
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

20 de abril de 2021 
Chief Investment Office GWM 
Investment Research 

O futuro da Terra 
Investir em soluções em prol de um planeta mais sustentável 

Ao longo da história, a inventividade humana prevaleceu diante de inúmeros desafios. 
Um exemplo recente é o rápido desenvolvimento da vacina contra a covid-19. 
Olhando para o futuro, um dos maiores obstáculos que enfrentamos é aquilo que os 
economistas chamaram de “crise do crédito ambiental”. Nosso padrão atual de vida e 
o nível geral de consumo não são sustentáveis em relação aos recursos naturais finitos 
do nosso planeta. Como cidadãos, consumidores e investidores globais, somos os 
guardiões da Terra. Temos o poder de moldar um rumo mais sustentável que nos per-
mita continuar a evoluir em nossa qualidade de vida enquanto preservamos o planeta 
para a próxima geração. O “Futuro da Terra” está nas nossas mãos. 

É urgente agir para combater a crescente crise climática. Das 
intempéries até o risco da qualidade do ar, o custo ambiental 
e de vidas humanas cobrado pela mudança climática passou a 
ser evidente. Os desastres naturais causaram uma perda eco-
nômica de USD 268 bilhões no nível global em 2020, se-
gundo a Aon.1 Somente nos EUA, 22 desastres naturais repre-
sentaram um impacto financeiro de mais de USD 1 bilhão 
cada, um novo recorde anual e o dobro do valor registrado 
em 2019.2 

Um esforço coordenado entre os setores público e privado será 
determinante para resolver os desafios que estão por vir. Para 
os investidores, a transição para um futuro mais sustentável re-
presenta riscos e oportunidades. Embora a mudança climática 
seja uma fonte crescente de incerteza na avaliação de valores 
de ativos, mais empresas estão empenhadas em reduzir sua 
pegada ambiental e ficar mais bem posicionadas para o futuro. 
Aquelas que estão inovando para resolver desafios relaciona-
dos ao clima desfrutarão de perspectivas robustas de cresci-
mento no longo prazo. 

1 Aon Impact Forecasting, “Weather, Climate & Catastrophe Insight: 2020 
Annual Report,” https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-
natural-disasters-costs-climate-change-2020-annual-report/index.html 

2 NOAA National Centers for Environmental Information 2021, “Billion-Dollar 
Weather and Climate Disasters,” https://www.ncdc.noaa.gov/billions/ 

Conclusões sobre os investimentos 
Uma gama de estratégias de investimentos sustentáveis e temá-
ticos pode ajudar os investidores a integrar essas considerações 
de nível macro das empresas em sua carteira. Os investimentos 
temáticos normalmente visam empresas com exposição de re-
ceita a produtos e serviços exclusivos ou inovadores, ao passo 
que estratégias de investimento sustentável consideram as ope-
rações da empresa em conjunto com uma série de fatores am-
bientais, sociais e de governança. Chama a atenção que os in-
vestidores temáticos e sustentáveis em geral se sobrepõem, e 
várias estratégias consideram esses dois fatores em sua análise 
de investimento. 

Este relatório foi elaborado pelo UBS Financial Services Inc. (UBS FS), UBS Switzerland AG, UBS AG sucursal de Hong Kong, UBS AG sucursal de 
Singapura e UBS AG sucursal de Londres. Verifique os importantes avisos de isenção de responsabilidades no final do documento. 
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Pessoas, saúde e Energia Terra Água 
comunidades 

A poluição do ar é a quarta 
maior causa de mortes no 
mundo. Essa poluição resulta 
em doenças respiratórias e car-
diovasculares e está vinculada 
a determinadas formas de cân-
cer. Outros efeitos da mudança 
climática sobre a saúde 
humana incluem o calor 
extremo em cidades maiores e 
o potencial de maior dissemi-
nação de doenças infecciosas 
transmitidas por insetos com o 
aumento das temperaturas. 

A mudança climática não só 
impacta a saúde humana e a 
mortalidade, também influen-
cia a sustentabilidade das nos-
sas comunidades. Esses efeitos 
adversos são desproporcional-
mente sentidos em partes dos 
países emergentes, resultando 
no deslocamento de popula-
ções de baixa renda e, nos 
casos mais extremos, deixaram 
algumas áreas em risco de se 
tornarem inabitáveis. Além do 
custo humano, há um alto 
custo econômico associado a 
essas tendências. 

Emissões relacionadas à gera-
ção de energia representam 
mais de dois terços das emis-
sões de gases de efeito estufa, 
destacando a necessidade de 
encerrarmos nossa dependên-
cia de combustíveis fósseis. A 
descarbonização total e a tran-
sição para combustíveis limpos 
é uma tarefa enorme. A histó-
ria mostra que a ampliação da 
oferta de qualquer fonte de 
energia leva décadas, motivo 
pelo qual é importante come-
çar o processo agora. 

A boa notícia é que o ritmo da 
transição parece ser rápido. 
Esperamos que a participação 
de mercado das energias reno-
váveis aumente rapidamente à 
custa de carvão e petróleo, as 
duas maiores fontes de ener-
gia. Ainda assim, os combustí-
veis fósseis podem manter um 
papel de destaque durante 
décadas, dado seu uso ampla-
mente disseminado. 

Tecnologias de energia limpa 
expansíveis e baratas em com-
bustíveis para transporte e uso 
industrial estão em desenvolvi-
mento, mas muitas delas estão 
em um estágio imaturo. Por 
ora, assegurar a segurança 
energética exige uma estraté-
gia diversificada, do tipo 
“todas as opções”, para alcan-
çar uma transição bem-suce-
dida para um futuro de energia 
limpa. 

O uso sustentável dos solos é 
fundamental para cumprir as 
metas climáticas. Em seu histó-
rico Relatório de Avaliação Glo-
bal sobre a Biodiversidade e 
Serviços Ecossistêmicos, a ONU 
estima que 75% da superfície 
da terra foi gravemente alte-
rada pela ação humana, 
embora o IPCC estime que 
cerca de 21 a 37% do total de 
emissões possam ser atribuídos 
ao sistema alimentar. 

Enfrentar problemas ambien-
tais e a perda de biodiversi-
dade é uma tarefa enorme e 
complexa. Para reduzir os 
danos ambientais e os riscos 
sistêmicos, precisamos repen-
sar o modo como produzimos 
e consumimos os alimentos e 
as roupas que usamos, suas 
respectivas cadeias de supri-
mento e o modo como vive-
mos. Precisamos aprimorar as 
cadeias de suprimento e o 
comércio. 

A boa notícia é que os investi-
dores e os governos estão des-
pertando para os riscos envol-
vidos no manejo inadequado 
dos solos e na aceleração da 
destruição da natureza, além 
das oportunidades de investir 
em conservação e soluções de 
manejo dos solos. 

Onde investir 

A água é abundante em escala 
global. Setenta e um por cento 
da Terra é coberta por água; 
no entanto, apenas 2,5% da 
água do mundo é doce, e 
disso, 69% está encerrado em 
geleiras ou camadas de gelo 
congeladas.3 Apesar dessa 
oferta inflexível, a demanda 
cresce a cada dia. Desde o iní-
cio do século XX, de 1900 a 
2010, o consumo global de 
água aumentou 7,3 vezes, 
enquanto a população mundial 
cresceu 4,4 vezes.4 

Desdobramentos de longo 
prazo, como uma população 
em crescimento, o aumento 
nos padrões de vida, a indus-
trialização em mercados emer-
gentes e a falta de infraestru-
tura afetam significativamente 
a oferta e a demanda por 
água. A mudança climática é 
outro fator crucial que influen-
cia o abastecimento global de 
água em termos de qualidade, 
quantidade e periodicidade. A 
ONU estima que 2,2 bilhões de 
pessoas não têm acesso a água 
potável manejada com segu-
rança, e quase 700 milhões 
podem ser deslocadas até 
2030 devido à escassez de 
água. 

• Tratamentos para doenças 
vinculadas à mudança cli-
mática, incluindo medica-
mentos e equipamentos 
médicos 

• Soluções de planejamento 
urbano e tecnologias de 
cidades inteligentes 

• Empresas que abordam efe-
tivamente as condições de 
trabalho dos funcionários e 
sua exposição a riscos climá-
ticos físicos 

� Transporte elétrico, células 
de combustíveis, baterias e 
combustíveis alternativos 

• Soluções de captura de car-
bono e eficiência energética 

• Empresas que gerenciam 
suas emissões de carbono 
com eficiência 

• Monitoramento do uso dos 
solos e validação da cadeia 
de suprimento 

� Tecnologias de agricultura 
inteligente 

• Práticas e soluções de pro-
dução e consumo sustentá-
veis 

� Redes hídricas inteligentes, 
sistemas de automação 
hídrica e hidrômetros 

• Equipamentos de testes e 
dessalinização de água 

• Empresas que efetivamente 
gerenciam seu consumo de 
água em operações e 
cadeias de suprimento 

3 Igor A. Shiklomanov, capítulo “World Fresh Water Resources” em “Water in Crisis: A Guide to the 
World’s Fresh Water Resources,” Peter H. Gleick (editor), Oxford University Press, Nova York, 1993 

4 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Water use. Extraído de: http://www.fao. 
org/aquastat/en/overview/methodology/water-use/ em 2020 
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As visões de investimento do UBS Chief Investment Office (“CIO”) são elaboradas e publicadas pela área de negócios Global We-
alth 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 à sua informação e não representa oferta ou solicitação de oferta para com-
prar 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 in-
formações 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 in-
formações 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 utili-
zados 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 contabi-
lidade; (ii) para determinar os valores devidos ou pagáveis, o preço ou o valor de qualquer instrumento financeiro ou contrato fi-
nanceiro; 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 di-
reito de, a qualquer tempo, manter posições compradas ou vendidas nos instrumentos de investimento mencionados neste mate-
rial, 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 in-
vestimento 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 po-
derão 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 pre-
juízos, podendo ocorrer perdas superiores ao investimento inicial. O desempenho passado de um investimento não constitui indi-
cação 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 rendi-
mento 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 ma-
neira 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 decor-
rentes 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 www.ubs.com/rese-
arch. Informações adicionais sobre os respectivos autores de conteúdos desta publicação e de outras publicações do CIO mencio-
nadas neste relatório e exemplares de relatórios anteriores sobre o tema desta edição podem ser obtidos mediante solicitação a 
seu consultor de cliente. 
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Opções e futuros não são adequados para todos os investidores e as operações com esses instrumentos são consideradas arrisca-
das, podendo ser apropriadas apenas para os investidores mais experientes. Antes de comprar ou vender uma opção e para com-
preender 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/publi-
cations/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 estrutu-
rados 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 investi-
mento 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 in-
vestimentos 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 prepara-
dos 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 incor-
porados 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 fa-
tores de ESG ou considerações de Investimentos sustentáveis pode inibir a capacidade do gestor da carteira em participar em de-
terminadas 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. 

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 con-
sultor financeiro externo redistribua este documento e o disponibilize a seus clientes e/ou terceiros. 

EUA: Distribuído para pessoas dos EUA pela UBS Financial Services Inc., UBS Securities LLC ou UBS Swiss Financial Advisers AG, 
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 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. 

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. 

Versão C/2020. CIO82652744 
© UBS 2021. O logotipo das chaves e a denominação UBS são marcas comerciais registradas e não registradas do UBS. Todos os 
direitos reservados. 
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