
O futuro dos resíduos
A identificação de oportunidades na redução dos resíduos

A redução dos resíduos aumenta o lucro das empresas e, ao mesmo 
tempo, diminui os custos para os consumidores. Além disso, também 
pode melhorar e ampliar os resultados sociais. Este relatório ajuda os 
investidores a encontrar oportunidades na redução de resíduos e 
identifica as empresas que estão enfrentando o problema de forma 
mais proativa. Analisamos as abordagens de investimento que podem 
ser beneficiadas pela redução dos resíduos e da poluição, e examina-
mos a procedência dos resíduos e o seu impacto sobre a sociedade.
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Resíduos sólidos
Também conhecidos como resíduos sóli-
dos municipais, esse tipo de detrito mui-
tas vezes é o mais visível para a popula-
ção em geral. O Leste Asiático e a região 
do Pacífico respondem por 25% deles. 
Os resíduos sólidos também podem in-
cluir detritos industriais e de construção.

Resíduos energéticos 
Esse tipo de resíduo gera poluição e 
 gases do efeito estufa. Ele é mais difícil 
de medir do que os resíduos sólidos, 
mas tem mais impactos globais sobre 
a economia e o meio ambiente.

Maiores contribuidores 
Os três maiores contribuidores para a 
 geração de resíduos sólidos são alimen-
tos (44%), papel e papelão (17%) e 
plástico (12%). Os três maiores contri-
buidores para a geração de resíduos 
energéticos são as indústrias (+ de 40%), 
edifícios (18%) e transportes (15%).

Quais são os impactos 
dos resíduos?

Impactos ambientais  
A poluição e as emissões de gases do 
efeito estufa são os principais culpados. 
Os resíduos de alimentos contribuem 
com cerca de 8% das emissões globais. 
A cada ano, pelo menos 8 milhões de 
toneladas métricas de plástico contami-
nam os oceanos.

Custos econômicos
As embalagens plásticas não recicladas 
custam até USD 120 bilhões por ano, 
enquanto o desperdício de alimentos 
atinge estonteantes USD 1 trilhão 
 anuais, podendo aumentar para 
USD 1,5 trilhão até 2030.

Custos relacionados à saúde
Os resíduos podem ter impactos negati-
vos sobre a saúde humana. A produção 
atual de alimentos e derivados têm 
 custos para a saúde de cerca de 
USD 1,6 trilhão por ano. Exemplos: 
 contaminação da água e exposição a 
pesticidas.

Fonte: Barclays, 2019

Desper-
dício de 
alimentos

2020:
USD 1 trilhão 

2030:
USD 1,5 trilhão

Como posso tratar da 
 questão dos resíduos na 
minha carteira?

Empresas que administram os 
resíduos de forma proativa 
Considere as ações e obrigações das 
principais empresas que operam em 
 setores onde os resíduos são de impor-
tância significativa e que os tratam de 
forma mais proativa que a concorrência.

Empresas dedicadas à gestão 
de resíduos 
Analise as ações e investimentos priva-
dos em empresas dedicadas à gestão de 
resíduos ou os títulos verdes das empre-
sas que emitem títulos de dívida especi-
ficamente para enfrentar a geração de 
resíduos.

Oportunidades de mobilização 
Analise as ações e obrigações das 
 prin cipais empresas com potencial de 
 mobilização para melhorar a gestão de 
resíduos e o desempenho comercial.

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

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.

https://www.ubs.com/cio-futureofwaste


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 fide-
dignas, 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 direto-
res ou funcionários podem ter o direito de, a qualquer tempo, manter posições compradas ou vendidas nos instrumentos de investimento mencio-
nados 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 subs-
tancial 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) respon-
sável(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 refe-
rência 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 responsabi-
lidade por quaisquer reclamações ou processos judiciais apresentados por terceiros e decorrentes do uso ou distribuição deste material. Este relató-
rio 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 www.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.

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 Investi-
mentos 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 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 Mexico, 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 subsi-
diária 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.

Alemanha: Esta publicação não é destinada a constituir uma oferta pública segundo a legislação alemã. É distribuída apenas para fins informativos 
aos clientes do UBS Europe SE, Alemanha, com sede em Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. O UBS Europe SE é uma insti-
tuição de crédito constituída segundo a legislação alemã sob a forma de “Societas Europaea”, devidamente autorizada pelo Banco Central Europeu 
(“BCE”) e supervisionada pelo BCE, pelo Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank) e pela Autoridade Alemã Federal de Supervisão de Serviços 
Financeiros (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), aos quais a presente publicação não foi encaminhada para fins de aprovação.  Áustria: 
Esta publicação não se destina a ser uma oferta pública segundo a legislação austríaca. É distribuída apenas para fins informativos aos clientes do 
UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, sediado em Wächtergasse 1, A-1010 Wien. O UBS Europe SE, Niederlassung Österreich está sujeito à 
supervisão conjunta do Banco Central Europeu (“BCE”), do Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank), da Autoridade Alemã Federal de Super-
visão de Serviços Financeiros (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) e da Autoridade Austríaca do Mercado Financeiro (Finanzmarkt-
aufsicht), aos quais a presente publicação não foi encaminhada para fins de aprovação. O UBS Europe SE é uma instituição de crédito constituída 
conforme a legislação alemã na forma de “Societas Europaea”, devidamente autorizado pelo BCE. Bahrein: O UBS é um banco suíço não licen-
ciado, supervisionado ou regulamentado no Bahrein pelo Banco Central do Bahrein e não realiza atividades comerciais bancárias ou de investimento 
no Bahrein. Portanto, os clientes não são protegidos pelas leis e regulamentos que regem os serviços bancários e de investimentos nesse país. 
Brasil: Esta publicação não é destinada a constituir uma oferta pública conforme a legislação brasileira ou um relatório de análise de pesquisa 
conforme a definição contida na Instrução 598/2018 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). É distribuída apenas para fins informativos a 
clientes do UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e/ou do UBS Consenso Investimentos Ltda., entidades regulamentadas pela CVM. 
Canadá: No Canada, esta publicação é distribuída aos clients do UBS Wealth Management Canada pelo UBS Investment Management Canada Inc. 
China: Este relatório é preparado pelo UBS Switzerland AG ou sua subsidiária ou afiliada no exterior (coletivamente «UBS Offshore»). O UBS 
Offshore é uma entidade incorporada fora da China e não é licenciado, supervisionado ou regulamentado na China para realizar negócios bancários 
ou envolvendo valores mobiliários. O destinatário não deverá entrar em contato com os analistas ou o UBS Offshore, que produziu este relatório 
para aconselhamento pois não são licenciados para fornecer aconselhamento de investimentos em valores mobiliários na China. O UBS Investment 
Bank (inclusive Pesquisa) tem sua própria pesquisa e pontos de vista totalmente independentes que ocasionalmente poderá diferir das visões do UBS 
Global Wealth Management. Este relatório não deverá ser considerado como fornecimento de análise relacionada a valores mobiliários específicos. 
O destinatário não deverá usar este documento ou, de outra maneira, apoiar-se em qualquer informação contida neste relatório para a tomada de 
decisões de investimento, e o UBS não assume responsabilidade nesse sentido. Dinamarca: Esta publicação não é destinada a constituir uma oferta 
pública segundo a legislação dinamarquesa. É distribuída apenas para fins informativos a clientes da filial dinamarquesa do UBS Europe SE, filial af 
UBS Europe SE, sediado em Sankt Annae Plads 13, 1250 Copenhagen, Dinamarca, registrado junto à Agência de Comércio e Empresas Dinamar-
quesas, sob o Nº 38 17 24 33. A agência dinamarquesa do UBS Europe SE, filial af UBS Europe SE está sujeita à supervisão conjunta do Banco 
Central Europeu (“BCE”), do Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank), da Autoridade Alemã Federal de Supervisão de Serviços Financeiros 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) e da Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa (DFSA) (Finanstilsynet), aos quais a pre-
sente publicação não foi encaminhada para fins de aprovação. O UBS Europe SE é uma instituição de crédito constituída segundo a legislação alemã 
na forma de uma Societas Europaea, devidamente autorizada pelo BCE. EAU: O UBS não é licenciado nos EAU pelo Banco Central dos EAU nem 
pela Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos EAU. A agência do UBS AG em Dubai é licenciada no DIFC (Centro Financeiro Interna-
cional de Dubai) pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai como empresa autorizada. Espanha: Esta publicação não é destinada a constituir 
uma oferta pública sob a legislação espanhola. É distribuída apenas para fins informativos aos clientes do UBS Europe SE, Sucursal en España, 
sediado em Calle María de Molina 4, C.P. 28006, Madrid. O UBS Europe SE, Sucursal en España está sujeito à supervisão conjunta do Banco Central 
Europeu (“BCE”), do Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank), da Autoridade Alemã Federal de Supervisão de Serviços Financeiros (Bunde-
sanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) e da autoridade de supervisão espanhola (Banco de España), aos quais a presente publicação não foi 
encaminhada para fins de aprovação. Além disso, é autorizado a prestar serviços de investimentos em valores mobiliários e instrumentos financeiros, 
em relação aos quais também é supervisionado pela Comisión Nacional del Mercado de Valores. O UBS Europe SE, Sucursal en España, é uma 
agência do UBS Europe SE, instituição de crédito constituída conforme a legislação alemã na forma de uma “Societas Europaea” devidamente 
autorizado pelo BCE. França: Esta publicação é distribuída pelo UBS (France) S.A., French «société anonyme» com capital social de € 132.975.556, 
69, boulevard Haussmann F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670, aos seus clientes e clientes potenciais. O UBS (France) S.A. é fornecedor de 
serviços de investimentos devidamente autorizado segundo os termos do «Code Monétaire et Financier», regulamentado pelas autoridades bancá-
rias e financeiras francesas como o «Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution». Grécia: O UBS Switzerland AG e suas afiliadas (UBS) não 
são licenciados como instituição bancária ou financeira segundo a legislação grega e não prestam serviços bancários ou financeiros na Grécia. 
Consequentemente, o UBS presta tais serviços a partir de filiais localizadas fora da Grécia. Este documento não poderá ser interpretado como oferta 
pública feita ou destinada a residentes da Grécia. Hong Kong: Esta publicação é distribuída aos clientes da agência de Hong Kong do UBS AG pela 
agência de Hong Kong do UBS AG, um banco licenciado segundo a Autoridade Bancária de Hong Kong e uma instituição registrada sob a Autori-
dade de Valores Mobiliários e Futuros. O UBS AG Hong Kong é incorporado na Suíça com responsabilidade limitada. Índia: UBS Securities India 
Private Ltd. (Número de Identificação Corporativa U67120MH1996PTC097299) 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra 
(East), Mumbai (Índia) 400051. Fone: +912261556000. Fornece serviços de corretagem sob o Número de Registro SEBI NZ000259830; serviços 
comerciais bancários sob o Número de Registro SEBI: INM000010809 e serviços de Análise de Pesquisas sob o Número de Registro SEBI: 
INH000001204. O UBS AG, suas afiliadas ou subsidiárias podem ter participações ou posições de dívida na(s) empresa(s) indiana(s) em questão. Nos 
últimos 12 meses, o UBS AG, suas afiliadas ou subsidiárias podem ter recebido remuneração por serviços relacionados a valores mobiliários bancá-
rios não relacionados a investimentos e/ou serviços não relacionados a valores mobiliários da(s) empresa(s) indiana(s) em questão. A(s) empresa(s) 
em questão pode(m) ter sido cliente(s) do UBS AG, de suas afiliadas ou subsidiárias durante os 12 meses anteriores à data de distribuição do rela-
tório de pesquisa relacionado a serviços bancários de investimento e/ou serviços relacionados a valores mobiliários bancários não relacionados a 
investimentos e/ou serviços não relacionados a valores mobiliários. No que diz respeito a informações sobre associados, consulte o Relatório Anual 
em: http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/annualreporting.html. Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia: Para questões 
resultantes desta análise ou relatório ou a estes relacionadas, favor entrar em contato com a sucursal do UBS AG em Singapura, assessoria financeira 
autorizada conforme a Lei sobre Consultorias Financeiras de Singapura (cap. 110) e banco de atacado licenciado conforme a Lei sobre Operações 
Bancárias de Singapura (cap. 19), regulado pela Autoridade Monetária de Singapura. Caso você tenha recebido os materiais por engano, o UBS 



pede a gentileza de destruir/excluir tais materiais e informá-lo imediatamente. Toda e qualquer orientação e/ou operações executadas pelo UBS de 
acordo com os materiais somente serão fornecidas em razão de solicitação específica sua ou, conforme seja o caso, executadas em razão de suas 
instruções específicas e poderão ser consideradas como tal pelo UBS e por você. O material pode não ter sido analisado, aprovado, reprovado ou 
endossado por uma autoridade financeira ou regulatória em sua área de jurisdição. Os investimentos pertinentes estarão sujeitos a restrições e 
obrigações de transferência, conforme definido nos próprios materiais e, ao recebê-los, você está se comprometendo a cumprir integralmente tais 
restrições e obrigações. Convém estudar atentamente os materiais e compreender e exercer a devida precaução e critério ao pesar seu objetivo de 
investimento, apetite para riscos e circunstâncias pessoais contra o risco do investimento. Recomendamos buscar orientação profissional indepen-
dente em caso de dúvida. Israel: O UBS é uma empresa financeira global líder na oferta de gestão patrimonial, gestão de ativos e serviços bancários 
de investimento para investidores individuais, corporativos e institucionais a partir de sua sede na Suíça e de suas operações em mais de 50 países 
em todo o mundo. Em Israel, o UBS Switzerland AG é registrado como entidade operadora de mercado estrangeira em cooperação com a UBS 
Wealth Management Israel Ltd., sociedade subsidiária sob controle acionário total do UBS. A UBS Wealth Management Israel Ltd. é licenciada como 
gestora de carteiras que também atua na área de marketing de investimentos e está sujeita a mecanismos regulatórios da Autoridade de Valores 
Mobiliários de Israel. Esta publicação é destinada apenas a fins informativos e não representa uma oferta de compra ou solicitação de uma oferta. 
Além disso, esta publicação não é destinada a ser um aconselhamento de investimento e/ou marketing de investimento e não substitui nenhum 
aconselhamento de investimento e/ou marketing de investimento fornecido pela licenciada pertinente que é ajustado às necessidades de cada 
pessoa. O termo “aconselhamento” e/ou seus derivados devem ser interpretados e entendidos em conjunto com a definição do temo “marketing 
de investimento”, conforme definido sob o Regulamento Israelense de Aconselhamento de Investimento e a Lei de Gestão de Carteiras e Marketing 
de Investimento, de 1995. Itália: Esta publicação não é destinada a constituir uma oferta pública sob a legislação italiana. É distribuída apenas para 
fins informativos aos clientes do UBS Europe SE, Succursale Italia, sediado em Via del Vecchio Politecnico, 3-20121 Milão. O UBS Europe SE, Suc-
cursale Italia está sujeito à supervisão conjunta do Banco Central Europeu (“BCE”), do Banco Central Alemão (Deutsche  Bundesbank), da Autori-
dade Alemã Federal de Supervisão de Serviços Financeiros (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) e do Banco da Itália (Banca d’Italia) e da 
Autoridade Italiana de Supervisão de Mercados Financeiros (CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), aos quais a presente 
publicação não foi encaminhada para fins de aprovação. O UBS Europe SE é uma instituição de crédito constituída conforme a legislação alemã na 
forma de uma “Societas Europaea”, devidamente autorizado pelo BCE. Jersey: A agência de Jersey do UBS AG é regulamentada e autorizada pela 
Comissão de Serviços Financeiros de Jersey para a realização de negócios de investimento, fundos e bancários. Quando os serviços forem fornecidos 
fora de Jersey, eles não serão cobertos pelo regime regulatório de Jersey. A agência de Jersey do UBS AG é uma filial do UBS AG, uma empresa de 
capital abeto limitada por ações, incorporada na Suíça, cujos escritórios registrados estão em Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel and Bahnhofstrasse 
45, CH 8001 Zurich. A agência de Jersey do UBS AG é sediada em 1, IFC Jersey, St Helier, Jersey, JE2 3BX. Luxemburgo: Esta publicação não se 
destina a ser uma oferta pública segundo a legislação de Luxemburgo. É distribuída apenas para fins informativos aos clientes da agência do UBS 
Europe SE em Luxemburgo, sediado em 33A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. A agência do UBS Europe SE, em Luxemburgo está sujeita 
à supervisão conjunta do Banco Central Europeu (“BCE”), do Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank), da Autoridade Alemã Federal de 
Supervisão de Serviços Financeiros (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) e da autoridade de supervisão de Luxemburgo (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier), aos quais a presente publicação não foi encaminhada para fins de aprovação. O UBS Europe SE é uma instituição 
de crédito constituída conforme a legislação alemã na forma de “Societas Europaea”, devidamente autorizada pelo BCE. México: Estas informa-
ções são distribuídas pelo UBS Asesores México, S.A. de C.V. (“UBS Asesores”), uma afiliada do UBS Switzerland AG, incorporada como consultora 
de investimentos não independente sob a lei de mercado de valores devido à relação com um banco estrangeiro. A UBS Asesores é uma entidade 
regulamentada e está sujeita à supervisão da Comissão Mexicana de Valores Mobiliários e Atividades Bancárias (“CNBV”), que regulamenta exclu-
sivamente a UBS Asesores com relação ao fornecimento de serviços de gestão de carteira, bem como em consultoria de investimentos em valores 
mobiliários, análise e emissão de recomendações individuais de investimento, de modo que a CNBV não tem poderes de fiscalização e tampouco 
pode ter sobre qualquer outro serviço prestado pela UBS Asesores. A UBS Asesores está registrada junto à CNBV com número de registro 30060. 
Você está recebendo esta publicação ou material do UBS porque indicou à UBS Asesores que é um investidor sofisticado qualificado localizado no 
México. A remuneração do(s) analista(s) que prepararam este relatório é determinada exclusivamente pela administração de pesquisas e a alta 
direção de qualquer entidade do UBS Group para a qual o(s) analista(s) presta(m) serviços. Nigéria: O UBS Switzerland AG e suas afiliadas (UBS) 
não são licenciados, fiscalizados nem regulamentados na Nigéria pelo Banco Central da Nigéria ou pela Comissão Nigeriana de Valores Mobiliários 
e Câmbio e não conduzem atividades bancárias ou negócios de investimento na Nigéria. Portugal: O UBS Switzerland AG não é licenciado para 
conduzir atividades bancárias e financeiras em Portugal e tampouco é fiscalizado pelos órgãos regulatórios portugueses (Banco de Portugal e 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Reino Unido: Este documento é emitido pelo UBS Wealth Management, uma divisão do UBS AG, 
que é autorizado e regulado na Suíça pela Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro na Suíça. No Reino Unido, o UBS AG é autorizado pela 
Autoridade de Regulação Prudencial e está sujeito a regulação pela Autoridade de Conduta Financeira e a regulação parcial pela Autoridade de 
Regulação Prudencial. Detalhes sobre a abrangência da regulamentação pela Autoridade de Regulação Prudencial estão disponíveis conosco 
mediante solicitação. Membro da Bolsa de Valores de Londres. Esta publicação é distribuída aos clientes de varejo do UBS Wealth Management. 
República Tcheca: O UBS não é um banco licenciado na República Tcheca e, portanto, não tem permissão para prestar serviços bancários ou de 
investimento regulamentados na República Tcheca. Notifique o UBS se você não desejar receber mais correspondências. Singapura: Para questões 
resultantes desta análise ou relatório ou a estes relacionadas, favor entrar em contato com a sucursal do UBS AG em Singapura, assessoria financeira 
autorizada conforme a Lei sobre Consultorias Financeiras de Singapura (cap. 110) e banco de atacado licenciado conforme a Lei sobre Operações 
Bancárias de Singapura (cap. 19), regulado pela Autoridade Monetária de Singapura. Caso você tenha recebido os materiais por engano, o UBS 
pede a gentileza de destruir/excluir tais materiais e informá-lo imediatamente. Pede-se gentilmente que os clientes do UBS AG Singapore Branch 
entrem em contato com essa instituição, que atua como assessoria financeira imparcial nos termos definidos pela Lei de Assessoria Financeira em 
Singapura (art. 110) e banco de atacado licenciado em conformidade com a Lei sobre Operações Bancárias em Singapura (art. 19) regulado pela 
Autoridade Monetária de Singapura, para tratar de quaisquer assuntos resultantes de – ou relacionados com – análises ou relatórios. Suécia: Esta 
publicação não é destinada a constituir uma oferta pública segundo a legislação sueca. É distribuída apenas para fins informativos aos clientes do 
UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, sediado em Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Sweden, registrado junto ao Escritório de Registro de Empre-
sas Suecas sob o Nº de registro 516406-1011. O UBS Europe SE, Sweden Bankfilial está sujeito à supervisão conjunta do Banco Central Europeu 
(“BCE”), do Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank), da Autoridade Alemã Federal de Supervisão de Serviços Financeiros (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) e da autoridade de supervisão financeira sueca (Finansinspektionen), aos quais a presente publicação não foi enca-
minhada para fins de aprovação. O UBS Europe SE é uma instituição de crédito constituída segundo a legislação alemã na forma de uma “Societas 
Europaea”, devidamente autorizada pelo BCE. Taiwan: Este material é fornecido pela agência de Taipei do UBS AG em conformidade com a legis-
lação de Taiwan, com a anuência ou mediante solicitação de seus clientes/clientes em potencial.
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