AS são afiliadas do UBS AG. O UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico é 
subsidiária do UBS Financial Services Inc. O UBS Financial Services Inc. aceita responsabilidade pelo conteúdo de um relatório preparado 
por uma afiliada que não seja dos EUA quando distribui relatórios a cidadãos dos EUA. Todas as transações feitas por um cidadão 
dos EUA nos títulos mencionados neste relatório devem ser realizadas por meio de um corretor registrado nos EUA afiliado ao UBS 
e não por meio de um afiliado que não seja dos EUA. Os conteúdos deste relatório não foram e não serão aprovados por nenhuma 
autoridade em títulos ou investimentos nos Estados Unidos ou em qualquer outro local. O UBS Financial Services Inc. não está 
atuando como consultor municipal para qualquer entidade municipal ou indivíduo obrigado dentro do significado manifestado 
na Seção 15B da Lei de Valores Mobiliários (a “Regra de Consultoria Municipal”) e as opiniões ou visões aqui contidas não têm a 
intenção e tampouco constituem aconselhamento dentro do significado da Regra de Consultoria Municipal.

Gestores patrimoniais externos/Consultores financeiros externos: Caso este estudo ou publicação seja oferecido a um gestor patrimonial 
externo ou consultor financeiro externo, o UBS proíbe expressamente que o gestor patrimonial externo ou consultor financeiro externo 
redistribua este documento e o disponibilize a seus clientes e/ou terceiros.

Para obter informações sobre o país, acesse ubs.com/cio-country-disclaimer-gr ou peça ao seu consultor financeiro o documento completo de 
informações sobre riscos.
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