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Damos-lhe as boas-vindas ao Year Ahead 2021.

Em “Um ano de renovação”, veremos um mundo voltando ao normal de forma 
estável apesar de persistirem incertezas, ao mesmo tempo que se acelera com 
rapidez rumo a um futuro transformado.

Se investir em 2020 significou tornar-se resiliente, grande e “norte-americano”, 
acreditamos que 2021 será tornar-se cíclico, pequeno e global, à medida que 
os setores e mercados mais afetados pelos lockdowns começam a reviver. 

Paralelamente, a economia acelera para o futuro, os investidores com um olhar 
para o longo prazo precisarão adicionar exposição aos inovadores, tornando o 
mundo mais digital e sustentável, principalmente em greentech, fintech e  
healthtech, e entre os beneficiários dos lançamentos do 5G. 

Esperamos que o Year Ahead 2021 proporcione uma perspectiva maior das im-
plicações de investimentos neste mundo de intensas transformações e que pos-
samos trabalhar juntos para ajudar a definir a sua carteira para o futuro.

Prefácio

Iqbal Khan Tom Naratil 
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Um Ano de Renovação

A recuperação 
 

Nosso ponto de vista 
Esperamos o lançamento de uma vacina em 
grande escala no primeiro semestre de 2021 
para permitir que a produção global e os 
 lucros das empresas retornem aos níveis 
prépandemia até o fim do ano.

Ideias de investimento
 – Diversifique visando o próximo ciclo com 
exposição a ações globais, ações cíclicas 
com potencial de recuperação e ações ven-
cedoras no longo prazo.

 – Reequilibre a carteira eliminando as ações 
de grande capitalização dos EUA e os pro-
dutos de consumo básico globais.

Sumário
Nosso ponto de vista e ideias de investimento

Os EUA
 

Nosso ponto de vista
Acreditamos que uma nova liderança política 
representará um novo estímulo fiscal e a for-
mulação de políticas mais previsíveis, deslo-
cando assim a liderança do mercado. 

Ideias de investimento
 – As ações de empresas de média capitaliza-
ção e as ações industriais dos EUA devem 
registrar crescimento de lucros maior do 
que as ações de grande capitalização.

 – Adote uma posição considerando o enfra-
quecimento do dólar por meio da diversifi-
cação da exposição às moedas do G-10.

Taxa de juros 
 

Nosso ponto de vista 
Prevemos poucas ameaças inflacionárias em 
2021 e esperamos que a taxa de juros perma-
neça baixa no curtíssimo prazo.

Ideias de investimento
 – Vá ao encalço dos rendimentos em títulos 
cruzados selecionados, títulos soberanos de 
mercados emergentes denominados em 
dólares dos EUA e títulos de alto rendi-
mento da Ásia. Meios alternativos de renda 
incluem a venda de volatilidade e o uso de 
alavancagem.

 – Diversifique para opções fora de disponibili-
dades e de renda fixa de baixa rentabili-
dade.

Investimentos de longo 
prazo
 

Nosso ponto de vista
É provável que os retornos futuros sejam me-
nores do que nos últimos anos em todos os 
principais ativos financeiros. Porém, a pers-
pectiva para as ações e outros ativos reais é 
mais favorável do que para os títulos públicos 
e as disponibilidades.

Ideias de investimento
 – Invista no “próximo fenômeno” realocando 
a exposição existente a ações de tecnologia 
para 5G, fintech, healthtech e greentech.

 – Diversifique em private equity por meio da 
troca de até 20% da exposição de sua car-
teira para essa classe de investimento.
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Um Ano de 
Renovação
O ano de 2020 sofreu paralisações sem precedentes da atividade econômica, 
uma fusão da formulação da política monetária com a fiscal e um voto por 
uma nova liderança nos EUA. Em 2021, veremos o começo de uma retomada 
dos padrões pré-pandemia com aceleração para o futuro pós-pandemia. 

Perspectiva para 2021

Mark Haefele
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

Renovação do crescimento. 
Acreditamos que a aprovação e a aplicação de 
uma vacina contra o coronavírus até o 
segundo trimestre, a formulação de políticas 
fiscais e a opção dos eleitores dos EUA por 
um impasse legislativo permitirão que os 
lucros das empresas se recuperem na maioria 
das regiões para níveis pré-pandemia até o 
final do ano. Esperamos que os mercados e 
setores mais sensíveis economicamente, vários 
dos quais com desempenho fraco em 2020, 
tenham desempenho superior em 2021. Nos-
sas áreas preferenciais incluem as de pequena 
e média capitalização, nomes selecionados 
dos setores financeiro e de energia e os seto-
res industrial e de consumo cíclico.
 
Para saber mais:
 – Nossas opiniões sobre a recuperação; página 14
 – Ideias para o próximo ciclo; página 23
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Renovação da caça ao rendimento. 
Acreditamos que as taxas de juros baixas e os 
elevados gastos públicos persistirão diante das 
tentativas das autoridades econômicas de 
mitigar os efeitos econômicos das medidas de 
controle da pandemia. No curto prazo, com a 
ameaça de baixa na inflação, consideramos 
que os investidores ainda podem encontrar 
retornos reais positivos nos títulos soberanos 
denominados em USD de mercados emergen-
tes (ME), nos títulos de alto rendimento asiáti-
cos e em “títulos cruzados” selecionados com 
classificações de crédito BBB e BB. No prazo 
mais longo, a ameaça combinada de excesso 
e déficit de gastos públicos significa que os 
investidores podem precisar se preparar para 
riscos elevados inflacionários e desinflacioná-
rios em diferentes regiões. 

Para saber mais:
 – Qual será o rumo das políticas econômicas?; 

página 16
 – Nossas opiniões sobre a caça ao rendimento; 

página 27

Nova liderança. 
O ano de 2021 trará uma combinação dife-
rente de liderança política nos EUA, e acredi-
tamos que a nova liderança do mercado 
acompanhará essa tendência. Temos a expec-
tativa de que os estímulos fiscais e relações 
exteriores mais previsíveis apoiarão as ações 

cíclicas, inclusive as industriais e de média 
capitalização. Entrementes, também espera-
mos que déficits maiores enfraqueçam o dólar 
dos EUA. 

Para saber mais:
 – O que vem a seguir para os EUA?; página 19
 – Como se posicionar para um dólar mais fraco; 

página 30

Um futuro novo e renovável. 
A pandemia do coronavírus acelerou, em vez 
de interromper, a maioria das tendências de 
longo prazo já em andamento. Esperamos um 
mundo mais endividado, desigual e local, 
resultando em retornos de longo prazo abaixo 
da média nas classes de ativos tradicionais. 
Porém, acreditamos que os investidores têm a 
oportunidade de obter retornos maiores ao se 
posicionarem para um futuro digital com o 
5G, fintech e healthtech, além de mais sus-
tentável com a greentech. 

Para saber mais:
 – Perspectiva de longo prazo; página 34 
 – Nossas opiniões sobre o que poderia ser  

“o próximo fenômeno”; página 41
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Análise de cenários
Cenário de alta Cenário central Cenário	de	baixa

Visão de investimento

Diversificar para o próximo ciclo (página 23)

Posição diante do enfraquecimento do dólar 
(página 30)

Investimento no “próximo fenômeno” 
(página 41)

Caça ao rendimento (página 27)

Aderir à sustentabilidade (página 51)

Diversificação para os mercados privados 
(página 53)

Uma estratégia de hedge diversificada, 
incluindo ouro, estratégias de alocação 
dinâmica, estruturas de longo prazo até o 
vencimento e de opções (página 26)

Recuperação da pandemia

Uma vacina altamente eficaz fica ampla-
mente disponível até o 1T21 nas principais 
economias.

A atividade social se normaliza até o 2T21.

 
 
 
 
 
O PIB de países desenvolvidos volta aos 
níveis pré-pandemia até o final de 2021.

Uma vacina eficaz fica amplamente 
disponível até o 2T21 nas principais 
economias.

Há recorrência de ondas de COVID-19 no 
primeiro semestre, mas as restrições de curto 
prazo e o temor público limitado permitem 
que a atividade social se normalize 
juntamente com a disponibilização de uma 
vacina até o 3T21.

O PIB de países desenvolvidos volta aos  
níveis pré-pandemia até 2022.

Disponibilidade de vacina atrasada ou com 
eficácia menor do que o imaginado 
inicialmente.

O temor público da COVID-19 se eleva e 
restrições à atividade comercial são impostas 
novamente ao longo de 2021, fazendo com 
que a atividade social volte ao normal somente 
no final de 2021.

 
O PIB de países desenvolvidos volta aos  
níveis pré-pandemia até 2023.

Políticas econômicas

As políticas dos bancos centrais permane-
cem acomodatícias, embora se inclinem para 
um viés de aperto mais adiante no ano.

 
 
Taxas de juros reais baixas e um dólar mais 
enfraquecido impulsionam o crescimento 
global. 

Os bancos centrais mantêm políticas 
acomodatícias.

 
 
 
As taxas de juros reais permanecem baixas e 
estáveis. 

O apoio da política monetária é aumentado 
para compensar os efeitos do crescimento 
enfraquecido, mas pode ser reduzido 
gradualmente se a inflação subir 
inesperadamente.

As taxas reais sobem no início, mas 
posteriormente ficam com tendência de 
queda.

Geopolítica

O governo dos EUA consegue chegar a  
um entendimento a respeito de um acordo 
fiscal maior do que o esperado, próximo a 
US$ 2 trilhões. 

O governo Biden começa a eliminar parcial-
mente as tarifas existentes sobre as exporta-
ções chinesas, apoiando assim o crescimento 
global.

Os EUA chegam a um acordo fiscal no valor 
de US$ 500 milhões a 1 bilhão e não 
aumentam as alíquotas de impostos. 

As relações entre EUA e China permanecem 
um problema de longo prazo, mas a política 
externa do presidente eleito, Joe Biden, é 
mais previsível do que a de seu predecessor. 

Contestações legais existentes ao resultado da 
eleição nos EUA ou desacordos políticos entre 
os partidos criam incerteza sobre a política 
fiscal.

As tensões comerciais entre EUA e China 
sofrem uma nova escalada, com a rivalidade 
geoestratégica básica entre os dois países não 
sendo abrandada pelo novo governo dos EUA. 

Metas das classes de ativos para junho 
de 2021

S&P 500 (atual: 3.532) 4.000 3.800 2.900

Euro	Stoxx	50	(atual: 3.443) 3.900 3.600 2.800

MSCI EM (atual: 1.192) 1.390 1.280 900

SMI (atual: 10.361) 11.500 11.000 8.800

Spread USD IG (atual: 82 pts) 60 pts 80 pts 200 pts

Spread USD HY (atual: 422 pts) 350 pts 400 pts 700 pts

Spread EMBIG (atual: 375 pts) 280 pts 340 pts 550 pts

EURUSD (atual: 1,18) 1,25 1,22 1,12

Ouro (atual: US$ 1.875/onça)

US$ 1.600 a 1.700/onça US$ 1.950/onça US$ 2.200 a 2.300/onça

Observação: as metas de classe de ativos acima se referem aos respectivos cenários macro. Os preços de cada ativo podem ser influenciados por 
fatores não refletidos nos cenários macro.

Fonte: UBS, dados de 12 de novembro de 2020
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Questões principais

Qual vai ser o ritmo da 
recuperação mundial?
Esperamos que o resultado econômico global e os lucros das empresas atinja 
níveis pré-pandemia até o final de 2021, possibilitando que mercados e seto-
res economicamente sensíveis tenham desempenho superior. Porém, uma 
mudança acelerada significa que também é importante reter exposição ao 
crescimento estrutural.

O ano de 2020 está fadado a ser um dos pio-
res para a economia global em mais de 70 
anos. Acreditamos que a China será a única 
grande economia a registrar algum cresci-
mento e estimamos que a economia dos EUA 

encolherá em cerca de 4%, com os mercados 
desenvolvidos como um todo e os mercados 
emergentes (exceto a China) retraindo em  
5 a 6%.

Questões principais

Os lucros gerais devem retornar aos níveis pré-crise em 2021

Estimativa do CIO para os lucros das empresas, base alterada para 2019 = 100

Lucros das empre-

sas, base alterada

2019 2020 2021 2022 Desempenho do preço  
das ações, acumulado do ano

EUA 100 84,5 103,3 120,5 9,7%

Ásia ex-Japão 100 98,7 118,4 137,3 9,9%

Área do Euro 100 58,4 85,7 102,1 –6,8%

Reino Unido 100 55,0 75,9 89,9 -16,5%

Suíça 100 91,0 101,9 112,5 -2,4%

ME 100 93,4 114,5 132,7 5,9%

Mercados 
desenvolvidos

100 83,1 103,8 119,8 6,3%

Mundo 100 84,4 105,2 121,9 6,3%

Observação: Estimativas consensuais para 2022

Fonte: Refinitiv Datastream e UBS, dados de 11 de novembro de 2020
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Questões principais

Contudo, nossa expectativa é de que 2021 
será um Ano de Renovação. A atividade eco-
nômica na China já se normalizou ampla-
mente. E, após dados iniciais animadores de 
eficácia da vacina, permanecemos confiantes 
de que as vacinas estarão amplamente dispo-
níveis até o segundo trimestre de 2021. Isso 
deve colocar a Europa e os EUA nas vias para 
uma recuperação sustentável. 

Se estivermos certos, esperamos que os lucros 
das empresas se recuperem rapidamente. 
Acreditamos que os lucros dos mercados 
desenvolvidos se aproximarão dos níveis de 
2019 em 2021. Enquanto isso, prevemos que 
as empresas de mercados emergentes lucra-
rão cerca de 15% mais em 2021 do que em 
2019, impulsionadas por um robusto cresci-
mento dos lucros na Ásia.

A retomada nos lucros econômicos e das 
empresas também deve significar um desem-
penho superior renovado das empresas e mer-
cados cíclicos que tiveram desempenho infe-

Ideias de investimento correlatas página

Diversifique	para	o	próximo	ciclo	em ações globais, sobre-
tudo nas cíclicas com potencial de retomada.

23

Invista	no	“próximo	fenômeno” com exposição a temas 
como 5G, fintech, healthtech e greentech.

41

48% 
dos investidores estão bastante ou um pouco otimistas quanto ao 
cenário para a economia global nos próximos 12 meses, mas esse 
número aumenta para 66% em uma perspectiva de cinco anos. 

Fonte: Pesquisa UBS Investor Sentiment, 3T20

rior em 2020. Enxergamos uma oportunidade 
especial de avanço em empresas de pequena 
e média capitalização, cíclicas selecionadas, 
particularmente nos setores industrial e de 
consumo cíclico e nos mercados fora dos 
EUA. Para obter mais detalhes, consulte a 
página 23.

Como	será	o	mundo	após	a	recuperação?
A pandemia tornou o nosso mundo mais digi-
tal e mais local, e nem todas as empresas e 
indivíduos conseguirão se adaptar. Então, 
embora acreditemos que no curto prazo os 
investidores podem lucrar ao investir em 
empresas expostas a uma recuperação cíclica, 
isso precisa ser confirmado com exposição aos 
inovadores definidos para promover a trans-
formação tecnológica ao longo da próxima 
década, incluindo 5G, fintechs, healthtechs e 
greentechs. Para obter mais informações 
sobre como a pandemia mudou o nosso 
mundo, veja a página 34, e para mais sobre 
as nossas principais ideias na próxima década, 
veja a página 41.
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Questões principais

Qual será o rumo das 
políticas econômicas?
Em 2021, esperamos que as taxas de juros permaneçam baixas e os gastos fis-
cais permaneçam altos. Acreditamos que essa combinação demonstrará ser 
favorável às ações e ao crédito, além de contribuir para um dólar dos EUA 
mais fraco. 

O ano de 2020 trouxe uma combinação iné-
dita de política fiscal e monetária: para finan-
ciar pacotes de auxílio social, os governos 
tiveram um déficit agregado de mais de 11% 
do PIB global em 2020, enquanto os cinco 
principais bancos centrais do mundo emitiram 
US$ 5 trilhões no agregado.

Bancos centrais emitiram US$ 5 trilhões em 2020 
Balanços dos bancos centrais agregados: Fed, BoJ, BoE, ECB, SNB

2.1
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Fonte: Fed, BoJ, BoE, ECB, SNB e UBS, dados de 20 de outubro de 2020

Total, trilhões de USD (esq.) Variação anualizada de 12 meses, %, (dir.)

Em 2021, acreditamos que os governos em 
geral continuarão a “tapar o buraco” até que 
uma vacina permita um retorno ao funciona-
mento econômico normal. Também espera-
mos que os bancos centrais mantenham as 
taxas de juros baixas para apoiar o cresci-
mento e a inflação. 
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Questões principais

Porém, a trajetória de longo prazo é menos 
previsível.

Uma possibilidade é que os governos retroce-
dam diante do risco de maior endividamento 
e inflação e retirem programas de gastos fis-
cais de forma exagerada ou muito rapida-
mente. A política monetária por si só prova-
velmente não será suficiente para apoiar a 
recuperação econômica, de modo que esse 
resultado deve significar um período ampliado 
de desinflação e baixo crescimento. 

Uma possibilidade mais provável é que os 
governos fiquem relutantes em aplicar políti-
cas de austeridade, até o momento com défi-
cits muito maiores sem sofrer com inflação 
mais alta ou custos de empréstimos. Nesse 
cenário, os governos continuam a ter grandes 
déficits e a política monetária persiste, mesmo 
que a inflação tenha um movimento modera-
damente mais alto.

Embora nenhum dos cenários tenha probabili-
dade de se materializar em 2021, eles pode-
riam começar a moldar a narrativa do investi-
dor de prazo mais longo e, portanto, começar 
a impactar os preços dos ativos. Para se pre-
parar para um cenário de inflação mais alta e 
taxas de juros reais negativas, recomendamos 
aos investidores buscar crescimento secular de 
longo prazo, tanto nos mercados abertos 

Apenas 38% dos investidores pesquisados estão 
preocupados com o impacto da inflação sobre o cum-
primento de suas metas ou objetivos financeiros.

Fonte: Pesquisa UBS Investor Sentiment, 3T20

Aumento de 20 pontos na relação 
dívida pública/PIB em 2020
Mediana da relação dívida pública/PIB para economias 

avançadas, em %
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Fonte: FMI e UBS, dados de 21 de outubro de 2020

Real Previsão

(página 41) quanto nos fechados (página 53).  
Para se preparar para a desinflação ou taxas 
negativas, os investidores devem reter o rendi-
mento disponível (página 27).



18 Year Ahead 2021 – UBS House View

Questões principais

No que diz respeito a construir um plano 
financeiro, devemos levar em consideração 
o fato de que bens e serviços tendem a ter 
aumento nos custos a cada ano. A inflação 
pode ter um impacto significativo sobre o 
quanto os investidores devem poupar para 
financiar com êxito seus objetivos futuros. 
Mesmo com apenas 2% de inflação, os 
preços estariam 80% mais altos em um 
intervalo de 30 anos. Preparar-se para a 
inflação exige que os investidores assegu-
rem que suas carteiras tenham exposição 
suficiente a ativos de crescimento e 
“reais”, como ações e imóveis, e demanda 
uma consciência cuidadosa em relação às 

taxas de retirada. A tabela abaixo mostra 
que expectativas de alta da inflação nor-
malmente significam que os investidores 
devem reduzir os gastos ou tentar aumen-
tar os retornos da carteira.

Por exemplo, um investidor com  
US$ 1 milhão que deseja uma chance de 
menos de 20% de ter menos de  
US$ 500.000 deixados em 30 anos, e que 
espera que seus ativos gerem retorno de 
6,4% ao ano com volatilidade de 8,8%, 
poderia sacar US$ 45.000 no primeiro ano 
e depois 2% mais em cada ano subse-
quente.

Taxa de gastos inicial “segura”, presumindo US$ 1.000.000 de capital 
investido*

Inteiramente	renda	fixa
Retorno prev.: 4,3%

Volatilidade: 4,2%

Carteira de equilíbrio
Retorno prev.: 6,4%

Volatilidade: 8,8%

Inteiramente ações
Retorno prev.: 8,3% 
Volatilidade: 15,0%

Crescimento 
anual dos gastos 
nominais 

1% US$ 41.000 US$ 50.000 US$ 54.000

2% US$ 36.000 US$ 45.000 US$ 48.000

3% US$ 32.000 US$ 40.000 US$ 43.000

Fonte: UBS

* Definimos “seguro” como uma probabilidade de <20% de que o investidor terminaria um período de 30 anos com <50% do seu 
capital inicial. Maior certeza ou desejo de maior retenção de capital normalmente implicaria um nível de gastos necessários menor. 
As premissas de volatilidade são baseadas nos nossos níveis de volatilidade anualizados estimados para carteiras multiativos com 
os retornos previstos dados. As estimativas foram calculadas para o mais próximo de US$ 1.000, utilizando um modelo Monte 
Carlo de teste de 5.000, supondo retornos anuais distribuídos dentro da normalidade em 30 anos. 
Não são considerados impostos sobre dividendos ou ganhos de capital nesta ilustração. Considerando que os impostos normal-
mente reduziriam as taxas de gastos “seguras” em todos os cenários.

Como devo considerar a inflação nos meus planos?

Ideias de investimento correlatas página

Caça ao rendimento em títulos soberanos de mercados emergentes 
denominados em USD, alto rendimento asiático e títulos cruzados.

27

Diversificação em mercados fechados ou investimento em áreas que 
podem ser “o	próximo	fenômeno” podem ajudar a melhorar o 
potencial de crescimento da carteira no longo prazo.

53
41
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Questões principais

O que vem a seguir  
para os EUA?
Esperamos que o estímulo fiscal e a implantação de uma vacina impulsionem 
a recuperação econômica e o desempenho superior para média capitalização 
e setores cíclicos selecionados em relação à grande capitalização. Em nossa 
opinião, o dólar dos EUA sofrerá depreciação. 

Mais de 50% 
dos investidores estão planejando fazer 
mudanças em suas carteiras à luz 
do resultado da eleição dos EUA.

Fonte: UBS Investor Watch Pulse, dados de 29 de outubro 
de 2020

No momento da redação deste documento, 
parece provável que veremos um governo 
dividido, com um Presidente e um Congresso 
Democrata e um Senado com maioria Repu-
blicana. Isso provavelmente significará um 
estímulo fiscal menor do que o esperado, mas 
ainda de porte considerável. O impasse polí-
tico também poderia ter alguns efeitos positi-
vos. O controle Republicano do Senado torna-
ria improvável aumentos consideráveis de 
impostos para pessoas jurídicas e pessoas físi-
cas nos próximos anos. Também reduziria a 
probabilidade de uma nova regulamentação 
radical imposta a empresas de assistência 
médica ou de combustíveis fósseis. De forma 
mais ampla, um governo dividido diminui o 
potencial de mudanças mais significativas nas 
políticas, reduzindo o potencial de volatilidade 
induzido pelas políticas. 

Nós identificamos três efeitos-chave:

 – Estímulo para impulsionar a média capi-
talização. Acreditamos que a nova admi-
nistração poderá impor outro pacote de 
auxílio no combate aos efeitos do coronaví-
rus no valor de US$ 500 bilhões a 1 trilhão, 
ou aproximadamente 2,5 a 5% do PIB, o 
que deve ser benéfico aos gastos dos con-
sumidores e à confiança do empresário, aju-
dando a promover uma mudança na lide-
rança do mercado, saindo das ações de 
grande capitalização em direção às de 
média capitalização. Os ganhos da média 
capitalização são mais alavancados para 
uma recuperação econômica e esperamos 
que cresçam em cerca de duas vezes o 
ritmo dos lucros das empresas de grande 
capitalização em 2021. 

 – Um	maior	déficit	para	enfraquecer	o	
dólar	dos	EUA. Esperamos que os gastos 
fiscais mais elevados sejam financiados por 
um déficit crescente, em vez de impostos 
adicionais. Embora os gastos possam ser 
amplamente financiados por economias 
domésticas privadas no curto prazo, à 
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Questões principais

2.3

As ações cíclicas devem ter um crescimento maior dos lucros do que as defensivas 
e as de tecnologia 
Crescimento consensual dos lucros por ação em 2021, em %
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Fonte: FactSet e UBS, dados de 12 de outubro de 2020
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medida que a economia começar a se recu-
perar em 2021, esperamos que o setor pri-
vado aumente os gastos, ampliando o défi-
cit em transações correntes e exigindo um 
dólar mais fraco para atrair financiamento 
externo. 

 – O surgimento de uma rivalidade mais 
previsível com a China. Acreditamos que 
a administração Biden renovará a aborda-
gem dos EUA nas relações exteriores, uma 
direção que deve melhorar as relações, 
sobretudo com a Europa. Embora não haja 
perspectivas de mudança na rivalidade geo-
estratégica básica entre os EUA e a China, 
acreditamos que a nova administração pro-
vavelmente não usará tarifas como ferra-
menta de política externa. A redução das 
tensões comerciais deve respaldar a recupe-
ração econômica, reforçando nossa prefe-
rência por ações cíclicas como as industriais.

Quais são as perspectivas para o setor de 
tecnologia dos EUA?
Após uma alta de mais de 50% em 2020, as 
cinco principais empresas de tecnologia dos 
EUA representam cerca de um oitavo do 
índice de ações MSCI AC World, mais do que 
a China, o Reino Unido e a Suíça combinados. 
Esperamos que o setor de tecnologia continu-
ará a se beneficiar do sólido crescimento secu-
lar em publicidade, e-commerce e computa-
ção em nuvem, além da implantação do 5G. 

Contudo, as avaliações cresceram e acredita-
mos que outros segmentos do mercado terão 
um crescimento mais sólido dos lucros em 
2021 à medida que se recuperam de patama-
res mais baixos. Um escrutínio antitruste tam-
bém requer acompanhamento, embora um 
governo dividido reduziria a probabilidade de 
novas regulamentações e, de qualquer 
maneira, demoraria anos para que os proces-
sos judiciais chegassem a uma resolução.
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Como devo considerar minha alocação de países?

O mercado acionário dos EUA atualmente 
representa 58% do índice de ações MSCI 
AC World, subindo de 51% há cinco 
anos. Mesmo que o mercado dos EUA 
tenha tido desempenho superior em rela-
ção às ações globais em 10 dos últimos  
11 anos, o desempenho acima da média 
não durará para sempre. 

Para investidores localizados nos EUA, o 
viés doméstico é outro fator importante. 
Se o mercado acionário dos EUA tiver 
desempenho fraco, isso pode coincidir 
com outros desafios financeiros, como 
crescimento no desemprego, diminuição 
nos ganhos salariais ou menor valorização 
no preço das moradia. A alocação de 
ações deve considerar esses outros ativos 

e futuros passivos. Investir globalmente 
pode ajudar a diversificar carteiras e prote-
ger os investidores contra os riscos ineren-
tes de tais correlações. 

Como descrito na página 24, nossa expec-
tativa é de que os EUA comecem a ter 
desempenho inferior a ações de fora dos 
EUA em algum momento de 2021 e, 
como mostramos na página 37, no longo 
prazo. Em geral, não recomendamos que 
os investidores aloquem mais de 58% de 
sua alocação em ações dos EUA em suas 
carteiras de mercados públicos e também 
incentivamos que aloquem mais a outras 
regiões em suas alocações de ações priva-
das. 

Ideias de investimento relacionadas página

Posicione-se	para	um	dólar	mais	fraco, pois esperamos que 
déficits duplos e um diferencial de taxa de juros diminuído 
enfraqueça a moeda dos EUA.

30

Diversifique	para	o	próximo	ciclo em ações de média capita-
lização e setores cíclicos dos EUA, pois a recuperação econô-
mica resulta em uma mudança na liderança do mercado.

23
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Diversificar 
para o próximo ciclo
Esperamos alta ainda maior dos mercados de ações em 2021. Em um Ano de 
Renovação, acreditamos também na recuperação de alguns dos retardatários 
de 2020. Os investidores precisam pensar em escala global, buscar potencial 
de recuperação e ações vencedoras no longo prazo.

Os lucros subjacentes aos principais índices de 
ações revelaram surpreendente resistência à 
pandemia em comparação com a economia 
como um tudo. Isso ocorre porque as empre-
sas cotadas em bolsa têm alta exposição ao 
digital, a multinacionais e a bens relativos a 
serviços. Olhando adiante, o estímulo mone-

tário e fiscal deve continuar a proporcionar 
um vento favorável para as ações e prevemos 
um crescimento expressivo dos lucros à 
medida que a economia global se recuperar. 
As baixas taxas de juros também continuam a 
tornar as avaliações de ações atraentes em 
relação à renda fixa e às disponibilidades. 

Visões de investimento

Há potencial de recuperação fora das ações de alta capitalização dos EUA 
Comparação: crescimento do lucro por ação em 2019 e 2021 (estimativas de consenso), inclusive o desempenho 

acumulado no ano (%)
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Em 2021, acreditamos que os investidores 
devem diversificar para o próximo ciclo mais 
em ações, pensando em escala global, bus-
cado potencial de recuperação e ações vence-
doras no longo prazo:

 – Pense em escala global. Lucros polpudos 
de empresas e exposição a tendências secu-
lares ainda falam a favor do mercado dos 
EUA no momento da redação deste docu-
mento. No entanto, julgamos que, em meio 
a avaliações relativamente altas e após 
superar o desempenho das ações globais 
em 10 dos últimos 11 anos, as ações norte-
americanas começarão a apresentar desem-
penho inferior ao de outros mercados em 

algum momento deste novo ano. Espera-
mos que a recuperação pós-pandemia nos 
lucros das empresas seja mais forte nos 
mercados da Zona do Euro e do Reino 
Unido com mais exposição cíclica, ao passo 
que as avaliações sejam mais favoráveis   nos 
mercados emergentes, e a Ásia mantenha 
uma combinação de avaliações razoáveis, 
lucros exuberantes e crescimento secular. 
Para se preparar para o ano que se inicia, os 
investidores devem evitar exposição exces-
siva às ações dos EUA e recomendamos 
considerar a adoção de proteções para a 
exposição a elas e diversificar em mercados 
e setores que tenham potencial de recupe-
ração. Os investidores podem manter a 

37% 
dos investidores pesquisados   pretendem ampliar os investi-
mentos no mercado acionário ao longo do próximo ano. 
 Apenas 11% planejam reduzir os investimentos. 

Fonte: Pesquisa UBS Investor Sentiment, 3T20

O prêmio de risco das ações ainda parece atraente
Lucro do S&P 500 menos o rendimento de Títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, em pontos-base, com mediana desde 
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exposição ao crescimento secular procu-
rando empresas fora dos EUA, sobretudo 
na Ásia, que estão expostas às principais 
tendências de longo prazo (consulte a 
página 34). 

 – Retomada 2021. Com o início do retorno 
à normalidade econômica, esperamos que 
algumas das retardatárias relativas em 2020 
tenham desempenho superior em 2021. As 
áreas com maior potencial de recuperação, 
em nossa opinião, são as ações de média 
capitalização dos EUA, as ações de pequena 
e média capitalização da UME, ações sele-
cionadas dos setores financeiro e de energia 
e ações dos setores industrial e de consumo 
cíclico. Por outro lado, esperamos que o 
crescimento dos lucros e o desempenho das 
empresas globais de consumo básico per-
cam força   em 2021, enquanto alguns dos 

principais beneficiários do “fique em casa” 
também podem começar a apresentar 
desempenho inferior à medida que as con-
dições se normalizarem. 

 – Busca de vencedores no longo prazo. 
Dadas as profundas mudanças estruturais 
em curso na Década da Transformação, é 
importante que os investidores complemen-
tem a exposição cíclica com exposição ao 
crescimento secular. Contudo, cabe notar 
que os setores que abrem o caminho em 
uma década raramente mantêm essa posi-
ção na década seguinte. Julgamos que a 
Década da Transformação irá girar em torno 
mais dos setores transformados pela tecno-
logia do que do próprio setor de tecnologia. 
Nossas opções para o “próximo fenômeno” 
incluem 5G, fintech, healthtech e green-
tech. 

Nossas previsões sugerem que a economia 
mundial e os lucros das empresas retorna-
rão aos níveis anteriores à pandemia em 
2021. Porém, com muitos índices gerais 
do mercado já ultrapassando as máximas 
pré-pandemia em 2020, muitos investido-
res estão indagando se já é tarde demais 
para comprar. 

Em termos táticos, ainda vemos muitas 
oportunidades tanto em ações em ritmo 
de recuperação quanto em ações vencedo-
ras estruturais que podem continuar alcan-
çando novas máximas. No entanto, estra-
tegicamente, os investidores devem prestar 
menos atenção ao ritmo do mercado e 

mais ao contexto do longo prazo. Assim, 
em tempos de incerteza, aconselha-se que 
os investidores aproveitem a volatilidade 
para ingressar nos mercados.

Supondo um crescimento anual dos lucros 
de 6%, pode-se esperar que os lucros 
sejam 5,7x maiores em um horizonte de 
30 anos; as avaliações de mercado podem 
variar com o tempo, mas raramente 
variam em um fator superior a 5x. Entre 
investir de imediato e esperar que as ações 
fiquem mais baratas, colocar o capital para 
trabalhar no longo prazo costuma ser a 
melhor opção.

É tarde demais para comprar?
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O uso exclusivo de renda fixa como prote-
ção contra as quedas dos mercados acio-
nários é mais caro e pode ser menos eficaz 
do que era antes devido aos baixos rendi-
mentos. Em vez disso, acreditamos que os 
investidores em busca de proteção deve-
riam considerar um conjunto diversificado 
de sistemas de hedge.

Primeiramente, os investidores podem 
considerar a redução de sua alocação 
geral de renda fixa e a concentração de 
uma alocação maior em renda fixa de 
prazo mais longo para se beneficiarem de 
sua maior sensibilidade à taxa de juros. 

Em segundo lugar, os investidores devem 
considerar a incorporação de estratégias 
dinâmicas de alocação de ativos, que 
podem ajustar sua exposição aos ativos de 
risco com base nas condições do mercado.  

Terceiro: os investidores podem incorporar 
estratégias de substituição de ações — 
como soluções estruturadas com proteção 
contra perdas — a fim de sacrificar certo 
potencial de ganho em troca de investi-
mentos que ofereçam um perfil de retorno 
assimétrico.

Por fim, continuamos a encarar o ouro 
como um hedge atraente no contexto da 
carteira em uma conjuntura de baixas 
taxas de juros reais.

Como posso me proteger contra os riscos de perda?
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Caça ao rendimento
Temos a expectativa de que as taxas de juros sobre os rendimentos das dispo-
nibilidades e da renda fixa permaneçam em níveis muito baixos no futuro pre-
visível. A caça renovada ao rendimento significa que os investidores precisam 
dar atenção à função das disponibilidades e da renda fixa nas carteiras e con-
siderar adotar postura mais ativa, aumentando a exposição aos mercados 
emergentes e à Ásia, ou encontrar meios alternativos de gerar renda.

O excesso de capacidade e a política acomo-
datícia dos bancos centrais são indicações de 
que não esperamos que as taxas ou os rendi-
mentos dos títulos públicos tenham aumento 
considerável em 2021. Embora essa dinâmica 
represente um desafio para os investidores 
auferirem rendimentos de disponibilidades e 
de renda fixa de alta qualidade, acreditamos 
que o ambiente de investimento está propício 
ao crédito, com a produção econômica se 
recuperando continuamente e as políticas fis-
cal e monetária ajudando a manter a inadim-
plência sob controle.

Os investidores que pretendem aumentar a 
receita da carteira podem considerar as 
opções a seguir: 

 – Adoção de postura mais ativa. Com a 
recuperação dos lucros em 2021, acredita-
mos que os fundamentos e as classificações 
de crédito também começarão a melhorar. 
Ainda assim, a perturbação causada pela 
pandemia terá efeitos divergentes, o que 
poderá aumentar os retornos para os inves-
tidores mais ativos. Por exemplo, para obter 
retornos com potencial expressivo, os inves-

Valor da dívida de rendimentos negativos em nova alta recorde 
Volume em circulação de títulos com rendimentos negativos, em trilhões de USD

3.3

Fonte: Bloomberg e UBS, dados de 6 de novembro de 2020
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tidores tolerantes a riscos podem antecipar 
as medidas das grandes agências de classifi-
cação e investir em títulos denominados em 
euros ou dólares dos EUA na zona de cruza-
mento (daí o nome “títulos cruzados”) 
entre grau de investimento e subgrau de 
investimento.  

 – Olhar atento aos mercados emergentes 
e à Ásia. Com rendimentos próximos de 
5% (ou spreads de 400 pontos-base sobre 
os títulos do Tesouro dos EUA), julgamos 
que os títulos soberanos denominados em 

dólares dos EUA de mercados emergentes 
compensarão bem os riscos. Acreditamos 
que os spreads possam sofrer redução e 
alcançar 340 pontos-base com a restaura-
ção da demanda global e a recuperação dos 
preços do petróleo. Entrementes, os títulos 
de AR da Ásia oferecem alguns dos rendi-
mentos mais atraentes no segmento de cré-
dito, próximos a 8%. A classe de ativos 
conta com o respaldo de uma perspectiva 
positiva para títulos imobiliários chineses 
que se beneficiam de condições de facili-
dade de liquidez doméstica. 

49% 
dos investidores pesquisados   declararam que “auferir mais 
rendimentos” era sua “prioridade para a carteira” nos próxi-
mos seis meses. Ações (50%), soluções estruturadas (38%) e 
renda fixa (35%) figuram entre os meios mais citados para 
alcançar esse objetivo.

Fonte: Pesquisa UBS Investor Sentiment, 3T20
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Os investidores em títulos denominados em dólares dos EUA devem observar nossa previsão de 
um dólar mais fraco em 2021, de modo que pode ser benéfico proteger essa exposição cam-
bial, dependendo da moeda de base do investidor:

Câmbio Previsão de 12 meses 
vs. USD

Taxa	 
a termo

Previsão de  
valorização  

em	relação	à	taxa	 
a termo em USD

Vale a pena  
proteger 

a	exposição	 
ao USD?

EUR 1,23 1,19 3,4% Sim

CHF 0,89 0,91 2,2% Desde que  os custos 
de  implementação 

sejam <2,2%

GBP 1,37 1,33 3,0% Sim

CNY 6,30 6,80 7,4% Sim

SGD 1,30 1,35 3,7% Sim

Fonte: UBS, dados de 11 de novembro de 2020

Tradicionalmente, a manutenção de uma 
combinação de ações e renda fixa nas car-
teiras permite aos investidores fazer retira-
das em momentos de crise, sem a necessi-
dade de vender ações a preços baixos. 
Porém, com os rendimentos dos títulos 
agora próximos de zero, a dificuldade de 

se manter títulos nas carteiras está cres-
cendo. Consequentemente, julgamos que 
os investidores precisam deslocar as aloca-
ções excessivas de títulos de alta qualidade 
para crédito, hedge funds e dívida privada 
para cumprir os objetivos de retorno. 

 – Identificação	de	renda	alternativa.	
Outros meios de turbinar os rendimentos na 
atual conjuntura de elevação da volatilidade 
incluem estratégias como lançamento de 
opções, para aqueles capazes de implemen-
tar opções, ou soluções estruturadas que 
ofereçam um pagamento de cupom fixo até 
o vencimento com base em movimentos 
dos mercados de ações ou commodities 
subjacentes. Por fim, com a diferença de 

rendimento entre o crédito de alto rendi-
mento dos EUA e as taxas de curto prazo 
em uma alta de vários anos, e o Fed proje-
tando que os custos dos empréstimos não 
aumentarão antes de 2023, os investidores 
também devem considerar se a incorpora-
ção de alavancagem a seus planos financei-
ros poderia impulsionar sua probabilidade 
de sucesso. 

Que função a renda fixa deve desempenhar em 
minha carteira?
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Posição diante do 
enfraquecimento 
do dólar
Temos a previsão de enfraquecimento do dólar dos EUA em 2021 em virtude 
da recuperação da economia global e da redução do diferencial das taxas de 
juros. Para se posicionar nesse sentido, acreditamos que os investidores devem 
diversificar entre as moedas do G-10 ou aderir a algumas moedas de merca-
dos emergentes e ao ouro.

O índice do dólar dos EUA já caiu próximo a 
10% em relação às máximas de março de 
2020, de modo que prevemos uma nova fra-
gilidade em 2021. Esperamos que os déficits 
fiscais dos EUA continuem elevados, paralela-
mente ao início da queda nas poupanças do 
setor privado dos EUA, exacerbando assim as 

necessidades de financiamento externo. Além 
disso, uma economia global em recuperação e 
a intensificação do foco no endividamento 
dos EUA devem reduzir a demanda por câm-
bio seguro. E a vantagem da taxa de juros que 
o dólar dos EUA tinha antes sobre outras 
moedas nos últimos anos agora se esgotou.

Os rendimentos reais estão maiores na Europa 
Taxa de swap corrigida pela inflação da cotação EUR-USD de 2 anos  

3.5

Fonte: Macrobond e UBS, dados de 1º de novembro de 2020
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Um conjunto diversificado de moedas do 
G-10. 
Vemos potencial de valorização de médio a 
longo prazo no EUR, GBP, CHF e AUD em 
relação ao USD. O euro está bem posicionado 
para se beneficiar de uma recuperação na 
demanda global da exportação com o abran-
damento da pandemia e do estímulo dos EUA 
que intensifica o crescimento. Projetamos que 
a cotação EUR-USD subirá para a faixa de 
1,20 a 1,25 até o final de 2021. Também con-

Aqui vão nossos três principais métodos de  
posicionar-se para o enfraquecimento do dólar:  

Uma cesta de moedas de ponderação uniforme historicamente 
supera o dólar dos EUA 
Investimento móvel em depósitos em dinheiro em dólares dos EUA de um mês contra uma cesta de 

cinco moedas (EUR, JPY, GBP, AUD e CHF)

3.6

Os números do desempenho se referem ao passado e o desempenho passado não é um indicador 
confiável de resultados futuros.
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Fonte: Macrobond e UBS, dados de 7 de outubro de 2020

Desempenho Mercado financeiro em USD

sideramos o franco suíço e o iene japonês 
como ativos mais seguros do que o dólar dos 
EUA, dado que os investidores podem ficar 
mais preocupados com o endividamento dos 
EUA ao mesmo tempo que o Banco Nacional 
Suíço relaxa suas intervenções e o crescimento 
na Ásia se recupera. 

 
Consulte nossa tabela de previsão cambial na 

página 59.
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Qual é o lugar do câmbio em uma carteira?

Como princípio geral, somos da opinião de 
que os investidores devem manter as moe-
das nas quais têm passivos ou planos de 
gastos. Por exemplo, um investidor situado 
na Zona do Euro cuja família dedica a 
maior parte de seu tempo e recursos na 
Europa em termos gerais deve manter a 
maior parte de seu patrimônio em euros 
ou com proteção em euros. 

No entanto, para outros investidores, uma 
combinação mais variada de moedas pode 
ser mais adequada. Por exemplo, alguns 
investidores podem julgar que possuem 
ativos que excedem as obrigações futuras 
ou necessidades de gastos, caso em que a 
maximização dos retornos se torna o prin-
cipal objetivo. A análise histórica sugere 
que uma cesta de moedas com pondera-
ção uniforme proporciona retornos maio-
res do que o USD no longo prazo. 

Moedas dos mercados emergentes e da 
APAC. 
Temos preferência por moedas asiáticas com 
alto rendimento, como a rupia indiana e a 
rupia indonésia, além de moedas com exposi-
ção cíclica, como o dólar de Singapura e o 
yuan chinês. O yuan também pode sair favo-
recido pelas entradas de capital com a conti-
nuidade da facilitação do acesso aos merca-
dos de capitais chineses. O dólar taiwanês de 
baixo rendimento fica em último lugar em 
nossa preferência na Ásia. Fora isso, acredita-
mos que o rublo russo será auxiliado por uma 
recuperação econômica global, sobretudo se 
os preços do petróleo aumentarem, conforme 
projetamos. 

Ouro. 
O ouro foi um dos ativos com melhor desem-
penho em 2020, com valorização superior a 
25%. Em uma conjuntura de intensificação 
do crescimento, não esperamos que os lucros 
do ano passado se repitam em 2021. Porém, 
o metal precioso ainda pode atuar como uma 
proteção contra a incerteza geopolítica, ao 
passo que as baixas taxas mantêm o custo de 
oportunidade de mantê-lo baixo.
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A década 
da transformação
A pandemia do coronavírus acelerou várias das tendências já em evi-
dência quando entramos nesta Década da Transformação. Acredita-
mos que o mundo pós-crise será mais endividado, desigual e local, 
mas também mais digital e sustentável. 

A década da transformação

A poupança excedente deve permitir um 
financiamento da dívida relativamente confor-
tável no curto prazo. No entanto, no médio 
prazo, acreditamos que o financiamento da 
dívida precisará de alguma combinação de  
tributação, regulamentação para incentivar 
maior investimento institucional em títulos 
públicos ou uma inflação moderadamente 
mais alta (veja a página 16), destacando a 
importância da manutenção ativos “reais” 
como ações.

A projeção é de que os níveis de endividamento pós-COVID-19 
aumentarão 
Participação no PIB da dívida do governo federal dos EUA mantida pelo público, 2000 a 2050, em (%) 

4.1
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Fonte: Comissão de Orçamento do Congresso dos EUA (CBO) e UBS, dados de 30 de setembro de 2020

Projeção

Pandemia

Grande Recessão

Mais endividado. 
Projetamos que as razões dívida/PIB das eco-
nomias avançadas estarão mais de 20 pontos 
percentuais mais altas até o final de 2021 do 
que no final de 2019. E, considerando o enve-
lhecimento populacional, o apetite social 
mínimo por austeridade fiscal e os baixos cus-
tos do serviço da dívida, esperamos que os 
gastos públicos continuem elevados em rela-
ção aos padrões históricos. 
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com a segurança à luz da pandemia, as prefe-
rências dos consumidores se inclinando para a 
sustentabilidade e novas tecnologias que per-
mitem a produção localizada estão contri-
buindo para o mundo se tornar mais local.  
O efeito agregado sobre o crescimento e a 
inflação é incerto. Contudo, é possível esperar 
que esses fatores beneficiem empresas expos-
tas à automação e robótica, empresas que já 
estão incluindo a sustentabilidade em suas 
cadeias de suprimento e aquelas localizadas 
na região ASEAN e na Índia que poderiam se 
beneficiar da diversificação da cadeia de supri-
mento fora da China.

68% 
dos proprietários de empresas afirmam  
que esperam que a digitalização tenha um 
efeito positivo sobre sua empresa. 61% afir-
mam que esperam que a sustentabilidade 
tenha um efeito positivo. 

Fonte: Pesquisa UBS Investor Sentiment, 3T20

Mais desigual. 
A pandemia teve um efeito negativo sobre o 
emprego para os trabalhadores menos qualifi-
cados, enquanto a natureza do trabalho inte-
lectual, que pode ser amplamente realizado 
de casa, e o bom desempenho dos mercados 
financeiros beneficiaram os indivíduos de alta 
renda e patrimônio elevado. No futuro, a ino-
vação tecnológica poderá ampliar ainda mais 
o fosso da riqueza. Ainda não é possível saber 
se a desigualdade de renda atingirá seus limi-
tes políticos nos próximos anos, embora deve-
mos esperar que mais líderes políticos adotem 
plataformas que incluam algum elemento de 
redistribuição de renda. As possíveis variações 
regionais resultantes nas políticas econômicas 
tornam a diversificação global particularmente 
importante.

Mais local. 
As considerações políticas em um mundo 
cada vez mais multipolar, as preocupações 

USD < 24 mil

USD 24 mil–47 mil

 USD 48 mil–89 mil

USD 90 mil–180 mil

>USD 180 mil

Trabalhou de casa

Ficou em casa e não conseguiu trabalhar

41%
45%

35%

42%

54%

71%

23%

23%

19%

19%

Fonte: Amostra de 8.572 adultos selecionados aleatoriamente na pesquisa GALLUP, entrevistados por 
telefone de 16 a 22 de março de 2020

Trabalhadores mais bem pagos têm maior probabilidade  
de trabalhar de casa
% dos entrevistados que trabalharam em casa ou que ficaram em casa e não conseguiram trabalhar

4.2
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Mais digital. 
A pandemia da COVID-19 forçou uma acele-
ração muito maior da adoção digital e deses-
tabilizou os padrões estabelecidos. Isso 
poderá transformar vários setores (veja a 
página 41) e, combinado aos desdobramen-
tos do impacto da quarta revolução industrial, 
impulsionar a produtividade no médio prazo. 
A crise também pode ter o efeito de suprimir 
as taxas de juros reais, pois quanto mais efi-
ciente o uso do capital social e uma migração 
de bens tangíveis para intangíveis, menor a 
demanda por investimento. Por outro lado, 
um mundo mais digital também produziria 
sua parcela de perdedores. Enxergamos riscos 
específicos para o varejo físico e a energia tra-
dicional durante a próxima década. 

Mais sustentável. 
A demanda por carbono ainda está aumen-
tando mas, em 2020, a UE e o Japão prome-
teram alcançar a neutralidade em carbono até 
2050, e a China prometeu fazer o mesmo até 
2060. Regulamentações ambientais mais rígi-

O objetivo da UE é a neutralidade climática até 2050

4.4
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy, UBS, dados de outubro de 2020

emissões de gás de efeito 
estufa líquidas zero até 2050

55% de redução 
dos níveis de 1990 
até 2030

das podem significar custos mais altos para 
algumas empresas. Porém, as empresas que 
estão bem posicionadas para a transição, 
como as que fornecem soluções de green-
tech, devem se beneficiar de um mundo  
mais sustentável.

A pandemia desencadeou mais diálo-
gos nas empresas sobre a localização 
Número de menções de palavras-chave relacionadas à 

diversificação da cadeia de suprimento em transcrições

4.3

Fonte: UBS Evidence Lab, dados de 12 de outubro de 2020
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Como investir na 
década que se inicia
Na próxima década, os investidores provavelmente precisarão assumir mais ris-
cos para alcançar os mesmos retornos da década passada. Em nossa opinião, 
as disponibilidades e a renda fixa mais segura têm probabilidade de produzir 
retornos reais negativos para o futuro próximo, enquanto o crédito e as ações 
ainda oferecem prêmios de risco atraentes. Também vemos os ativos do mer-
cado privado e os ativos sustentáveis como valiosos num contexto de carteira.

Previsão para a classe de 
ativos
 
Disponibilidades	e	renda	fixa
Os níveis de endividamento elevados, o cla-
mor da sociedade pela elevação dos gastos 
públicos e a redução da demanda reduzida 
por capital em um mundo digital significam 
que as taxas de juros reais devem permanecer 
em níveis bastante baixos no futuro próximo. 
Além disso, o movimento para estruturas de 
metas de inflação média indica que os bancos 
centrais irão tolerar níveis moderadamente 
mais altos de inflação. Consequentemente, 
acreditamos que as disponibilidades e a renda 
fixa de alta qualidade produzirão um retorno 

real negativo no longo prazo. Esperamos que 
os retornos durante o próximo ciclo de negó-
cios seja em média 1% inferior a 1% para 
títulos do Tesouro dos EUA, o que provavel-
mente resultará em resultados negativos após 
a inflação. Retornos possíveis tão baixos, além 
da redução da capacidade da renda fixa com 
grau de investimento elevado de proporcionar 
retornos positivos significativos durante 
recuos nas ações, sugerem que os investidores 
devem buscar crédito e ativos alternativos.
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Crédito
Retornos totais no crédito provavelmente 
serão menores do que na década anterior. 
Porém, considerando que vários bancos cen-
trais adicionaram crédito às suas listas de 
compras, e à luz dos rendimentos extrema-
mente baixos nos títulos públicos, acredita-
mos que o crédito deverá continuar a ter um 
papel importante nas carteiras. Prevemos que 
as taxas de inadimplência e os spreads cairão 
abaixo das médias anteriores como resultado 
dos baixos rendimentos globalmente. Espera-
mos retornos anuais de 4% para o crédito de 
alto rendimento em USD e cerca de 5% para 
títulos soberanos denominados em USD de 
mercados emergentes, além disso, projetamos 
que o crédito com grau de investimento dos 
EUA irá gerar retorno de aproximadamente 
1,5%.

Ações
Não obstante a recuperação prevista da crise 
do coronavírus, esperamos um crescimento 
econômico contido no longo prazo em merca-
dos desenvolvidos devido ao envelhecimento 
populacional e aos níveis elevados de endivi-
damento. As margens líquidas das empresas 
também enfrentam uma possível elevação da 
tributação e dos salários mínimos, considera-
ções políticas e de segurança e regulamenta-
ções ambientais mais rígidas. Isso posto, acre-
ditamos que os múltiplos devem ser bem 
apoiados devido às taxas de juros baixas, e 
observamos que os prêmios de risco estão 
acima dos padrões históricos. O aumento no 
uso da tecnologia e as mudanças nas práticas 
de trabalho estabelecidas em função da pan-
demia também poderiam resultar em uma 
maior produtividade dos trabalhadores.

Em termos gerais, esperamos que os retornos 
nominais fiquem em média pouco abaixo de 
6% nos EUA anualmente durante o próximo 
ciclo de negócios, embora nossa projeção seja 
de retornos maiores para segmentos menores 
do que para o de grande capitalização dos 
EUA. Em mercados desenvolvidos fora dos 
EUA, a expectativa é de que os retornos 
fiquem próximos a 8% após o desempenho 
inferior às ações dos EUA nos últimos anos. 
Regionalmente, acreditamos que o cenário de 
longo prazo seja mais promissor para ações 
de mercados emergentes, cuja expectativa é 
de média de retorno anual acima de 9% (con-
tra 4% nos últimos 15 anos) graças a avalia-
ções iniciais mais baixas, um perfil demográ-
fico geral mais favorável e maior potencial 
para ganhos de produtividade. Investidores 
em busca de retornos mais altos também 
podem considerar temas e setores específicos 
que, em nossa opinião, têm maior potencial 
de crescimento (veja a página 41). 

Investimentos alternativos
Em meio a retornos mais baixos sobre ações 
de mercados desenvolvidos e, considerando o 
aumento no custo de oportunidade de usar 
renda fixa para estabilizar as carteiras, os 
investidores precisarão buscar fontes alternati-
vas de retornos e diversificação como merca-
dos privados e hedge funds. Os mercados pri-
vados exigem compromissos de capital 
prolongados, mas esperamos retornos próxi-
mos a 9% ao ano em private equity, cerca de 
3 pontos a mais do que renda variável pública 
e 8% ao ano em dívida privada. Para saber 
mais sobre esse tema, veja a página 53. Entre-
mentes, esperamos que, em geral, os fundos 
de hedge funds gerem retorno de aproxima-
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damente 3% (em USD) ao ano, no longo 
prazo. Acreditamos que retornos mais altos 
são possíveis entre gestores selecionados na 
área de seleção temática e de ações devido a 
mudanças estruturais colocadas em marcha 
pela pandemia.

Commodities
Atualmente, os preços estão ciclicamente 
comprimidos e os preços da energia têm 
grande espaço para se recuperar na esteira da 
pandemia. Em termos gerais, acreditamos que 
os índices gerais de matérias primas gerarão 
retorno de cerca de 4% ao ano no próximo 
ciclo de negócios, impulsionado pela expecta-
tiva de fortes retornos em energia. Acredita-
mos que o ouro irá gerar retornos de 4% ao 
ano. 

Câmbio
Nossa expectativa é de que o dólar dos EUA 
se enfraquecerá nos próximos anos e, por 
isso, é importante implementar hedge se for 
necessário (veja orientações na página 30). 
Por outro lado, acreditamos que moedas de 
mercados emergentes em termos gerais, além 
do iene japonês e da libra esterlina, oferece-

rão o maior potencial de alta no longo prazo. 
Entendemos que os investidores internacio-
nais que detêm ativos nesses mercados devem 
manter a exposição cambial para tirar proveito 
dessa valorização esperada.

Imóveis
Em uma conjuntura de taxa de juros baixa, os 
imóveis continuam a ser um investimento 
atraente para a geração de renda, principal-
mente quando comparados com disponibili-
dades ou títulos públicos. As características de 
proteção contra inflação dos imóveis podem 
se mostrar benéficas em um mundo mais 
endividado. Embora não acreditemos que a 
vida urbana ou o mercado de escritórios 
tenham sido prejudicados de forma perma-
nente devido à pandemia, estratégias de imó-
veis privados devem proporcionar melhores 
retornos em comparação com estratégias de 
compra e manutenção de baixo rendimento. 
Ainda esperamos que os retornos nominais 
fiquem em média por volta de 6% ao ano em 
imóveis privados (em USD), em comparação 
com a média de 8,5% ao longo das últimas 
duas décadas. 
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Investimento no 
“próximo fenômeno”
Acreditamos que a próxima década recompensará quem investir nas empresas 
que usam a tecnologia para inovar em outros setores. Esperamos que o “pró-
ximo fenômeno” se concretize nas áreas de fintech, healthtech ou greentech, 
ou seja possibilitado e acelerado pelo lançamento da tecnologia 5G em escala 
global.

Desde 1973, se um setor acionário dos Esta-
dos Unidos tivesse um dos dois melhores 
desempenhos nos 10 anos anteriores, teria 
apenas 8% de chance de permanecer nessa 
posição nos 10 anos seguintes e 25% de 
chance de cair entre os dois piores. Este 
padrão sugere que o “próximo fenômeno” 
provavelmente não virá dos dois principais 
setores da última década: tecnologia e con-
sumo cíclico.

Trabalhamos para identificar segmentos de 
mercado que apresentam ações que podem 
ter os lucros mais do que triplicados nos próxi-
mos dez anos, graças a um grande potencial 

Ideias de investimento

de mercado (mais de US$ 200 bilhões), um 
catalisador revolucionário para estimular o 
crescimento na próxima década e um catalisa-
dor cíclico para servir de arrancada em 2021.

Nossa conclusão: se na última década predo-
minou o investimento no próprio setor de tec-
nologia, acreditamos que a próxima década 
irá recompensar quem investir nos inovadores 
de setores que estão passando por transfor-
mação tecnológica. Esperamos que o “pró-
ximo fenômeno” se concretize nas áreas de 
fintech, healthtech ou greentech, ou seja pos-
sibilitado e acelerado pelo lançamento da tec-
nologia 5G em escala global.

66% 
Serviços de 
saúde

foram citadas como as estratégias de investimento temático que os inves-
tidores pesquisados considerariam mais seriamente adotar nos próximos 
seis meses.

Fonte: Pesquisa UBS Investor Sentiment, 3T20

62% 
5G

56% 
Recuperação 
verde
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.5G+
Por que agora? 
Após o lançamento do primeiro telefone 5G 
da Apple em 2020, o iPhone 12, esperamos 
uma onda de interesse na tecnologia 5G e 
suas possíveis aplicações, uma tendência que 
deve persistir pelo menos ao longo da pró-
xima década.

Por	que	o	5G	pode	ser	o	“próximo	
fenômeno”?	
O 5G permite uma infinidade de modelos de 
negócios e pode estimular o crescimento de 

5.1

O 5G cria oportunidades em uma série de setores
Potencial de receita anual, em bilhões de US$ 

101

96

73

69

24

256

619

Automação em tempo real

Serviços de vídeo avançados

Monitoramento e rastreamento

Veículos conectados

Realidade aumentada

Outros

Total

Fonte: Ericsson, dados de 20 de outubro de 2020

uma nova geração de líderes de plataformas 
capazes de dominar a tecnologia 5G. Um 
estudo realizado pela IHS Markit revelou que 
cerca de US$ 13,2 trilhões de valor econômico 
poderão ser gerados a partir de aplicativos 5G 
até 2035.

Essa sensação de angústia quando o ícone 
“4G” do seu smartphone muda para “3G” é 
bem conhecida. Atividades como assistir a 
vídeos de alta qualidade ou fazer chamadas 
com vídeo, navegar sem interrupção e jogar 
jogos no celular em tempo real só foram pos-
síveis com o 4G. A tecnologia desempenhou 
um papel fundamental em turbinar o cresci-
mento da indústria de smartphones, platafor-
mas de redes sociais e serviços de streaming.

Esperamos agora conexões 5G, com velocida-
des de download de 20GB/segundo e latência 
de apenas 1 a 4 ms (em comparação com  
1 GB/segundo 40 a 60 ms no 4G), para gerar 
uma mudança que pode ser ainda maior, per-
mitindo uma nova série de aplicativos que 
transformarão a próxima década.
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A primeira categoria de beneficiários será a 
dos facilitadores: 

1. as empresas que fabricam, instalam e  
mantêm os equipamentos responsáveis  
pelo aumento previsto de 20 vezes nos  
gastos de capital anual com o 5G de 2019  
(US$ 7,5 bilhões) a 2025 (US$ 150 bilhões); e
 
2. os fabricantes de smartphones, que devem 
ser favorecidos por mais de um bilhão de 
conexões 5G que, pelas nossas previsões, 
serão incorporadas nos próximos três anos. 

Fintech
Por que agora? 
A pandemia desencadeou uma mudança 
drástica para os pagamentos sem contato e 
por celular e para o comércio eletrônico. 
Melhorias na aquisição de clientes estão per-
mitindo às empresas de fintech fazer vendas 
cruzadas de diferentes produtos e serviços.  
 
Por	que	a	fintech	pode	ser	o	“próximo	
fenômeno”?	
A inovação tecnológica está facilitando os ser-
viços bancários e financeiros, estimulando 
assim um crescimento de peso das empresas 

Porém, assim como a tecnologia da nuvem 
favorece as empresas de plataformas em rela-
ção às de hardware, prevemos que o “pró-
ximo fenômeno” estará entre os líderes de 
plataformas capazes de criar casos de sucesso 
no uso do 5G. Entre as possíveis aplicações 
habilitadas pela alta velocidade e baixa latên-
cia do 5G estão o acesso sem fio fixo, a dire-
ção autônoma, as tecnologias de realidade 
virtual e aumentada imersiva (RV/RA), a teleci-
rurgia, a Internet das coisas industrial (IIoT), a 
computação distribuída de ponta, a inteligên-
cia artificial, a tecnologia agrícola orientada 
por dados e as cidades inteligentes altamente 
conectadas.

de fintech. Vemos espaço para a continuidade 
do crescimento dos pagamentos digitais, 
impulsionado pelo aumento do uso de siste-
mas de pagamento sem contato e por celular 
e pelo avanço das compras pela Internet. 
Além disso, tecnologias estruturantes como a 
inteligência artificial estão contribuindo para a 
expansão das fintechs para outras áreas, 
como seguros (insurtech), mercado imobiliário 
(proptech), crédito e investimentos. De modo 
geral, esperamos que as empresas de fintech 
registrem taxas de crescimento dos lucros de 
15 a 19% na próxima década, fazendo delas 
um dos setores que mais crescem em todo o 
mundo. Acreditamos que o setor tenha 
potencial para expandir para US$ 500 bilhões 
até 2030, ante US$ 150 bilhões em 2018.
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 – Pagamentos digitais. Ainda vemos um 
espaço enorme para crescimento dos paga-
mentos sem contato e por celular e no 
comércio eletrônico. Dinheiro vivo e che-
ques ainda representaram 39% do fluxo 
global de pagamentos comerciais e de con-
sumo de US$ 225 trilhões quando entramos 
em 2020, de acordo com a Mastercard. 
Com a pandemia de COVID-19 impulsio-
nando o comércio eletrônico e reduzindo o 
uso do dinheiro vivo, as empresas de paga-
mentos de fintech testemunharam um 
rápido crescimento nos volumes e na aquisi-
ção de clientes em 2020. Depois que os 
consumidores se acostumarem a priorizar 
os pagamentos digitais, muitos não voltarão 
aos meios tradicionais. Esperamos que os 
pagamentos digitais registrem taxas de 
crescimento acima de 10% na próxima 
década. 

 – Serviços adicionais. O próximo ciclo de 
crescimento para as empresas fintech será 
gerada pela venda cruzada de outros servi-
ços de fintech, como insurtech, emprésti-
mos pela Internet, serviços de investimento 
ou proptech, todas áreas onde não apenas 
as taxas de crescimento são mais fortes, 
mas também as margens são mais altas. Em 
cada área, o uso da inteligência artificial e 
tecnologia de blockchain está permitindo 
novos modelos de negócios com custo mais 
baixo e mais facilidade de expansão. 

 – Moedas digitais dos bancos centrais. 
Um novo crescimento pode vir do lança-
mento de moedas digitais dos bancos cen-
trais (CBDCs), com o Banco Popular da 
China e o Banco Central Europeu traba-
lhando em lançamentos. Essas moedas 
podem levar à ampliação da adoção das 

Crescimento do mercado disponível de 
fintech no médio prazo  
(CAGR, 2020–25)

Pagamentos 12%

Insurtech 25%

Crédito virtual 16%

Proptech 30%

Outros 12%

Fintech total 15%

Fonte: UBS

5.2

Previsão de CAGR de 10,5% para as 
receitas de fintechs no período  
2018–2030
em US$ bi 

Fonte: Estimativas do UBS, dados de setembro de 2019

500

150

2018 2030

fintechs, sobretudo entre os usuários tar-
dios, caso os governos comecem a usá-las. 
Por meio dos dados gerados, também 
podem possibilitar uma aplicação mais 
ampla da inteligência artificial na área de 
fintech.
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Healthtech
Por que agora? 
A pandemia aumentou simultaneamente o 
foco do paciente nos desfechos de saúde e 
reduziu a capacidade de acesso à assistência e 
a capacidade dos governos de custear essa 
assistência. Acreditamos que a tecnologia na 
saúde desempenhará um papel determinante 
na melhoria da eficiência e da qualidade da 
assistência médica na próxima década. Ao 
mesmo tempo, o resultado das eleições dos 
EUA deve se mostrar favorável ao setor de 
saúde como um todo.

5.3

Mercados de telemedicina dos EUA e da China em alta
Projeções do porte do mercado, em bilhões de US$ 

Fonte: Frost & Sullivan, Statista, Bloomberg Intelligence e UBS, dados de fevereiro de 2020 
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Por	que	a	healthtech	pode	ser	o	“próximo	
fenômeno”?	
Segundo a Organização Mundial da Saúde,  
os gastos mundiais com saúde atingiram  
US$ 7,8 trilhões (10% do PIB) em 2017. 
Ainda assim, uma parcela considerável disso – 
até 25% nos EUA, de acordo com a Rede 
JAMA – foi desperdiçada em 2019 devido a 
falhas de coordenação, definição de preços 
ou prestação de serviços, ou processos e tra-
tamentos excessivamente complicados.

Nesse contexto, e com a população global 
acima de 65 anos dando sinais de 60% de 
crescimento para alcançar um bilhão até 
2030, vislumbramos um potencial de cresci-
mento significativo se as novas tecnologias 
puderem ajudar os provedores a criar um sis-
tema de saúde mais eficiente, completo e 
integrado. 
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Nosso foco está em três áreas principais com 
potencial de crescimento:

 – Telemedicina. O uso da telemedicina dis-
parou desde o início da pandemia, de modo 
que esperamos que esses níveis mais altos 
de utilização persistam, mesmo diante da 
possibilidade de uma desaceleração no 
curto prazo com a reabertura das econo-
mias. Com o passar do tempo, julgamos 
que a saúde passará de um serviço episó-
dico para um processo vitalício de gerencia-
mento e manutenção da saúde, conduzido 
por consumidores de serviços de saúde 
conhecedores da tecnologia. De acordo 
com uma estimativa, o mercado total de 
telemedicina norte-americano pode crescer 
cerca de 17% ao ano de 2019 a 2024, 
alcançando US$ 35 bilhões, enquanto o 
mercado chinês, que atualmente é menor, 
pode crescer cerca de 50% ao ano, ultra-
passando o porte do mercado dos EUA até 
2023. 

 – Tratamentos transformadores. Também 
temos a expectativa de grandes avanços em 
tecnologias de tratamentos transformado-
res. Os medicamentos para tratamento do 
câncer, por exemplo, são hoje um dos  

segmentos de maior crescimento do  
mercado de medicamentos com fatura-
mento superior a US$ 150 bilhões. Preve-
mos que esse valor saltará para US$ 250 
bilhões até 2025, impulsionado pelo desen-
volvimento de canais e por novas modalida-
des de tratamento. Fora isso, a promessa de 
edição genética, terapias genéticas para 
doenças comuns, medicina regenerativa e 
bioimpressão em 3D podem melhorar os 
desfechos dos pacientes e estimular o cres-
cimento das empresas que desenvolvem 
essas tecnologias. A tecnologia 5G pode 
até permitir que a cirurgia robótica seja 
feita “à distância”, disponibilizando a perí-
cia médica em uma escala maior e a uma 
distância maior. 

 – Diagnósticos	avançados. As tecnologias 
também podem permitir o aprimoramento 
dos diagnósticos, aumentando a eficiência 
e melhorando os desfechos dos pacientes. 
Estão em desenvolvimento biópsias líquidas 
para a detecção do câncer, enquanto a 
combinação de sensores conectados que 
coletam dados no ponto de atendimento 
com inteligência artificial pode permitir a 
agilização e a intensificação da precisão dos 
processos de diagnóstico.
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Greentech
Por que agora? 
O ano de 2020 foi decisivo para a política cli-
mática global. A UE e o Japão prometeram 
alcançar a neutralidade em carbono até 2050, 
e a China prometeu fazer o mesmo até 2060. 
Embora essas sejam metas de longo prazo, 
esperamos que os governos comecem a agir 
em 2021 para estimular o crescimento dos 
empregos e da atividade econômica, auxi-
liando assim na recuperação da pandemia.

Por	que	a	greentech	pode	ser	“o	próximo	
fenômeno”?	
A transformação ecológica de algumas das 
maiores indústrias do mundo pode estar ape-
nas começando. Para atingir as metas de neu-
tralidade em carbono, os regulamentos, inves-
timentos e subsídios governamentais serão 
voltados para incentivar quatro objetivos prin-
cipais: 

1. substituir a geração de energia com com-
bustível fóssil e o aquecimento e refrigera-
ção de edifícios (37% das emissões de 
CO

2
) por energias renováveis; 

2. troca do transporte movido a combustível 
fóssil (22% das emissões de CO

2
) por veí-

culos elétricos (movidos a bateria); 
3. troca de aplicações industriais a gás (19% 

das emissões de CO
2
) por outras aplicações 

a hidrogênio ecológico; e 
4. uso de soluções digitais para melhorar a 

eficiência.

Emissões de gases de efeito estufa concentradas principalmente  
em quatro setores
Participação das emissões de gases de efeito de estufa da UE-28, por setor (%) 

5.4

24%
Geração de energia

78%

22%
Transporte

19%
Indústria

13%
Construção (calefação/
refrigeração)

13%
Agricultura e 
abastecimento

9%
Outros

Fonte: Eurostat, Agência Ambiental Europeia, UBS
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Greentech cria oportunidades de investimento de curto e longo prazo

Source: UBS
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Automóveis movidos a 
células de combustível

5.5

 Quais serão as implicações  em termos 
de oportunidades de investimento?

 – Energia renovável. Hoje, apenas cerca 
de 8% da energia elétrica mundial é 
gerada por fontes solares e eólicas. 
Segundo a AIE, para cumprir as metas de 
desenvolvimento sustentável, essa cifra 
precisaria saltar para cerca de 30% até 

2030 e para a faixa de 40% a 45% até 
2040. Considerando que o consumo de ele-
tricidade também aumentará devido ao 
crescimento econômico e à ampliação da 
penetração dos veículos elétricos, isso exigi-
ria 10% de CAGR na capacidade eólica 
anual e 16% de CAGR na capacidade solar 
anual. Essa mudança favoreceria desenvol-
vedores e fabricantes de toda a cadeia de 
valor renovável. 
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Crescimento de vulto na capacidade de energias renováveis   necessária  
no cenário de crescimento sustentável da AIE
Capacidade de geração de eletricidade projetada por fonte

Capacidade de geração de eletricidade (GW) CAAGR (%) 

2019 2030 2040 2019-2030 2019-2040

Capacidade total 7.484 11.650 16.550 4,1 3,9

Carvão 2.124 1.603 1.053 –2,5 –3,3

Petróleo 440 276 229 –4,1 –3,1

Gás natural 1.788 2.022 2.121 1,1 0,8

Energia nuclear 415 488 599 1,5 1,8

Hídrica 1.306 1.606 2.029 2,4 2,1

Renováveis   ex-hidro 1.401 5.431 9.735 13,1 9,7

Fonte: World Energy Outlook 2020 da Agência Internacional de Energia (AIE), www.iea.org/statistics. Todos os direitos reservados, conforme 
alterações por UBS AG

Baterias. Atualmente, apenas 4% dos veí-
culos leves recém-vendidos no mundo são 
eletrificados (híbridos recarregáveis e movi-
dos a bateria). Acreditamos que esse 
número suba para quase 40% até 2030, 
enquanto o número de carros e caminhone-
tes deve subir apenas de volta aos patama-
res de 2019. Assim, esperamos que o cres-
cimento nas vendas de veículos elétricos 
com bateria pura alcance um CAGR de 
30%, passando de US$ 60 bilhões hoje 
para US$ 800 bilhões a US$ 1 trilhão ao 
ano até 2030. Esse acontecimento deve 
beneficiar empresas automotivas seleciona-
das e seus fornecedores; fabricantes de 
baterias, semicondutores e produtos quími-
cos; e aqueles que fornecem tecnologias 
auxiliares, como pontos de carregamento, 
dos quais só na Europa mais de um milhão 
serão necessários. 

 – Hidrogênio. Não é possível eletrificar de 
imediato as aplicações industriais que usam 
gás natural devido à significativa densidade 
de energia necessária. O hidrogênio pode 
ser uma solução, mas sua produção requer 
grande quantidade de eletricidade, e 95% 
do hidrogênio global é produzido hoje à 
base de combustíveis fósseis. Com a estra-
tégia da UE para o hidrogênio, pretende-se 
adicionar 500 GW de eletrolisadores até 
2050. Isso implicaria mais de 1.000 GW de 
capacidade eólica e solar adicional (quase 
quatro vezes mais do que a atual capaci-
dade da UE), e mais de € 1 trilhão em novos 
investimentos em capacidade renovável só 
na Europa.
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Como será o futuro?
Nossa série de relatórios de destaque “O Futuro de…” faz um mergulho pro-
fundo em algumas das principais questões que, em nossa opinião, irão deter-
minar os rumos da sociedade, da economia e dos mercados financeiros na 
Década da Transformação.

O futuro dos resíduos
Dos resíduos de alimentos e energia até a 
proliferação das embalagens plásticas, a 
redução dos resíduos é uma questão funda-
mental para consumidores, empresas e meio 
ambiente. Nosso relatório mostra como os 
investidores podem obter retornos no longo 
prazo investindo na redução e no manejo de 
resíduos e na reciclagem.

O futuro do ser humano
A aplicação da tecnologia transformará o 
futuro da saúde e da educação e sustentará 
as mudanças nas preferências dos consumi-
dores, sobretudo no contexto de uma popu-
lação global em processo de envelhecimento 
e crescimento.

O futuro da Terra
Este relatório, a ser publicado em 2021, tra-
tará dos investimentos que precisam ser feitos 
para conciliar sustentabilidade planetária, 
desenvolvimento econômico, lucratividade das 
empresas e necessidades humanas, ao mesmo 
tempo em que aborda o impacto dos recursos 
limitados e as mudanças no ambiente natural 
em nossas economias, meios de sustento e 
comunidades.

O	futuro	da	economia	tecnológica
A quarta revolução industrial, onde a tecnolo-
gia se une às forças econômicas, está apenas 
começando. Ainda assim, já remodelou seto-
res inteiros. Nesse ínterim, a pandemia da 
COVID-19 acelerou as principais tendências, 
inclusive o comércio eletrônico e a penetração 
dos dados digitais, com desdobramentos para 
tecnologias estruturantes como o 5G e tecno-
logias revolucionárias como a fintech.
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Questões sociais e ambientais podem repercu-
tir na economia e no desempenho financeiro, 
conforme ilustrado por inúmeras crises nos 
últimos anos, inclusive incêndios florestais e a 
pandemia do coronavírus. Governos e tam-
bém empresas darão mais ênfase à sustenta-
bilidade na próxima década e além. A UE e o 
Japão fizeram a promessa de alcançar a neu-
tralidade em carbono até 2050, e a China, até 
2060. Enquanto isso, muitas empresas estão 
mudando seus modelos para se adaptarem 
aos desafios sociais e ambientais, assim como 
às preferências dos consumidores em rápida 
evolução. 

Tudo isso contribuiu para a nossa decisão de 
tornar o investimento sustentável uma abor-
dagem preferencial para o investimento em 
escala mundial. A consideração sistemática de 
todos os fatores ambientais, sociais e de 
governança relevantes pode ajudar os investi-
dores a navegarem pela incerteza e adotarem 
posições de longo prazo. Em nossa opinião, 
tendo já superado o desempenho das estraté-
gias de investimento convencionais este ano, 
as estratégias sustentáveis   aplicadas a todas 

as classes de ativos terão um papel ainda 
maior em uma Década de Transformação:

 – Uma fonte de crescimento. Com o 
mundo migrando para a sustentabilidade, 
muitas das oportunidades de maior cresci-
mento na próxima década estão relaciona-
das à sustentabilidade. Por exemplo, como 
destacamos em “O Próximo Fenômeno” 
(página 41), as empresas do universo de 
greentech, que vão desde veículos elétricos 
a bateria até a energia renovável, devem se 
beneficiar bastante da regulamentação 
governamental, gastos para a recuperação 
e investimentos que visam impulsionar uma 
transformação de economias de alta para 
baixa geração de carbono e a melhoria da 
economia marginal.   

 – À frente da curva. A pandemia acelerou a 
migração para um mundo mais local e resi-
liente, o que pode favorecer os líderes 
ambientais, sociais e de governança (ESG) 
que já tomaram medidas para reduzir sua 
pegada ambiental e fortalecer relaciona-
mentos na cadeia de suprimentos. As 

Aderir à sustentabilidade
O investimento sustentável considera todos os fatores sociais e ambientais 
relevantes para melhor mitigar riscos e identificar oportunidades. O aumento 
da ênfase de governos, empresas e consumidores na sustentabilidade, combi-
nado com um conjunto crescente de oportunidades de investimento, indica 
que o investimento sustentável agora é nossa abordagem preferencial para o 
investimento em escala global.
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empresas que aderiram abertamente à 
diversidade e ao teletrabalho têm mais 
chances de aumentar a retenção de funcio-
nários e atrair talentos em um mundo pós-
-pandêmico. A melhoria dos dados de ESG 
é sinal de que os investidores podem perso-
nalizar cada vez mais as carteiras, concen-
trando-se nas exposições temáticas que cor-
respondam às suas preferências de 
sustentabilidade. 

 – Renda	fixa	de	futuro. Como os investido-
res em renda fixa normalmente mantêm os 
investimentos por muitos anos, a sustenta-
bilidade é uma consideração determinante. 
Os títulos ecológicos demonstraram carac-
terísticas mais defensivas e classificações de 
crédito médias mais altas do que o índice 
de grau de investimento privado como  
um todo, refletindo uma participação 
menor de setores cíclicos. Em outra frente, 
os títulos emitidos por bancos multilaterais 
de desenvolvimento (BMDs) auxiliam as 
nações em desenvolvimento na melhoria  
da infraestrutura social e física e dos 

padrões sociais e ambientais. Atualmente, 
oferecem uma ampliação nos rendimentos 
de 15 pontos-base sobre os títulos do 
Tesouro dos EUA, embora tenham classifica-
ções de crédito comparáveis   e demonstrem 
comportamento de retorno de longo prazo 
semelhante. 

 – Causando um impacto. As estratégias de 
investimento de impacto visam o impacto 
social e ambiental positivo mensurável 
aliado a retornos financeiros à taxa de mer-
cado. Os investidores têm várias opções 
para imprimir impacto às suas carteiras, 
inclusive o investimento em fundos de pri-
vate equity com foco explícito no desenvol-
vimento sustentável, como meio ambiente, 
saúde ou energias renováveis, ou em fun-
dos de engajamento que ajudam as empre-
sas públicas a alcançarem resultados susten-
táveis importantes sem perder de vista os 
benefícios comerciais.
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Diversificação para os 
mercados privados
Com os retornos sobre os investimentos tradicionais suscetíveis de serem 
menores no futuro, as alocações a private equity e dívida privada podem aju-
dar a incrementar os retornos e diversificar as carteiras. Historicamente, os 
mercados privados têm proporcionado retornos acima da média após distor-
ções e podem oferecer aos investidores acesso exclusivo a setores em cresci-
mento.   

com base nos dados de transações de LCD da 
S&P, é de 10,9x, em comparação com 13,3x 
no caso do índice de empresas de baixa capi-
talização Russell 2000. 

Julgamos que a atual conjuntura econômica, 
determinada pelas repercussões econômicas 
negativas da pandemia, baixas taxas de juros 
e rápida transformação tecnológica, oferece 
um amplo leque de oportunidades para ges-
tores do mercado privado, inclusive: 

 – Investimentos em distorções.  
O impacto econômico da pandemia deixou 
muitas empresas às voltas com perdas de 
receita ou risco de fechamento. Temos a 
expectativa de uma quantidade considerá-
vel de situações de estresse, dificuldades e 
inadimplência, assim como desinvestimen-
tos, nos mercados públicos e privados nos 
próximos trimestres. 

Os retornos sobre os ativos tradicionais tende-
rão a ser menores na Década da Transforma-
ção. Nesse contexto, os mercados privados 
podem oferecer um meio eficaz de aumentar 
o retorno e a diversificação da carteira. A 
classe de ativos historicamente gerou retornos 
mais elevados do que os mercados de bolsa, 
embora exija um compromisso com um hori-
zonte de investimento de longo prazo.  Parte 
do retorno dos mercados privados é atribuída 
a um prêmio de iliquidez, que é estimado na 
faixa de 1 a 3 pontos percentuais ao ano.

Em nossa opinião, as avaliações de private 
equity em geral não estão infladas, seja em 
termos absolutos ou relativos. Os papéis de 
empresas de setores que demonstraram cres-
cimento e resiliência à recessão estão sendo 
negociados com um prêmio, mas achamos 
que isso é justificável. Ao mesmo tempo, a 
razão do valor de empresa para o EBITDA das 
empresas norte-americanas de capital privado, 
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5.6

De forma geral, as emissões pós-recessão superaram as emissões 
anteriores à recessão
Taxa interna de retorno (TIR)   do ano do lançamento (%) 
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Fonte: Cambridge Associates e UBS, com base em dados compilados de 1.357 fundos de private equity dos EUA 
(fundos de compra, crescimento, ações, energia de private equity e mezanino), inclusive parcerias totalmente liquidadas, 
formadas entre 1986 e 2016. O gráfico acima referencia picos de ações pré/pós 2000, 2007. O equivalente do mercado 
aberto (PME) é uma estimativa criada para oferecer uma comparação homogênea a retornos do mercado fechado.  

IRR agrupado de ações de crescimento de compra global CA
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Os números do desempenho se referem ao passado e o desempenho passado não é um indi-
cador confiável de resultados futuros.

 – Rendimento aprimorado. Com as taxas 
batendo em mínimos históricos, os investi-
dores com foco no rendimento podem ter 
dificuldade em gerar renda. Para os investi-
dores dispostos a assumir mais iliquidez e 
risco de crédito, os mercados privados 
podem oferecer oportunidades de rendi-
mento aprimoradas por meio de estratégias 
de empréstimos diretos, imóveis essenciais 
ou infraestrutura. 

 – Crescimento de longo prazo. O private 
equity é uma fonte importante de capital 
para empresas inovadoras e, por isso, está 
bem posicionado para propiciar aos investi-
dores acesso a uma vasta gama de temáti-
cas de crescimento, incluindo 5G, fintech, 
healthtech e greentech. O private equity 
por vezes pode ser um meio mais eficaz de 
obter exposição a empresas em cresci-
mento, visto que pode ser difícil conseguir 
mera exposição a negócios em estágios 
anteriores nos mercados públicos.
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Qual é o lugar dos mercados privados em uma 
carteira?

As classes de ativos ilíquidas, como private 
equity e imóveis privados, podem ajudar 
os investidores a aumentar ainda mais o 
potencial de crescimento de longo prazo. 
Para ter pleno domínio dos possíveis bene-
fícios do investimento em mercados priva-
dos, é importante diversificar por completo 
as estratégias e emissões de fundos.  

Embora o private equity seja diferente das 
ações cotadas em bolsa em vários aspectos 
importantes, ainda assim é fundamental-
mente um investimento em participação 
acionária. Portanto, para preservar as 
características de risco de uma carteira 
como um todo, recomendamos que os 
investidores que estão comprando fundos 

de private equity convertam uma unidade 
de ação cotada em bolsa em uma unidade 
de private equity. 

Os investidores precisam assegurar que os 
fundos investidos, assim como os compro-
missos assumidos, não sejam necessários 
para outros fins nos próximos 10 a 15 
anos, uma vez que será necessária liquidez 
suficiente para atender às chamadas de 
capital. Estimamos que seja adequada a 
participação percentual das alocações de 
private equity em uma carteira completa 
de até 10% para os investidores com um 
perfil de risco balanceado ou de até 20% 
para os investidores mais tolerantes ao 
risco. 

Um número crescente de fundos também é 
oferecido a investidores com níveis variados 
de patrimônio. Porém, os investidores preci-
sam ser tolerantes com os riscos adicionais 
associados aos investimentos no mercado pri-
vado, que incluem o bloqueio de capital por 
períodos prolongados. Os fundos de private 
equity também podem exigir que os investi-

dores comprometam os fundos em um crono-
grama predeterminado, tornando crucial o 
planejamento do fluxo de caixa. O investi-
mento em private equity normalmente incorre 
em taxas e custos de transação mais elevados 
do que os exigidos pelos investimentos no 
mercado público.
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2020 em retrospecto
Em 2020, as escolhas em uma esfera da formulação de políticas tiveram con-
sequências sem precedentes sobre outras. As políticas para a saúde e a econo-
mia se mesclaram, as autoridades fiscais e monetárias se moveram como uma 
só e seres humanos e máquinas foram forçados a se aproximar, mesmo com o 
distanciamento social separando as pessoas.

Crescimento
Pela primeira vez desde 2009, a economia 
global parece fadada a uma retração, com 
encolhimento do PIB estimado em 3,8%. As 
autoridades econômicas impuseram restrições 
de mobilidade inéditas em uma tentativa de 
diminuir a disseminação da COVID-19, mas 
também aprovaram mais de US$ 12 trilhões 
em medidas de estímulo fiscal para ajudar a 
amenizar o impacto para indivíduos e empre-
sas.  

Juros
A política monetária também desempenhou 
um papel coadjuvante, com mais de 30 dos 
principais bancos centrais cortando taxas e 
alguns reintroduzindo medidas de afrouxa-
mento quantitativo.  

Renda	fixa
A política monetária acomodatícia contribuiu 
para rendimentos com baixas recorde. O ren-
dimento dos títulos do Tesouro dos EUA de  
10 anos atingiu a maior baixa de todos os 
tempos, e mais de USD 17 trilhões em títulos 
estão agora com rendimentos negativos. Após 
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a expansão para 1.087 pontos e 373 pontos 
devido a preocupações com liquidez e inadim-
plência, os spreads de crédito de alto rendi-
mento dos EUA e de grau de investimento 
dos EUA se estreitaram para abaixo de 500 
pontos e 130 pontos, respectivamente, na 
esteira de uma rápida recuperação. 

Ações
Testemunhamos mercados com volatilidade 
histórica e a mais rápida tendência baixista do 
mercado já registrada. A combinação de estí-
mulos monetários e fiscais ajudou a atenuar o 
choque inicial da pandemia e levou a uma 
recuperação inédita dos mercados.  
No momento da redação deste documento, 
as ações globais até o momento tiveram 
retorno de 6,3%, o S&P 500 9,7%, o Euro 
Stoxx 50 caiu 6,8% e o SMI caiu para 2,4%. 
As ações de crescimento tiveram desempenho 
superior às ações de valor em 29 pontos, as 
de grande capitalização superaram as de 
média capitalização em 5 pontos e as defensi-
vas dos EUA superaram as cíclicas em quase 
30 pontos.  

Aqui está o que aconteceu como consequência:
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Câmbio
Fluxos de ativos seguros deram sustentação 
ao dólar dos EUA em meados de março, aju-
dando-o a atingir altas de vários anos em rela-
ção ao euro. Porém, enquanto os bancos cen-
trais de todo o mundo afrouxaram as políticas 
na esteira da crise, o programa de afrouxa-
mento do Fed foi mais abrangente do que o 
de várias outras nações. O índice do dólar dos 
EUA agora está sendo negociado 10% mais 
baixo do que o pico de março. 

Commodities
Contratos de petróleo WTI foram negociados 
em território negativo em abril, atingindo  
US$ -40/barril quando os investidores queriam 
evitar a entrega física, antes de se recuperar 
mais tarde no ano. Enquanto isso, o ouro foi 
um dos ativos com melhor desempenho do 
ano, rapidamente crescendo acima de  
US$ 2.000/onça, atingindo o pico à medida 
que as taxas reais caíam e o dólar dos EUA 
declinava.

Hedge funds
Dados de pesquisas indicam que os hedge 
funds animaram as expectativas dos investido-
res em 2020, desencadeando a renovação do 
interesse nas classes de ativos. Os gestores 
tiveram êxito em atenuar o risco de baixa em 
março/abril e posteriormente tiraram proveito 
de desarranjos temporários para gerar retor-
nos. No entanto, o desempenho entre as 
estratégias varia. Estratégias de melhor 
desempenho incluíram tecnológicas, saúde, 
ações compradas/vendidas, fundos discricio-
nários macro e fundos multiestratégia. Nesse 
meio tempo, as CTAs, o crédito estruturado e 
outros fundos orientados por eventos ficaram 
para trás em relação a outras estratégias.

Ao longo do ano, mantivemos uma postura 
pró-risco, buscando oportunidades em crédito 
e ações à medida que surgiam, considerando 
que a nossa visão de que as políticas fiscais e 
monetárias demonstrariam ser suficientes 
para evitar que a crise de saúde e econômica 
se tornasse financeira. Também buscamos 
exposição a temas seculares, incluindo tecno-
logia, sustentabilidade e saúde, que vemos 
como beneficiários de longo prazo à medida 
que fazemos a transição para um mundo mais 
endividado, mais local e mais digital.
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Commodities

Atual Jun 21 Dez 21

Petróleo	bruto	tipo	Brent	
(US$/barril)

44,4 52,0 60,0

Petróleo	bruto	tipo	WTI	
(US$/barril)

42,2 50,0 57,0

Ouro (US$/onça)  1.875 1.950 1.850

Prata (US$/onça) 24,2 25,0 23,0

Cobre (US$/mt) 6.932 7.000 6.700

Fonte: UBS, dados de 11 de novembro de 2020

Câmbio
Mercados desenvolvidos

Atual Jun 21 Dez 21 PPC

EURxUSD 1,18 1,21 1,23 1,29

USDxJPY 106 105 107 76

GBPxUSD 1,32 1,34 1,37 1,54

USDxCHF 0,92 0,89 0,89 0,93

EURxCHF 1,08 1,09 1,10 1,19

EURxGBP 0,89 0,90 0,90 0,83

AUDxUSD 0,73 0,75 0,77 0,66

USDxCAD 1,31 1,26 1,24 1,21

EURxSEK 10,18 10,20 10,10 9,66

EURxNOK 10,68 10,40 10,30 10,83

Fonte: UBS, dados de 11 de novembro de 2020

Mercados emergentes

Atual Jun 21 Dez 21

USDxCNY 6,6 6,3 6,3

USDxIDR 14.085 13.800 13.800

USDxINR 74,4 71,0 70,0

USDxKRW 1.110 1.100 1.060

USDxRUB 76 65 65

USDxTRY 7,8 7,3 7,9

USDxBRL 5,4 5,0 5,0

USDxMXN 20,6 21,0 21,5

Fonte: UBS, dados de 11 de novembro de 2020

Previsões de classes de ativos
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     Crescimento do PIB (%) Inflação	(%)

2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E

Américas

EUA 2,2 –3,6 3,6 1,8 1,2 1,1

Brasil 1,1 –4,5 3,0 3,7 3,1 4,3

Canadá 1,6 –5,4 4,3 1,9 0,6 1,3

Europa

Zona do Euro 1,3 –7,4 5,2 1,2 0,2 1,0

– Alemanha 0,6 –5,8 4,1 1,4 0,4 1,0

– França 1,5 –9,6 6,8 1,3 0,5 0,8

– Itália 0,3 –8,8 5,8 0,6 –0,2 0,3

– Espanha 2,0 –11,4 6,0 0,8 –0,4 0,6

Reino Unido 1,3 –11,3 5,0 1,8 0,8 1,5

Rússia 1,3 –3,5 2,7 4,5 3,3 3,9

Suíça 1,1 –4,5 3,2 0,4 –0,7 0,2

Ásia

China 6,1 2,1 7,5 2,9 2,6 1,8

Japão 0,7 –5,2 3,2 0,5 0,0 –0,1

Índia 4,2 –10,5 10,0 4,8 5,9 4,0

Coreia do Sul 2,0 –2,0 4,8 0,4 0,7 1,4

Mercados desenvolvidos 1,6 –5,4 4,2 1,4 0,7 1,0

Mercados emergentes 4,0 –2,8 6,7 4,4 4,0 3,6

Mundo 3,0 –3,8 5,6 3,1 2,6 2,5

E = Estimativa

Fonte: UBS, dados de 11 de novembro de 2020

Juros e renda fixa

Juros básicos Rendimentos de 10 anos (%)

Atual 2021E 2022E Atual Jun 21 Dez 21

USD 0,13 0,03 0,09 0,96 0,85 0,90

EUR –0,50 –0,50 –0,50 –0,49 –0,40 –0,40

CHF –0,75 –0,75 –0,75 –0,43 –0,50 –0,50

GBP 0,10 0,10 0,10 0,40 0,30 0,40

JPY –0,03 –0,10 –0,10 0,05 0,00 0,00

Fonte: UBS, dados de 11 de novembro de 2020

Previsões econômicas
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Nota de advertência sobre declarações prospectivas 
Este relatório contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, incluindo declarações relati-
vas ao estado atual e esperado do mercado de valores mobiliários e premissas sobre o mercado de capitais, 
entre outras. Embora essas declarações prospectivas representem nossa opinião e expectativas futuras rela-
cionadas aos assuntos discutidos neste documento, diversos riscos, incertezas, mudanças no mercado e  
outros fatores importantes podem provocar acontecimentos e resultados reais materialmente diferentes das 
nossas expectativas. Tais fatores incluem, mas não se limitam a: (1) escopo e natureza dos acontecimentos 
futuros do mercado dos EUA e de outros segmentos de mercado; (2) outros acontecimentos macroeconom-
icos e especificos do mercado, entre eles, movimentos dos mercados de valores mobiliários locais e interna-
cionais, spreads de crédito, taxas de câmbio e taxas de juros, sejam eles direta ou indiretamente decorrentes 
ou não da crise atual do mercado; (3) o impacto desses acontecimentos em outros mercados e classes de 
ativos. O UBS não está sujeito a nenhuma obrigação (e se isenta expressamente de toda obrigação dessa 
natureza) de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas como resultado de novas informações, even-
tos futuros ou por outros motivos.

http://ubs.com/cio
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Investimento dos mercados emergentes
Os investidores precisam saber que os ativos de mercados emergentes estão sujeitos a, entre outros, riscos em 
potencial vinculados a volatilidade da moeda, mudanças abruptas no custo do capital e na perspectiva de 
crescimento econômico, além de riscos sociopolíticos e regulamentares, do risco de taxas de juros e de crédito 
mais elevado. Às vezes, os ativos podem ser ilíquidos e as condições de liquidez podem piorar abruptamente. 
O CIO Americas, WM geralmente recomenda somente os valores mobiliários que se acredita terem sido reg-
istrados seguindo as regras de registro federais dos EUA (Seção 12 da Lei de Valores Mobiliários de 1934) e 
as regras de registro estaduais (conhecidas como leis “Blue Sky”). Os investidores potenciais precisam saber 
que, dentro dos limites permitidos na lei dos EUA, o CIO Americas, WM pode eventualmente recomendar 
títulos que não estão registrados nas leis federais ou estaduais de valores mobiliários dos EUA. Esses títulos 
podem ser emitidos em jurisdições em que o nível de divulgações exigidas para os emissores não seja tão 
frequente ou completo quanto exigido pelas leis dos EUA.

Os investidores interessados em manter obrigações por um período maior são aconselhados a selecionar as 
obrigações soberanas com as melhores avaliações de crédito (no grupo de grau de investimento). Essa abor-
dagem deve diminuir o risco de um investidor acabar detendo títulos nos quais a soberania não cumpriu. Os 
títulos de grau de subinvestimento são recomendados somente para clientes com uma tolerância maior a 
risco e que procuram deter títulos de maior rentabilidade somente para períodos menores.

Ativos não tradicionais
As classes de ativos não tradicionais são investimentos alternativos que incluem fundos de cober-
tura, capital privado, mercado imobiliário e futuros geridos (coletivamente, investimentos alterna-
tivos). As participações de fundos de investimento alternativos são vendidas somente para investidores qual-
ificados e somente por meio de documentos oferecidos que incluem informações sobre os riscos, o 
desempenho e os gastos de fundos de investimento alternativos. Além disso, é solicitado aos clientes que 
leiam cuidadosamente esses documentos antes de assinar e subscrever. Um investimento em um fundo de 
investimento alternativo é especulativo e envolve riscos significativos. Especificamente, esses investimentos 
(1) não são fundos mútuos e não estão sujeitos às mesmas exigências regulamentares que os fundos mútuos; 
(2) podem ter um desempenho volátil, e os investidores podem perder todo ou uma parte significativa do 
investimento; (3) podem se envolver em alavancagens e outras práticas de investimento especulativas que 
podem aumentar o risco de perda do investimento; (4) são investimentos em longo prazo, ilíquidos; em geral, 
não há um mercado secundário para os juros de um fundo, e não se espera que algum seja desenvolvido; (5) 
os juros de fundos de investimento alternativos são, em geral, ilíquidos e sujeitos a restrições de transferência; 
(6) não podem ser solicitados a fornecer informações de valorização ou precificação periódicas aos investi-
dores; (7) em geral, envolvem estratégias fiscais complexas, e pode haver atrasos na distribuição de infor-
mações de imposto aos investidores; (8) estão sujeitos a taxas altas, incluindo taxas de gerenciamento e 
outras taxas e despesas, o que reduz os lucros.

Os juros em fundos de investimento alternativos não são depósitos nem obrigações de bancos ou outras 
instituições depositárias seguradas, nem são garantidos ou aprovados por elas. Além disso, eles não são 
segurados federalmente pela Federal Deposit Insurance Corporation, pela diretoria do Federal Reserve ou 
outras agências governamentais. Os possíveis investidores precisam entender esses riscos e ter a disposição e 
capacidade financeira de aceitá-los por um período estendido antes de realizar um investimento em um 
fundo de investimento alternativo. Além disso, devem considerar o fundo de investimento alternativo como 
um suplemento a um programa de investimento geral.

Apêndice
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Além dos riscos que se aplicam aos investimentos alternativos em geral, os riscos a seguir estão relacionados 
a um investimento nessas estratégias:

Risco de fundos multimercados (Hedge Fund): Há riscos especificamente associados com  investimento 
em fundos multimercados, que podem incluir os riscos associados ao investimento em vendas a descoberto, 
opções, ações tipo “small caps”, títulos de alto risco de crédito, derivativos, valores mobiliários em default, 
valores mobiliários que não são dos EUA e investimentos ilíquidos.

Futuros	geridos	(“Managed	futures”): Há riscos associados especificamente ao investimento em progra-
mas de futuros geridos. Por exemplo, nem todos os gerentes focam todas as estratégias o tempo todo, e as 
estratégias de futuros geridos podem ter elementos direcionais materiais.

Imobiliário: Há riscos associados especificamente ao investimento em produtos do mercado imobiliário e 
fundos de investimento imobiliários. Eles envolvem riscos associados a dívidas, alterações adversas nas 
condições do mercado local ou na economia geral, mudanças em leis ou regulamentações governamentais, 
de impostos, imobiliárias e de zoneamento, além de riscos associados ao aumento de capital e, para alguns 
produtos imobiliários, os riscos associados à capacidade de se qualificar a um tratamento favorável nas leis 
fiscais federais.

Capital privado: Há riscos associados especificamente ao investimento em capital privado. O pedido de 
realizar capital pode ser feito com pouca antecedência, e não atender aos aumentos de capital pode resultar 
em consequências adversas significativas, incluindo, mas não limitado à perda total do investimento.

Risco de divisas/moeda: Os investidores de valores mobiliários de emissores localizados fora dos Estados 
Unidos precisam saber que, mesmo para valores mobiliários denominados em dólares dos EUA, as alterações 
na taxa de câmbio entre o dólar dos EUA e a moeda do país do emissor podem ter efeitos inesperados no 
valor de mercado e na liquidez desses valores mobiliários. Esses valores mobiliários também podem ser afeta-
dos por outros riscos (como alterações políticas, econômicas e regulamentares) que podem não ser facilmente 
conhecidos por um investidor dos EUA.
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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.
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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 
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.

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 



66 Year Ahead 2021 – UBS House View

Apêndice

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 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.

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

http://ubs.com/cio-country-disclaimer-gr

	_GoBack
	A Year of Renewal 
	_GoBack
	How should I think about my country allocation?
	How quickly will the world recover?
	How will the world be different after  the recovery?

	Where is economic policy headed?
	But the longer-term path is less predictable.

	What’s next for  the US?
	What’s next for US tech? 
	Investment views
	Diversify for the next leg
	How can I protect against downside risks?

	Hunt for yield
	Position for a weaker dollar
	Here are our top three ways to position  for a weaker dollar:  
	How do currencies fit in a portfolio?


	The Decade of Transformation
	More indebted. 
	More unequal. 
	More local. 
	More digital.
	More sustainable.

	_GoBack
	Investing in the Decade Ahead
	Asset class forecast

	_GoBack
	How should I think about private  markets in my portfolio?
	What does the future  look like?
	_GoBack
	_GoBack
	2020 in review
	Impressum

