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Prefácio

J I M  O’ D O N N E L L  

Head do Citi Global Wealth

É para mim um grande prazer apresentar o Mid-
Year Outlook 2021 - Viajando para o mundo pós-
COVID: novos portfólios para uma nova 
economia. Esta é nossa primeira edição desde a 
formação do Citi Global Wealth no início deste 
ano. Nossa missão é entregar a melhor 
experiência em gestão de patrimônio a todos os 
nossos clientes em todo o mundo. Compartilhar a 
liderança de pensamento de calibre institucional 
da equipe de investimentos de David Bailin é um 
exemplo de como fazemos isso.

O último ano e meio foi um dos períodos mais 
desafiadores da história moderna. No entanto, 
felizmente, a crise da COVID está chegando ao fim.

No relatório Mid-Year Outlook, definimos nosso 
roteiro para sair da pandemia e navegar nos 
próximos anos. Nossa mensagem é de que o 

mundo não está simplesmente voltando a ser 
como era antes. Em vez disso, achamos que 
a COVID catalisou mudanças importantes na 
economia global que precisam ser refletidas em 
seu portfólio.

Acreditamos que o mundo está caminhando para 
uma recuperação total da COVID. Graças à 
vacinação e ao estímulo fiscal e monetário sem 
precedentes, a maioria das economias está 
reabrindo, embora de forma desigual. O desejo 
de ver amigos e familiares, visitar restaurantes, 
participar de grandes eventos e viajar para o 
exterior é forte entre os consumidores em todos 
os lugares. O mesmo ocorre com sua capacidade 
financeira, após um período prolongado de 
poupança involuntária. A combinação de 
estímulo, poupança pessoal, demanda reprimida 
e mudanças nos padrões de consumo são um 
bom presságio para uma recuperação rápida e 
uma expansão que pode durar vários anos.

Durante grande parte de 2020, defendemos 
o investimento nos ativos mais afetados
pela pandemia. Muitos deles se recuperaram
poderosamente. No entanto, ainda vemos
oportunidades de obter exposição à recuperação,
especialmente em mercados fora dos Estados
Unidos, embora a amplitude e o escopo de
sua valorização potencial não sejam mais tão
grandes. Certos ativos imobiliários e mercados
nacionais selecionados, como Brasil e Reino
Unido, estão entre as possibilidades que
identificamos aqui.

Contudo, em algum momento de 2022, 
acreditamos que o processo de ajuste, que 
chamamos de “reversão à média”, terá 
terminado seu curso. 

Depois disso, esperamos uma expansão nova 
e mais tradicional e condições de meio de 

ciclo. Começamos a nos preparar para isso 
- veja: Viajando para o mundo pós-COVID  e Nosso
posicionamento. Embora otimistas em relação à
economia, não somos complacentes. A
precificação dos mercados desenvolvidos supõe
uma boa quantidade de boas notícias. Como
em qualquer expansão, sabemos que as coisas
podem dar errado. Consideramos alguns exemplos
importantes - embora improváveis - em  Maiores
riscos para a economia global: olhando para o
passado e olhando para o futuro.

Apesar do retorno constante da normalidade 
diária, também acreditamos que o mundo além da 
COVID será bem diferente do que era antes. Certas 
mudanças provavelmente permanecerão por 
muito tempo depois que o vírus for eliminado. Por 
exemplo, empresas e consumidores descobriram 
novas eficiências ao adotar a tecnologia durante a 
pandemia - veja Aprofundamento da digitalização. 

Da mesma forma, o rápido sucesso na produção de 
vacinas contra a COVID provavelmente acelerará 
o desenvolvimento de outros tratamentos e
tecnologias médicas - veja  Estendendo as
fronteiras da saúde. Os avanços do ano passado
em energia renovável podem persistir em um
futuro distante também - veja  Mais verde e mais
cedo. O envolvimento crescente de “capitalistas
de estado” neste e em outros setores-chave
provavelmente será um driver importante,
especialmente nos EUA e na China - veja
Posicionando-se para a polarização G2.

À medida que saímos da pandemia, o Citi 
Global Wealth está pronto para ser seu 
parceiro e guia de confiança. Estamos ansiosos 
para ajudá-lo a fortalecer seu portfólio para o 
mundo além da COVID. 

É nosso privilégio atendê-lo.
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1.1

Cada vez mais rápido

D AV I D  B A I L I N 

Head Global de Investimentos e CIO 

Citi Global Wealth

À medida que saímos da pandemia, vemos 
muitas causas para otimismo sobre a economia 
global. E identificamos oportunidades atraentes 
no mundo pós-COVID.
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Talvez você esteja sentindo um misto de 
exaustão e euforia. Talvez você esteja 
esperançoso de que o mundo volte ao normal, 
mas ao mesmo tempo ansioso de que as coisas 
nunca mais serão as mesmas. O fim deste 
evento que acontece uma vez na vida 
- a pandemia - é a causa desses sentimentos
dicotômicos e desconcertantes para os
investidores.

Como um CIO em contato com centenas de 
clientes, de family offices a profissionais liberais, 
o que posso dizer com certeza é que as coisas
estão se movendo cada vez mais rápido à
medida que viajamos em direção ao mundo pós-
COVID. Dos ciclos de notícias à economia, os
dados estão viajando mais rápido e os ciclos de
decisão estão se encurtando. Toda essa
velocidade é ampliada e borrada pela resiliência,
sucessos, engenhosidade e fracassos que o
mundo experimentou em face da COVID.

Descobrindo seu rumo

Quando se trata de investir neste momento, 
existem certos fatos e probabilidades que 
podem tornar nossa visão do mundo mais clara:

• A pandemia terminará nos próximos 6 a
12 meses, pois as vacinações, os testes
e a conscientização provavelmente 
transformarão a COVID em uma doença 
tratável como a gripe sazonal. A solidariedade 
entre os países desenvolvidos e emergentes 
será a chave para esses esforços.

• A economia global terá uma recuperação 
acentuada devido a estímulos monetários
e fiscais eficazes em todo o mundo.
Com maiores poupanças nos mercados 
desenvolvidos, demanda por serviços 
reprimida, mudanças tecnológicas que 
literalmente salvaram vidas e um ambiente 
global mais competitivo, o combustível para o 
crescimento é abundante.

• Embora alguns mercados financeiros 
pareçam caros, muitos não o são. E, embora 
teremos uma explosão no PIB global, também 
há impulso suficiente para levar a uma 
recuperação econômica prolongada.

• As taxas de juros estão baixas e 
provavelmente permanecerão assim. Onde e 
quando os mercados impedirem que os 
investidores de renda fixa gerem retornos 
positivos após a inflação, renda variável e 
investimentos alternativos terão papéis ainda 
mais importantes na alocação de ativos. O 
valor do dinheiro no ambiente pós-pandemia 
diminuiu significativamente.

• Entraremos na nova economia após a
COVID na fase de meio-do-ciclo. Quando
a pandemia terminar, as valorizações dos
mercados globais já refletirão totalmente a
recuperação inicial. Curiosamente, porém,
isso não significa que veremos retornos de
renda variável abaixo da média. Olhando
para trás, notamos que os retornos médios
de meio de ciclo para renda variável têm
sido quase tão fortes quanto aqueles de
ciclos completos.

• As oportunidades de diversificação são
predominantes e podem aumentar ainda
mais.1 A evolução dos mercados, países,
política e tecnologia criará mais vencedores
e mais perdedores. Essa é uma boa notícia
para os investidores, já que os índices
provavelmente não serão os veículos de
nosso sucesso futuro. A gestão ativa será
importante.

• Soluções para problemas ambientais e
sociais complexos também representam
oportunidades de negócios e investimentos
atraentes.

A partir desta lista, já podemos ver muitas 
causas para otimismo sobre a economia global. 
Em contraste, os sentimentos que podemos 
estar vivenciando podem nos tornar 
investidores piores, mais propensos a ver e agir 
de acordo com receios, mesmo quando os 
dados não os confirmam. Em nossa opinião, 
nunca houve melhor momento para buscar 
conselhos sábios e evitar o market timing.

1  A diversificação não garante contra  
a perda do principal investido.
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O caminho da viagem

O momento presente é incomum. Nos próximos 
12 meses, estaremos em transição. Existem 
muitas oportunidades de curto prazo em 
setores que se beneficiarão om o fim da 
pandemia. Posteriormente, haverá muitas 
oportunidades de longo prazo que terão se 
acelerado devido à pandemia. Então, o que um 
investidor deve fazer agora?

As rápidas mudanças que vemos chegando 
na economia global devem se refletir nos 
portfólios, de preferência bem antes dos 
próprios acontecimentos. Isso requer a 
implementação séria de nossa filosofia de 
investimento core e oportunista. Os portfólios 
core que estão totalmente investidos ao 
longo dos ciclos do mercado tenderão para as 
ações neste ambiente de rendimentos reais 
negativos. Também passarão ativamente 
de oportunidades de curto prazo para 
oportunidades de longo prazo. Isso inclui 
exposições a nossas tendências inevitáveis  
para proporcionar crescimento aos portfólios, 
conforme refletido na economia mundial. Tais 
portfólios core também se beneficiarão das 
inúmeras oportunidades de diversificação 
apresentadas ao longo desta edição do Mid-
Year Outlook.

Para a parcela de seu patrimônio exposta 
a investimentos oportunistas, este será um 
ambiente rico em alvos. Existem muitas 
distorções nos mercados globais que podem ser 
exploradas em portfólios. Ataques periódicos 
de volatilidade permitirão estratégias de 
mercado de capitais que busquem criar 
rendimento e permitam que os investidores 
estabeleçam pontos de entrada atraentes para 
renda variável. Em alguns setores, 

vemos muitos vencedores e perdedores em 
potencial que se tornarão evidentes. Queremos 
que os investidores busquem e sejam líderes 
overweight, empresas que buscam ganhar 
participação no mercado e manter ou aumentar 
a lucratividade no ambiente que vemos evoluir.

Oportunidades de curto prazo

Esta edição do Mid-Year Outlook é 
potencialmente mais valiosa do que as 
atualizações de meio de ano anteriores. Isso se 
deve ao fato de que estamos viajando para um 
destino verdadeiramente novo.

No presente relatório, você notará que ainda 
existem oportunidades de investimento de 
“reversão à média”. A reversão à média é uma 
forma de explorar as distorções da pandemia em 
nossa economia. As ações de crescimento 
podem ter uma pausa após seu poderoso 
desempenho em 2020. No entanto, ainda 
existem setores cíclicos pós-COVID que irão se 
recuperar acentuadamente somente quando a 
economia global for reaberta em 2022. Estes 
incluem viagens, hospitalidade, determinados 
setores imobiliários e serviços de forma mais 
ampla. Lembre-se de que, durante os estágios 
finais da reversão à média, as áreas que foram 
grandes vencedoras durante a pandemia - pense 
nos fornecedores de eletrônicos residenciais - 
terão uma pausa ou sofrerão quedas reais.

A reversão à média também é um fenômeno 
geográfico. Embora os EUA estejam totalmente 
precificados, a China já apresentou quedas nos 
preços de pico das ações. Acreditamos que a 
China poderá ter um bom desempenho depois 
que seus mercados terminarem de se consolidar. 
Países como Brasil e Reino Unido ainda não 

viram suas recuperações decolarem. E o Sudeste 
Asiático também parece anêmico, embora sua 
demografia seja forte. A região pode ser a maior 
beneficiária da polarização EUA-China. Até 
que a pandemia seja vista e acreditada, essas 
negociações de reversão à média permanecerão 
disponíveis e potencialmente lucrativas - veja 
Viajando para o mundo pós-COVID - Novos 
portfólios para uma nova economia.

Logo depois que o fim da pandemia for 
declarado, podemos imaginar uma forte 
recuperação econômica global que, na verdade, 
se pareça mais normal. As cadeias de 
suprimentos estarão cheias de mercadorias. 
Transportadoras terão os contêineres e navios 
nos locais certos para atender à demanda. Os 
preços das commodities que subiram terão se 
estabilizado, refletindo um melhor equilíbrio 
entre oferta e demanda. As intervenções de 
governos e bancos centrais terão diminuído um 
pouco, permitindo que a economia funcione com 
menos medidas incomuns. Tudo isso sugere que 
podemos esperar algum nível de normalidade em 
nossos negócios e vida pessoal.

https://www.privatebank.citibank.com/we-offer/investments
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Um novo, novo normal

O novo normal não é o antigo normal. De várias 
maneiras, a pandemia introduziu um novo 
conjunto de realidades. Uma delas está no estado 
dos relacionamentos globais.

A ascensão constante da China e o clima político 
tumultuado nos Estados Unidos refletem a disputa 
econômica entre essas duas superpotências 
que persistirá nas próximas décadas. Os EUA 
e seus aliados ocidentais veem ameaças da China. 
Estas incluem ameaças antigas, como a falta de 
proteção à propriedade intelectual, e novas 
ameaças, incluindo a concorrência real 
em novas indústrias, como veículos elétricos, em 
que a intenção da China é enfrentar os principais 
fabricantes em todo o mundo. Isso aponta para o 
surgimento de um “mundo G2”, no qual uma única 
economia global se bifurca - veja Posicionando-se 
para a polarização G2. Essa separação não 
ocorrerá de forma uniforme nem em todos os 
lugares. No entanto, significa que em setores 
estratégicos, como os de semicondutores, é 
provável que surjam dois mercados distintos. Isso 
também se aplicará aos mercados de capitais em 
si. Podemos imaginar a moeda da China ganhando 
status de reserva e a existência de dois lugares 
principais concorrentes para a execução de 
atividades de financiamento e comércio.

Uma segunda realidade é a relação de delegação 
entre os governos e seus constituintes. A própria 
pandemia exacerbou divisões crescentes, com 
os governos usando a crise para aumentar seu 
poder. Dos EUA à Índia, da Tailândia à Indonésia, a 
erosão dos processos democráticos é evidente. A 
polarização na política alimenta a economia global 
de maneiras óbvias e insidiosas. As tarifas e as 
distorções comerciais resultantes são visíveis.

Mas, quando se trata de direitos de privacidade, 
o uso de vigilância por governos e o aumento
de ataques cibernéticos como uma ameaça
militar, existem outros custos e implicações
para os compradores e vendedores de bens e
serviços.

Para portfólios de investimentos, é possível 
argumentar que a bifurcação do “G2” e a 
crescente discórdia em algumas economias 
ocidentais criarão potencial para diversificação 
de portfólios. Isso representa o melhor 
cenário, no qual o aumento da concorrência, a 
ascensão de novos mercados de capitais e a 
velocidade do avanço tecnológico se 
combinam para gerar novas oportunidades de 
investimento que aumentam e diminuem de 
maneiras menos correlacionadas. No entanto, 
também há uma desvantagem potencial, onde 
desarticulações nos mercados seguem quebras 
nas relações geopolíticas.

O papel do parceiro de confiança tornou-
se, portanto, mais importante, pois não é 
possível para um indivíduo ou um family office 
acompanhar todos esses eventos e agir de 
acordo com suas implicações sozinho.

Oportunidades de longo prazo

Essas tendências que identificamos como  
“inevitáveis” antes da pandemia tornaram-se 
ainda mais relevantes para os investidores. 
Pense nos impactos da COVID e na 
consequente paralisação da economia global. 
A biotecnologia impulsionará avanços rápidos 
em tratamentos para câncer, diabetes e muitos 
tipos importantes de doenças. A robótica, 

a telessaúde e a medicina digital permitirão 
que equipes médicas ofereçam tratamentos a 
distância - veja Estendendo as fronteiras da saúde. 
A competição no espaço é desenfreada, com 
implicações críticas para a transmissão de dados. 
A segurança cibernética avançará para proteger 
empresas e governos, às vezes uns dos outros - 
veja Aprofundamento da digitalização. 

Nossas vidas cotidianas estão se transformando 
mais rapidamente. De e-commerce a jogos online, 
de streaming de shows ao-vivo a competições 
globais de e-sports, a próxima geração de 
comércio será construída em torno de uma 
espinha dorsal puramente digital. As fábricas 
se tornarão totalmente flexíveis, capazes 
de responder a mudanças na demanda do 
consumidor mais rapidamente. Os armazéns 
se adaptarão aos requisitos de entrega “em 
uma hora”. Nossos escritórios se tornarão 
espaços flexíveis e trabalhar em casa significará 
trabalhar em qualquer lugar. Esses e outros 
desenvolvimentos têm implicações importantes 
para nossa necessidade e uso de edifícios e outras 
propriedades - veja Remodelando o mercado 
imobiliário.

Finalmente, o futuro inclui o rápido avanço das 
fintech. Isso inclui a forma como gerenciamos 
nossos ativos. Os portfólios se beneficiarão da 
implementação aprimorada de estratégias como 
as aqui analisadas. As moedas digitais nos levarão 
a ativos digitais. Até a maneira como obtemos 
assessoria e nos relacionamos com consultores 
será aprimorada.

Tudo isso tem potencial de investimento, o que 
nos permite construir portfólios voltados para o 
futuro.
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O bem coletivo

Embora tenhamos falado da competição que se 
aproxima entre o Oriente e o Ocidente, também 
existem alguns problemas que os mercados 
estão tratando coletivamente.

Acreditamos que a queda no uso de combustíveis 
fósseis em meio aos bloqueios iniciais de 2020 
pode ter nos dado um vislumbre de um futuro 
onde predominam energias mais limpas e maior 
eficiência energética. Mesmo que o setor de 
energia tradicional se recupere, acreditamos, 
portanto, que as alternativas continuam tendo 
uma perspectiva brilhante de longo prazo – 
veja  Mais verde e mais cedo. Claro, as questões 
subjacentes aqui - o clima de nosso planeta e 
nosso bem-estar coletivo - são muito maiores 
do que qualquer oportunidade de negócio 
ou investimento. No entanto, reconhecemos 
que o capital privado tem um papel crítico a 
desempenhar na redução das emissões de 
carbono a níveis que nos permitam evitar uma 
catástrofe climática - veja Chegando a zero: o 
que isso significa para os investidores?

Expectativas de retorno 

A rápida valorização em 2020 dos títulos 
chineses, ações de tecnologia e empresas 
americanas de pequena e média capitalização 
sugerem a alguns que as melhores oportunidades 
ficaram para trás, que perderam oportunidades 
pós-pandemia devido às altas avaliações de 
mercado. Nós discordamos.

Fortes aumentos nos lucros corporativos ainda 
estão por vir. Para muitos setores, empresas e 
regiões, a capacidade de exceder as receitas, 
ganhos, fluxo de caixa e/ou dividendos de 2019 é 
significativa. Isso porque ainda estamos nos 
estágios iniciais do novo ciclo econômico. No 
entanto, como você vai ler, o mercado está 
mais competitivo do que nunca. As equipes de 
gestão das empresas precisarão tomar decisões 
sobre como e onde investir seu capital, e essas 
decisões levarão a diferenças mais acentuadas no 
desempenho e nas avaliações.

Portanto, nunca foi tão importante se engajar em 
uma gestão ativa de portfólio.

Agradecemos pela parceria, especialmente nos 
últimos quinze meses turbulentos, assustadores e 
sem precedentes. Nosso compromisso com você, 
como seu parceiro presente e de confiança, é 
mais forte do que nunca. E continuamos 
igualmente empenhados em ser o seu guia à 
medida que avançamos para um futuro repleto de 
possibilidades positivas e interdependências 
complexas.



S T E V E N  W I E T I N G  -  Diretor de Estratégia de Investimento e Economista-Chefe 

Com o fim da COVID no horizonte, esperamos 
uma expansão econômica de vários anos. Mas 
a pandemia mudou a economia, e os portfólios 
precisam refletir isso.

� O fim da pandemia global se aproxima nos próximos trimestres, com 
uma forte recuperação de vários anos pela frente

� A COVID mudou a economia mundial, em grande parte por meio de 
adaptações e eficiências criadas para lidar com as restrições da 
pandemia

� A gestão macroeconômica e a escala de envolvimento do governo 
também podem ter mudado no longo prazo

� Os retornos de investimentos de “rápida recuperação” mais fortes 
já foram obtidos, com alguns dos ativos de qualidade mais baixa 
liderando o caminho

� Certos setores e mercados nacionais ainda oferecem potencial de reversão 
à média, mas a gama e o escopo das oportunidades estão se estreitando

� Começamos a posicionar nossa alocação de ativos para condições de meio 
de ciclo

� Favorecemos a exposição tanto a ativos que ainda têm potencial de 
recuperação inexplorado quanto a ativos de crescimento de longo prazo 
com valor razoável

� Embora tenhamos começado a aumentar a qualidade do portfólio, isso de 
forma alguma implica uma perspectiva negativa

� Ativos de renda fixa e dinheiro permanecem pouco atraentes, com algumas 
exceções

CITI  GLOBAL WEALTH INVESTMENTS

1.1

Viajando para o mundo pós-
COVID - Novos portfólios 
para uma nova economia 
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Como o médico de uma série de televisão poderia 
dizer, “o paciente está progredindo para uma 
recuperação completa”. Nosso prognóstico é o 
mesmo para a economia mundial após o choque 
pandêmico de 2020 e a administração contínua 
de vacinas eficazes. Reconhecidamente, a COVID 
permanece um perigo claro e presente em vários 
países altamente populosos. Mesmo em lugares 
onde o vírus não está se espalhando, 
ele apresenta perigos persistentes para 
muitas comunidades e indústrias “socialmente 
próximas”. Enquanto isso, a mobilidade 
internacional permanece congelada. No entanto, 
continuamos prevendo uma transição no próximo 
ano que deixará a economia mundial maior do 
que era no final de 2019, com crescimento por 
vários anos posteriormente.

Tal como aconteceu com as oscilações bruscas 
durante 2020, o caminho de recuperação para o 
mundo no próximo ano será rápido, mas desigual. 
Isso reflete a natureza exógena do choque da 
COVID, o estado geralmente saudável de muitas 
economias ao entrarem na crise de saúde e o 
estímulo sem precedentes de certas nações 
em comparação com outras. De forma crucial, 
a economia mundial mudou significativamente 
devido às adaptações e eficiências criadas 
durante a COVID.

Notavelmente, o PIB real dos EUA era apenas 1% 
menor no final do primeiro trimestre de 2021 do 
que no final de 2019. O emprego, porém, foi 
5,5% menor. Com tanta escassez de oferta e 
gargalos em meio às distorções da COVID para a 
indústria, considere quão maior a economia será 
quando o pleno emprego for restaurado - FIGURA 
1. Engenhosidade e tecnologia ajudaram a 
humanidade a se adaptar durante a pandemia, e 
as lições não serão esquecidas à medida que o 
vírus recuar.

155 19.50

150 18.75

145 18.00

140 17.25

135 16.50

130 15.75

125 15.00

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Emprego não agrícola (milhões) PIB real (trilhões de US$ 2012)Recessão

FIGURA 1. ECONOMIA SUPERANDO O EMPREGO DEVIDO AO IMPULSO TECNOLÓGICO

Fonte: Haver, 26 de novembro de 2020.
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Cíclicos para a recuperação, 
não para o longo prazo 

Até o início de junho, alguns poucos países ricos, 
como Estados Unidos, já tinham avançado muito 
na imunização de suas populações. Outros, no 
entanto, estão bastante atrasados. As economias 
que mais dependem dos setores de viagens 
internacionais e hospitalidade continuam 
profundamente deprimidas, como sempre 
pareceu provável. No final das contas, porém, 
os retardatários da vacinação irão se recuperar. 
Portanto, embora esperemos que o crescimento 
dos EUA irá superar o crescimento global este 

2020
2021 

(Projeção 
de janeiro)

2021 
(Estimativa  
de março)

2022

CHINA 2.3 6.0 8.0 6.0

US -3.5 3.9 6.0 3.5*

GLOBAL -4.0 4.2 5.0 4.5

FIGURA 2. CRESCIMENTO DOS EUA DEVE SUPERAR 

O DO MUNDO EM 2021, E VICE-VERSA EM 2022

Fonte: Escritório do Diretor de Estratégia de Investimento 
do Citi Private Bank, maio de 2021. Todas as previsões são 
expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem aviso 
prévio e não pretendem ser uma garantia de eventos futuros. 
O gráfico mostra as mudanças nos dólares americanos 
ajustados pela inflação a partir de fontes nacionais e do Fundo 
Monetário Internacional para o agregado.

*POTENCIAL DE ALTA COM A EXPANSÃO FISCAL

ano, prevemos fortes recuperações fora dos EUA 
para reverter essa situação em 2022 - FIGURA 2.

A COVID exigiu paralisações em serviços 
discricionários, como hospitalidade. Também 
prejudicou alguns outros serviços mais 
necessários, como cuidados eletivos de saúde. 
Inundados por cheques de estímulo nos EUA, em 
particular, os consumidores direcionaram seus 
gastos massivamente para a compra de bens. 
Isso estimulou um aumento colossal na atividade 
manufatureira e comercial de itens domésticos - 
FIGURA 3. Nos trimestres à frente, os setores de 
serviços profundamente deprimidos devem se 
recuperar, região após região - FIGURA 4.

Jan 19 Jan 20 Maio 20 Maio 21Set 20Maio 19 Set 19 Jan 21

Bens PCE Serviços PCE RecessãoDezembro 2019 = 100

120

110

100

90

80

FIGURA 3. POTENCIAL DE RECUPERAÇÃO EM SERVIÇOS NOS EUA

O gráfico mostra o gasto real do consumidor dos EUA em bens versus serviços. Fonte: Haver, 30 de abril de 2021.
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PMI de serviços Global EUA Recessão

FIGURA 4. SERVIÇOS GLOBAIS PODEM ALCANÇAR OS SERVIÇOS NOS EUA

O gráfico mostra os Purchasing Manager’s Indices de serviços globais e dos EUA. Fonte: Haver, 30 de abril de 2021.

MAIS FORÇA 
PROVÁVEL EM 2021-22
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Viagens aéreas: lazer EUA (US$ bi) Viagens aéreas: negócios EUA (US$ bi)

MAIS DIVERGÊNCIA 
PROVÁVEL EM 2022-23

FIGURA 5. PERSPECTIVAS DE VIAGENS AÉREAS NOS EUA: LAZER VS NEGÓCIOS

Fonte: Haver, 30 de abril de 2021.

Quando as condições se tornarem seguras, 
esperamos que a demanda por viagens pessoais 
reprimida gere um boom nos setores de transporte 
e hospitalidade. Ao mesmo tempo, a demanda por 
viagens de negócios reprimida pode dar um sinal 
enganoso sugerindo um retorno ao “normal pré-
COVID” - FIGURA 5. No entanto, dentro de um ano, 
acreditamos que veremos evidências de que a vida 
empresarial mudou de forma duradoura.

Dito de forma simples, os avanços e a adoção de 
tecnologia de comunicação gerarão eficiências 
permanentes. A ampla adoção da teleconferência - 
e a nova era da “hiperconectividade” habilitada 
pelo 5G de forma mais ampla - alterarão 
permanentemente a demanda por imóveis 
corporativos e assentos de classe executiva em 
companhias aéreas. No futuro, em dias de forte 
nevasca, as escolas podem simplesmente mudar 
para aulas online, de modo que os alunos não 
precisem perder aulas.
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Durante grande parte do ano passado, 
defendemos a exploração da reversão à 
média - veja o Outlook 2021. Isso envolve o 
investimento em ativos cujos preços foram 
mais duramente atingidos pela COVID, com o 
objetivo de aproveitar a recuperação a partir de 
níveis deprimidos. Este tema continua relevante 
no início de junho de 2021. No entanto, agora 
existem menos oportunidades desse tipo e 
menos potencial de valorização. Por exemplo, 
não há mais espaço para obter retornos 
extraordinários em empresas cíclicas de 
manufatura e produtores de bens de consumo, 
uma vez que estes já se recuperaram - FIGURA 6.

Por outro lado, o potencial de reversão à média 
em serviços “cíclicos pós-COVID”, como viagens 
e hospitalidade, ainda tem um caminho a 
percorrer - FIGURA 7. Mesmo estes, no entanto, 
já tiveram uma recuperação significativa. O 
mesmo é válido para alguns outros setores e 
mercados regionais que estão atrasados em 
sua recuperação da pandemia - FIGURA 8. 
Continuamos vendo potencial de crescimento no 
setor imobiliário global - veja O mundo além da 
COVID: remodelando o mercado imobiliário 
- assim como ações do Reino Unido e do Brasil. 
No entanto, já nos afastamos das posições 
overweight nos “cíclicos pós-COVID” que se 
recuperaram mais completamente, como as 
ações de pequena capitalização dos EUA.

Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21Jul 18 Jul 19 Jul 20

S&P 500 Machinery S&P 500
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FIGURA 6. MAQUINÁRIO NOS EUA NÃO TEM MAIS DESEMPENHO INFERIOR

Price 12/31/2017 = 100

Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21Jul 18 Jul 19 Jul 20
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FIGURA 7. VIAGENS E HOSPITALIDADE AINDA PRECISAM SE RECUPERAR
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FIGURA 8. REGIÕES GLOBAIS SE RECUPERANDO EM VELOCIDADES DIFERENTES

Fonte: Fact set, 17 de maio de 2021. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles 
são  mostrados  apenas  para  fins  ilustrativos  e  não  representam  o  desempenho  de  nenhum  investimento  específico.  Os  retornos 
dos  índices não  incluem despesas,  taxas ou encargos de vendas, o que  reduziria o desempenho. Apenas para fins  ilustrativos. O 
desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem variar. Consulte a definição no Glossário.

https://www.privatebank.citibank.com/outlook
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OportunidadesNossas posições

OVERWEIGHT

NEUTRO

UNDERWEIGHT

AÇÕES
GLOBAIS

RENDA
FIXA
GLOBAL

MERCADOS 
DESENVOLVIDOS
COM GRAU DE 
INVESTIMENTO*

HIGH YIELD 
EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS

DÍVIDA DE 
MERCADOS 
EMERGENTES

TÍTULOS SOBERANOS 
EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS EUA

RENDA FIXA
TEMÁTICA

AÇÕES EM 
MERCADOS 
DESENVOLVIDOS

AÇÕES EM
MERCADOS 
EMERGENTES

AÇÕES
TEMÁTICAS

DEZEMBRO DE 2020 MAIO DE 2021

2.8%

4.7%

6.0%

9.5% 8.0%

- 10.1%

2.0%

0.5%

0.5%

1.5%

0.0%

0.0%

0.1%

- 0.2% - 0.1%

- 1.5%

- 10.0%

- 10.0%

- 7.0%

4.0%

Fonte: Escritório do Diretor de Estratégia de 
Investimento, 19 de maio de 2021.

*Fatores em grau de investimento em mercados  
desenvolvidos underweight fora dos EUA

SETORES CÍCLICOS PÓS-COVID COM POTENCIAL CONTÍNUO DE 
REVERSÃO À MÉDIA, INC. VIAGENS, HOSPITALIDADE, SETOR 
IMOBILIÁRIO GLOBAL

MERCADO NACIONAIS SUBVALORIZADOS SELETOS, INC. 
AÇÕES DE REINO UNIDO E BRASIL

AÇÕES GLOBAIS NA ÁREA DE SAÚDE, INC. TECNOLOGIA 
MÉDICA, CIÊNCIAS DA VIDA E FERRAMENTAS

ESTRATÉGIAS DE BIOTECH DE GESTORES PRIVADOS 
ESPECIALISTAS

PRODUTORES “G2” DE SEMICONDUTORES, SATÉLITES, 
SOFTWARE, ENERGIAS RENOVÁVEIS E COMMODITIES

BENEFICIÁRIOS DO SUDESTE ASIÁTICO DA POLARIZAÇÃO 
EUA-CHINA

GESTORES IMOBILIÁRIOS QUE INVESTEM EM BENEFICIÁRIOS 
DA DIGITALIZAÇÃO, COMO ARMAZÉNS E INFRAESTRUTURA 
DIGITAL

GESTORES IMOBILIÁRIOS ESPECIALIZADOS EM 
HOSPITALIDADE

ADICIONAR EXPOSIÇÃO DE LONGO PRAZO DURANTE 
CORREÇÕES PARA ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO, COMO:

� E-COMMERCE, JOGOS ONLINE, ENTRETENIMENTO POR
STREAMING

� CIBERSEGURANÇA, FINTECH

� FÁBRICAS DO FUTURO, CARROS CONECTADOS,

� CIRURGIA ROBÓTICA E TELESSAÚDE

ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

EXPOSIÇÃO A TÍTULOS VINCULADOS À INFLAÇÃO E 
EMPRÉSTIMOS A TAXA VARIÁVEL

BUSCANDO LIMITAR AUMENTOS FUTUROS DE CUSTOS DE 
FINANCIAMENTO ENQUANTO AS TAXAS DE JUROS DO BANCO 
CENTRAL PERMANECEM EM ZERO E ABAIXO
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Expansão à frente, mas não mais 
um retorno da crise 

Em algum momento de 2022, acreditamos que 
a oportunidade de explorar a reversão à média 
terá terminado seu curso. Enfatizamos, no 
entanto, que isso não significa que o crescimento 
econômico e os retornos patrimoniais positivos 
também cessarão. Em vez disso, os mercados 
terão meramente mudado do “início” para o 
“meio do ciclo”: a fase que começa um ano após 
uma recessão e termina um ano antes da 
próxima recessão.

Média de longo prazo

Excluindo recessões e reviravoltas

Retorno (%)

0

5

10

15

S&P 500

14.1 13.7

11.6
12.6

MSCI WORLD EX-US

FIGURA 10. 
RETORNOS DE MEIO DO CICLO NOS EUA E 
GLOBALMENTE

O gráfico mostra retornos gerais vs retornos excluindo os períodos 
de 12 meses antes e depois das recessões nos EUA. Fonte: Haver, 
30 de abril de 2021. Os índices não são gerenciados. Um investidor 
não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados 
apenas  para  fins  ilustrativos  e  não  representam  o  desempenho 
de nenhum investimento específico. Os retornos dos índices não 
incluem despesas, taxas ou encargos de vendas, o que reduziria o 
desempenho. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado 
não é garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem 
variar. Consulte as definições no Glossário.

A história mostra que os retornos das ações 
no “meio do ciclo” são, em média, tão fortes 
quanto aqueles em ciclos completos - FIGURA 10. 
E, durante os oito ciclos econômicos anteriores 
desde 1960, o segundo e o terceiro anos de 
recuperação tiveram apenas uma queda no 
lucro por ação (EPS) em uma ocasião cada. O 
aumento médio do EPS no segundo e terceiro 
anos de recuperação é de 15% e 14%, 
respectivamente. Reconhecidamente, vemos 
prováveis distorções de um aumento de 
impostos corporativos nos EUA e uma maior 
desaceleração após um forte 2021. No entanto, o 
estágio da atual recuperação do ciclo de 
negócios - com o emprego nos EUA ainda 5,5% 
abaixo dos níveis de pico - embasa o otimismo 
fundamental.

É importante ressaltar que é improvável que no 
ponto final da reversão à média as avaliações de 
ativos particulares simplesmente sejam 
restauradas aos seus níveis pré-COVID. O valor 
relativo de muitos ativos terá mudado de uma 
forma que não será totalmente revertida com 
o fim da pandemia - FIGURAS 11. As mesmas 
tecnologias que ajudaram o mundo a existir sob 
as restrições de pandemia terão um impacto 
significativo e duradouro sobre a demanda na 
economia. Isso não significa que continuaremos 
vivendo isolados ou trabalhando de forma 
inteiramente remota. Em vez disso, envolverá a 
adoção acelerada de certas tecnologias cujos 
efeitos transformadores perdurarão por muito 
tempo após a reabertura da economia mundial.

Portfólios de defesa pós-COVID Portfólios de cíclicos pós-COVIDParticipação na capitalização de mercado (%)
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2020201820162014201220102008200620042002

FIGURA 11. RETORNO DOS CÍCLICOS PÓS-COVID

O gráfico mostra os portfólios de cíclicos pós-COVID e defensivos pós-COVID como uma porcentagem da capitalização de mercado 
total. Portfólio de cíclicos pós-COVID: Finanças, indústrias, energia, materiais, imóveis, consumo discricionário ex-Amazon. Defensivos 
da COVID: TI, saúde, serviços de comunicação, bens de consumo, serviços públicos, Amazon. Fonte: Haver Analytics, 30 de abril de 
2021. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para 
fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos dos índices não incluem despesas, 
taxas ou encargos de vendas, o que reduziria o desempenho. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia de 
resultados futuros. Os resultados reais podem variar.
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Algumas coisas simplesmente 
nunca mais serão as mesmas

O choque da COVID foi uma terrível tragédia 
humana que já custou mais de 3 milhões de vidas.2 
Também foi uma profunda experiência de 
aprendizado. Isso estimulou inovações médicas 
que nos permitiram lutar em tempo recorde. Por 
necessidade, milhões de idosos ao redor do mundo 
se adaptaram aos serviços digitais e adotaram o 
comércio eletrônico de maneiras que irão melhorar 
permanentemente suas vidas - FIGURA 12. Muitos 
profissionais administrativos se verão produzindo 
muito mais para seus empregadores trabalhando 
de casa, em vez de irem para o escritório.

Participação de mercado de varejo online e fora da loja (%)

2017

10
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14

16

18

20

2018 2019 2020 2021

TENDÊNCIA DE LONGO PRAZO

REABERTURA

PARALISAÇÃO 
ECONÔMICA

FIGURA 12. PARTICIPAÇÃO DO E-COMMERCE NAS VENDAS DE BENS DE VAREJO DOS EUA

Fonte: Haver, 30 de abril de 2021.

2  Organização Mundial da Saúde, 19 de maio de 2021
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FIGURA 13. ESCRITÓRIOS AINDA ATRÁS

Fonte: Bloomberg, 7 de maio de 2021. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. 
Eles são mostrados apenas para fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos 
dos  índices não  incluem despesas,  taxas ou encargos de vendas, o que  reduziria o desempenho. Apenas para fins  ilustrativos. O 
desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem variar. Os nomes dos constituintes da cesta 
não são uma solicitação de compra nem uma recomendação de venda da ação subjacente.

Com isso em mente, não acreditamos que todos 
os setores afetados pela COVID terão um retorno 
ao “velho normal”. Imóveis comerciais e 
tradicionais de varejo ainda estão relativamente 
baratos e têm espaço para recuperação, mas as 
pressões seculares irão reaparecer. O aumento 
da capacidade e do desejo de fazer transações 
bancárias digitalmente, consultar um médico 
remotamente ou trabalhar tranquilamente em 
qualquer lugar do mundo significará que certos 
ativos concorrentes não terão uma recuperação 
total das avaliações e talvez até mesmo dos 
preços do final de 2019. REITs de escritórios dos 
EUA - FIGURA 13 - e REITs de varejo dos EUA são 
um caso em questão.

Os fortes growers seculares do período 
pré-COVID geralmente tiveram aumentos 
significativos em seus valuations. A aceleração 
pode parecer, de forma superficial, com aquela 
da era da bolha tecnológica do final dos anos 
1990. Ao contrário daquela época, não há 
recessão tecnológica no horizonte. Em vez disso, 
esperamos mais crescimento de longo prazo 
para esta indústria no contexto de uma 
recuperação econômica - veja O mundo além da 
COVID: aprofundamento da digitalização. No 
caso de correções de mercado, consideraríamos 
adicionar oportunisticamente às ações de 
crescimento dos EUA e da China. 

Entre as oportunidades de “crescimento 
duradouro”, acreditamos que a saúde representa 
o setor mais barato. Já estamos overweight na
tendência inevitável de aumento da longevidade.
No agregado, o setor nunca registrou um ano de
queda nas vendas ou nos lucros. No entanto, é
negociado com um desconto de 25% para o S&P
500. Exploramos suas atrações e maneiras de
ganhar exposição em O mundo além da COVID:
estendendo as fronteiras da saúde.
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FIGURA 14. CURVA DE RENDIMENTO DO TESOURO DOS EUA DEVE SE ACENTUAR

Fonte: Haver, 30 de abril de 2021.
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Grande governo e desafio
tecnológico populista 

Outra mudança duradoura decorrente da crise da 
COVID é a gestão macroeconômica. Os 
formuladores de políticas terão sido encorajados 
pela eficácia da política fiscal e monetária 
trabalhando em conjunto, com efeitos negativos 
muito limitados aparentes até agora. Por 
exemplo, as taxas de juros globais permanecem 
abaixo daquelas do período pré-COVID, 
mesmo após o maior aumento da história nos 
empréstimos do governo. 

Acreditamos que mesmo medidas de aperto 
monetário historicamente mínimas do banco 
central podem levar à volatilidade do mercado. 
Assim que a COVID ficar completamente para 
trás e a economia mundial estiver crescendo 
fortemente, o rendimento do Tesouro dos EUA 
em 10 anos provavelmente gravitará em torno 
de 2,5%. Com a quase certeza de que o Fed 
manterá seus aumentos de taxas muito aquém 
dos rendimentos determinados pelo mercado, 
temos grande convicção na probabilidade de uma 
maior inclinação da curva de juros - FIGURA 14. 
Mesmo com o rendimento de 10 anos em 2,5%, 
isso apenas corresponderia às expectativas de 
longo prazo do mercado para o Índice de Preços 
ao Consumidor. Em outras palavras, as taxas de 
juros reais seriam zero. 

De forma mais profunda, a crise da COVID 
reacendeu a política fiscal ativista tanto nos EUA 
quanto na Europa. Os EUA querem tanto gastar 
quanto tributar mais, aumentando a participação 
do governo americano no PIB. Os EUA também 
decidiram adotar uma política industrial, com 
direcionamento de subsídios diretos para 
setores-chave, como tecnologia verde - veja O 
mundo além da COVID: mais verde e mais cedo. O 
plano fiscal-industrial proposto pelo governo 
Biden é notavelmente semelhante ao da China, 
conforme discutido em O mundo além da COVID: 
posicionando-se para a polarização G2.
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FIGURA 15. ENCARGOS DÍVIDA-PIB ANTES E DEPOIS DA COVID

Fonte: Haver, 1º de maio de 2021.

Entre as maiores economias, a China tem sido 
ironicamente a menos decisiva no afrouxamento 
das políticas fiscais e de crédito, estando mais 
focada na sustentabilidade de seu crescimento. 
Consequentemente, outros governos tiveram 
aumentos substanciais em seus encargos de 
dívida em relação à China – FIGURE 15. 

Em janeiro de 2021, reduzimos nossa alocação 
overweight para ações chinesas. Isso refletiu 
parcialmente o forte desempenho do mercado 
chinês em 2020, o que deixa menos potencial  
de recuperação este ano. Também nos 
baseamos em pressões cíclicas e políticas 
restritivas de crédito em âmbito local. 
Também reduzimos a extensão de nossos 
overweights táticos no resto do Norte Asiático. 
As restrições da COVID deram um grande 
impulso aos negócios e às exportações da 
região, pois os consumidores anteciparam as 
compras de eletrônicos - FIGURA 16. No caso de 
uma correção de mercado, entretanto, 
consideraríamos aumentar nossa exposição, da 
mesma forma que faríamos com a tecnologia 
dos Estados Unidos. Tanto a China quanto o 
Norte Asiático provavelmente serão 
oportunidades de crescimento de longo prazo. 
Vemos a Ásia como uma fonte de diversificação 
para investidores globais.
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FIGURA 16. COMPRAS DE COMPUTADORES E ELETRÔNICOS RESIDENCIAIS POR CONSUMIDORES NOS EUA

Fonte: Haver, 30 de abril de 2021.
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Por outro lado, ainda achamos que os ativos 
de renda fixa e caixa não são atraentes. 
Permanecemos underweight em renda 
fixa globalmente em 7% em maio de 2021. 
Reconhecidamente, reduzimos esse número em 
relação aos 10% entrando em 2021. No entanto, é 
uma grande posição underweight. A renda fixa e 
o dinheiro são altamente vulneráveis ao aumento 
da inflação e às taxas de juros deliberadamente 
suprimidas - veja Superando a repressão financeira 
no Outlook 2021.

Dito isso, vemos algumas áreas atraentes dentro 
da renda fixa. Isso inclui a exposição a títulos 
indexados à inflação e empréstimos a taxa variável 
- veja Nosso posicionamento. Para clientes que 
buscam limitar aumentos futuros nos custos de 
financiamento, acreditamos que haja argumentos
a favor de fazê-lo enquanto as taxas de juros de 
muitos bancos centrais permanecerem em zero
ou abaixo.

Novos portfólios para a 
nova economia

À medida que o fim da pandemia surge no 
horizonte, estamos diante de um conjunto
distinto de oportunidades e desafios. Muitos dos 
investimentos que podem ter um desempenho 
melhor no ano que vem não são necessariamente 
aqueles que imaginamos liderar os mercados 
no longo prazo. Para o resto de 2021 e em 2022, 
continuamos buscando a exposição seletiva à 
recuperação cíclica da recessão da COVID. Depois 
disso, procuramos explorar as tendências que 
ajudaram a remodelar a economia mundial durante 
a pandemia. Exploramos isso mais profundamente
- e as oportunidades de investimento que vemos -
em O mundo além da COVID.



Também oferecemos análises personalizadas que ajudarão a:

• Obter uma visão holística de todos os seus investimentos 
no Citi e em outras instituições

• Entender se o seu dinheiro está sendo devidamente 
remunerado

• Determinar o impacto ambiental, social e de governança 
do seu portfólio

• Calibrar seu posicionamento em relação aos nossos 
portfólios modelo

Para receber as análises de sua escolha, consulte seu time 
de relacionamento.

À medida que o fim da pandemia se aproxima, o mundo 
depois dela será diferente do que era antes.

O Mid-Year Outlook 2021 explora algumas das principais 
mudanças e estratégias para buscar exposição a elas.

Para descobrir como seu portfólio se compara à sua 
alocação recomendada e aos nossos temas, solicite seu 
Outlook Watchlist personalizado.

Mais de 5.000 clientes em todo o mundo deram este 
passo importante no início de 2021. 

Deixe-nos mostrar como preparar seu portfólio para o 
mundo além da COVID.

A COVID mudou a economia. Seu portfólio está pronto?

Watchlist

2021MID-YEAR OUTLOOK
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A pandemia foi um grande choque para a economia 
mundial. Consideramos outros riscos importantes, 
mas improváveis, que agora podem ameaçar a 
expansão de vários anos que esperamos.

� Acreditamos que as chances de outra contração econômica em breve 
caíram drasticamente

� Mas também vemos vários riscos importantes - mas improváveis - que 
podem inviabilizar a recuperação em curso

� Estes incluem uma mutação da COVID que se mostre resistente a 
vacinas

� A escalada militar EUA-China ou o colapso das relações comerciais 
seriam altamente desestabilizadores

� O dano econômico potencial de um ataque cibernético em grande 
escala também representa um perigo

� Diante de riscos prováveis e improváveis, defendemos alocações de 
ativos globalmente diversificadas

1.2

Maiores riscos para a economia 
global: olhando para trás e 
olhando para a frente

S T E V E N  W I E T I N G  -  Diretor de Estratégia de Investimento e Economista-Chefe
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A profunda recessão desencadeada pelas 
paralisações econômicas impulsionadas pela 
COVID foi um choque exógeno severo. Quando 
ocorreu, a economia global estava saudável, 
o que explica grande parte da resiliência
observada desde então. O mesmo acontece
com o estímulo maciço de legisladores em
mercados desenvolvidos para compensar os
efeitos do fechamento. As medidas de alívio sem
precedentes contribuíram ainda mais para o rali
dos preços dos ativos, ao mesmo tempo que
aceleraram o ritmo da recuperação inicial. Com
melhorias de produtividade impulsionadas pela
tecnologia e a diminuição drástica das chances de
outra contração econômica em breve, os retornos
do mercado financeiro têm sido extraordinários.
Para o período de recessão e recuperação de 16
meses até o momento, os retornos das ações
globais estão acima de 25%.1

Nesse contexto, reduzimos nossa alocação de 
ações em abril de 2021 pela primeira vez desde 
fevereiro de 2020. Também alteramos a 
composição dessa alocação para buscar 
exposição a oportunidades de avaliação regionais 
e setoriais específicas que vemos. Mas, mesmo 
depois de reduzir nossa alocação geral, 
continuamos 8% overweight em Ações Globais. 
Permanecemos 8% underweight em Renda Fixa 
e Caixa , refletindo a prevalência de rendimentos 
reais negativos - veja Viajando para o mundo 
pós-COVID - Novos portfólios para uma nova 
economia.

Durante o choque inicial de 2020, recomendamos 
a retirada dos setores mais imediatamente 
afetados pela pandemia, que denominamos 
“cíclicos pós-COVID”. Estes incluíam companhias 
aéreas, hospitalidade e varejistas tradicionais. 
Também identificamos certos setores como 
“defensivos pós-COVID”, ou áreas que podem 
inicialmente se beneficiar das distorções da 
pandemia na economia. Estes incluíam 
telecomunicações, comércio eletrônico e 
produtos básicos.

O alívio monetário e o colapso das taxas de juros 
também foram muito favoráveis aos defensivos 
pós-COVID de alto crescimento e relacionados 
à tecnologia. Assim, ações de tecnologia e 
relacionadas aumentaram além da força de seus 
ganhos, aumentando, por fim, o risco geral do 
mercado. No entanto, os cíclicos pós-COVID mais 
impactados globalmente continuam oferecendo 
oportunidades, e nosso posicionamento tático 
reflete isso.

Existem vários riscos importantes, mas 
improváveis, para as perspectivas econômicas 
mundiais. O futuro pode envolver muitos 
desfechos diferentes, não apenas o mais provável 
de recuperação contínua e fortes retornos 
em nossas participações existentes. Como a 
pandemia da COVID nos lembrou tão brutalmente, 
esses riscos maiores, mas improváveis, estão 
sempre conosco. Portanto, preferimos buscar 
preservar e aumentar a riqueza por meio de uma 
alocação diversificada de ativos, em vez de 
assumir riscos altamente concentrados em busca 
de retornos elevados. Embora existam técnicas de 
hedge específicas que o seu Investment 
Counselor pode recomendar com base em suas 
próprias circunstâncias, nossa análise mostra que 
fortes retornos ajustados ao risco nos últimos 80 
anos foram obtidos de alocações de investimento, 
incluindo ativos pouco correlacionados ou 
negativamente correlacionados.2 Tal alocação 
pode ser construída em torno de objetivos 
adequados de risco e retorno.

1  Haver, 15 de maio de 2021.
2  Nossa análise é baseada em Adaptive Valuation Strategies,

a  metodologia proprietária de alocação de ativos estratégicos 
do Private Bank que utiliza um banco de dados histórico. Nossa 

análise foi realizada em nível de classe de ativos usando índices 
como proxy para cada classe de ativos. Para mais detalhes, 

visite https://www.privatebank.citibank.com/insights/
a-new-approach-to-strategic-asset-allocation

PLACEHOLDER
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Os maiores riscos, embora 
improváveis

Reinício da pandemia

Talvez o risco mais fácil de imaginar para 
a economia mundial seja aquele que tem 
dominado nossas vidas mais recentemente. Uma 
mutação importante e inesperada no coronavírus 
poderia tornar as vacinas atuais ineficazes. Os 
epidemiologistas que consultamos acreditam que 
isso seja improvável. E os pesquisadores estão 
trabalhando arduamente para adaptar as vacinas 
atuais a um vírus em mutação, assim como 
fazem regularmente com as vacinas contra a 
gripe. Ainda assim, o risco de uma mutação 
perigosa aumenta com o tempo que leva para 
vacinar o mundo inteiro. Essa possibilidade deve 
fornecer um forte incentivo para que os 
governos que já tiveram sucesso na vacinação de 
suas populações se voltem para os esforços 
globais.

A origem da pandemia da COVID ainda não 
foi estabelecida cientificamente. O risco 
de bioterrorismo - quando os vírus são 
transformados em armas e implantados contra 
as populações - não pode ser descartado. 
Embora tenha demorado mais de 100 anos para 
uma pandemia impactar a economia mundial de 
forma tão severa, uma pandemia totalmente 
nova sempre será um perigo.

Escalada militar ou ruptura brusca nas relações 
EUA-China

O relacionamento da China com o Ocidente 
evoluiu claramente de uma maneira mais 
antagônica. Enquanto o presidente Trump se 
concentrou quase exclusivamente nas relações 
comerciais durante seu mandato, o presidente 

Biden e os dois partidos políticos dos EUA estão 
focados em questões muito mais amplas.

Isso inclui o crescente poderio militar, o aumento 
da capacidade tecnológica, a influência política 
global e o histórico de direitos humanos da 
China. Por sua vez, o presidente da China, Xi, 
sugeriu que a autocracia estatal da China oferece 
um modelo de crescimento e desenvolvimento 
melhor do que a democracia.

Com uma gama crescente de disputas
territoriais na Ásia, tanto os EUA quanto a
China se prepararam para a possibilidade de
uma escalada militar. Além desse perigo, os EUA 
detêm um potente poder de sanções financeiras, 
visto que o dólar americano continua sendo a 
moeda de comércio e reserva mais dominante do 
mundo. Exerceu esse poder ao máximo em 
circunstâncias extremas, como nos casos da 
Coreia do Norte e do Irã.

Os EUA e a China têm vínculos comerciais e 
financeiros diretos muito fortes. Também têm 
muitos vínculos secundários significativos 
com terceiros. Assim, uma ruptura brusca no 
comércio EUA-China e nas relações financeiras 
entre os dois países ou - mais improvavelmente - 
entre a Europa e a China poderia ter um impacto 
econômico altamente negativo. O comércio 
bilateral EUA-China continua dez vezes maior do 
que o pico do relacionamento entre os EUA e a 
União Soviética durante ou após a Guerra Fria. A 
globalização das cadeias de suprimento e 
poderosas ligações financeiras sugerem 
que a comparação União Soviética-EUA é um 
eufemismo profundo da complexa relação entre 
as duas maiores economias nacionais.

Ao contrário do leve impacto das tarifas de 
Trump, um colapso completo do comércio entre 
os EUA e a China resultaria em grande escassez 

de insumos e produtos acabados. 

Isso prejudicaria drasticamente a produção e o 
consumo nos Estados Unidos. Por sua vez, o resto 
do mundo sofreria com os canais dos mercados 
financeiros e a redução das importações.

Devido à potencial gravidade do impacto, ambos 
os lados têm buscado uma redução gradual de 
sua codependência, diversificando suas relações 
comerciais. Exploramos isso em O mundo além da 
COVID: posicionando-se para a polarização G2. 
Um desacoplamento imediato e completo das 
duas economias é improvável, talvez uma chance 
de não mais do que 5%, pelos nossos cálculos.

Ataque cibernético em grande escala

Um ataque cibernético em grande escala que 
cause danos econômicos duradouros pode 
ser o mais provável dos grandes riscos que 
consideramos aqui. O ataque de ransomware 
contra a americana Colonial Pipeline resultou em 
escassez de combustível nos Estados Unidos por 
um breve período em maio de 2021. Um impacto 
mais severo e um tanto mais duradouro pode ser 
facilmente imaginado.

A infraestrutura e as instituições financeiras 
mundiais estão sujeitas a contínuas tentativas de 
hackers e extorsão, provavelmente com recursos 
de atores estatais. Esse risco gera 
um crescimento considerável nos gastos com 
investimentos em segurança cibernética por 
parte de empresas e governos, o que idealmente 
não seria necessário. Mesmo para pessoas físicas, 
esses gastos podem ser considerados “básicos da 
tecnologia da informação”, algo que precisamos 
fazer para proteger nossos dados e ativos. 
Portanto, vemos isso como um investimento 
temático de longo prazo.



CITI  GLOBAL WEALTH INVESTMENTS MID-YEAR OUTLOOK 2021 275

2 O mundo além da COVID

ÍNDICE

2.1 Posicionando-se para a polarização G2

2.2 Aprofundamento da digitalização

2.3 Estendendo as fronteiras da saúde

2.4 Remodelando o mercado imobiliário

2.5 Mais verde e mais cedo



28O MUNDO ALÉM DA COVID MID-YEAR OUTLOOK 2021CITI  GLOBAL WEALTH INVESTMENTS

2.1

Posicionando-se para a polarização G2
K E N  P E N G  -  Head de Investimentos Estratégicos, Ásia-Pacífico

A luta econômica entre os EUA e a China parece 
destinada a se intensificar nos próximos anos. 
Acreditamos que isso poderia beneficiar portfólios 
devidamente posicionados.

� Acreditamos que a mudança contínua no poder econômico em direção 
à Ásia seja uma tendência inevitável

� A competição econômica estratégica entre os EUA e a China deve 
continuar e se intensificar

� No entanto, ambos os países estão se concentrando mais no 
desenvolvimento interno, com o capital estatal desempenhando um 
papel maior

� Acreditamos que isso representa um ambiente potencialmente mais 
favorável para investidores globais do que o confronto intensificado 
sob Trump

� Prováveis beneficiários de investimento incluem produtores de 
semicondutores, satélites, software, energia renovável e commodities 
nos Estados Unidos e na China, bem como mercados no Sudeste 
Asiático
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Como você chama um plano de US$ 4 trilhões 
para impulsionar a competitividade nacional, 
alcançar reduções ambiciosas de emissões, 
investir significativamente em infraestrutura, 
buscar autossuficiência em tecnologias essenciais 
e redistribuir a renda de grandes corporações e 
indivíduos ricos para reduzir a desigualdade? Você 
seria perdoado por pensar que a resposta poderia 
ser o 14º Plano Quinquenal da China. Na verdade, é 
o Plano Americano de Empregos e Famílias.

A adoção de uma abordagem mais chinesa 
pelos EUA é o desenvolvimento mais recente no 
que chamamos de surgimento de um “mundo G2” 
- veja o Outlook 2021.  Nosso argumento básico é 
que haverá uma competição estratégica crescente 
entre as duas principais potências do mundo, 
especialmente em áreas como tecnologia e 
segurança. Também esperamos uma escalada 
moderada nas restrições ao comércio e às 
atividades corporativas, mas nenhum conflito 
militar.

A experiência da pandemia provavelmente 
influenciou o esforço dos Estados Unidos por 
maior autossuficiência e competitividade. 
Disrupções 
na cadeia de suprimentos ocorreram em vários 
produtos, incluindo metais de terras raras, 
suprimentos médicos vitais e semicondutores. Isso 
lembrou tanto os EUA quanto a China das 
vulnerabilidades que podem resultar da forte 
dependência de certas importações, 
especialmente se um rival estratégico dominar a 
produção.

O aumento da autossuficiência também envolve o 
papel do Estado em outros aspectos da economia. 
Investir em infraestrutura e aumentar o bem-estar 
visa tornar o mercado interno mais atraente e 
sustentável, enquanto as empresas podem ser 
impedidas de investir no exterior. 

Em contraste, o setor privado dos EUA nas últimas 
décadas tem preferido as políticas opostas de 
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FIGURA 1. MAIORIA DOS MERCADOS EMERGENTES 
DA ÁSIA EXPORTA MUITO MAIS PARA A CHINA DO 
QUE PARA OS EUA

Fonte: Haver, 1 de Maio de 2021

política fiscal conservadora, livre comércio global 
e offshoring.

Muito antes da COVID e da eleição de Joe Biden, 
os EUA já haviam começado a desacoplar sua 
economia da chinesa. No entanto, essas medidas 
não alcançaram realmente os efeitos pretendidos. 
As tarifas mais altas não conseguiram reduzir o 
grande déficit comercial dos EUA. De fato, alguns 
nos Estados Unidos agora defendem a redução de 
tarifas para aliviar a escassez de certos produtos. 
Os EUA também tomaram medidas para impedir 
que seus cidadãos e empresas investissem em 
ativos chineses, incluindo forçar certas ações 
de empresas chinesas a sair da Bolsa de Valores 
de Nova York. Mas isso simplesmente fez com
que mais captação de fundos e atividades de 
investimento fossem transferidas para Hong Kong 
e para a China continental.

O Strategic Competition Act (SCA) em 
consideração pelo Congresso dos Estados Unidos 
pretende efetivamente intensificar as medidas 
acima. Também destaca as intenções dos EUA
de reunir seus aliados em oposição coletiva à 
China. No entanto, é provável que isso seja difícil, 
já que a maioria dos aliados dos EUA tem laços 
comerciais ainda mais fortes com a China do que 
com os EUA. Isso é especialmente verdadeiro 
entre os países emergentes da Ásia, onde as 
exportações para a China superam as exportações 
para os EUA na maioria dos lugares, exceto Índia e 
Vietnã - FIGURA 1.

Mais importante, porém, o SCA enfatiza
a necessidade de os EUA fortalecerem a 
competitividade doméstica. O Plano Americano 
de Empregos e Famílias visa exatamente isso. E o 
conceito de desenvolvimento de longo prazo da 
China, denominado “dupla circulação”, também 
se concentra no desenvolvimento interno e na 
autossuficiência, ao mesmo tempo se abrindo 
ainda mais para o mercado externo.
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No geral, acreditamos que o relacionamento EUA-
China está mudando de um estado de confronto 
intensificado sob Trump para uma abordagem 
mais sutil de competição externa 
e mais foco no desenvolvimento interno, auxiliado 
pelo capitalismo de estado em ambos os lados. 
Em alguns aspectos, portanto, os modelos 
econômicos das duas potências estão se 
fundindo. Poderia isso até mesmo suavizar o 
confronto ideológico em algum nível e tornar o 
conflito extremo menos provável?

Posicionando os portfólios 
para a polarização

Uma implicação importante de nosso caso 
“mundo G2” sempre foi que os investidores 
globais deveriam ter uma exposição significativa 
tanto aos EUA quanto à China em seus 
portfólios. Acreditamos que o acirramento 
da competição estratégica poderia acelerar o 
crescimento dos dois países. Mais capitalismo
de estado nos EUA pode ser útil. Na China, essa 
abordagem provou ser eficaz no direcionamento 
de grandes quantidades de capital para 
indústrias estrategicamente importantes. 
Destacamos três tipos de beneficiários aqui.

Em primeiro lugar, existem as ferramentas que 
permitem a concorrência, como semicondutores e 
equipamentos. As comunicações por satélite são 
críticas para o lançamento futuro de veículos 
autônomos em cada mercado. Em software, a 
segurança cibernética para proteger a produção 
crescente de dados tem a ganhar. Commodities 
relacionadas à rede elétrica e à infraestrutura 
física representam outro foco, especialmente 
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FIGURA 2. ASEAN EXPORTANDO MAIS PARA A CHINA E PARA OS EUA

Fonte: Haver, abril de 2021.

à medida que a China tenta reduzir o excesso de 
capacidade em aço, alumínio, PVC e vidro, o que 
provavelmente restringiria a oferta e aumentaria 
os preços.

O envolvimento do estado em iniciativas verdes 
deve aumentar significativamente. Ambos os 
países estão tentando demonstrar liderança nesta 
área. Maiores gastos provavelmente impulsionarão 
as energias renováveis e os veículos elétricos, bem 
como as commodities envolvidas.

Ao mesmo tempo, esperamos esforços contínuos 
para diversificar as cadeias de suprimentos 

de empresas que desejam atender a ambos os 
mercados. Um destino importante provavelmente 
será o Sudeste Asiático (SEA), com investimentos 
da China e dos Estados Unidos. Essa mudança já 
estava em andamento, com a ASEAN assumindo 
uma parcela maior das importações tanto da China 
quanto dos EUA - FIGURA 2. A pandemia 
desacelerou o avanço no ano passado, mas 
acreditamos que ele será retomado, com mais 
investimentos em infraestrutura tradicional. 
Os prováveis beneficiários incluem empresas 
envolvidas em infraestrutura, automação 
industrial, comércio regional e imobiliário.
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2.2

Aprofundamento da digitalização
W I E T S E  N I J E N H U I S  
Gestor Sênior de Portfólios de Ações, Citi Investment Management

J O E  F I O R I C A 
Head Global de Estratégia de Ações

A digitalização deu um grande salto durante a 
pandemia. Mas acreditamos que há muito mais por 
vir, o que exige uma exposição de longo prazo do 
portfólio a potenciais beneficiários.

� As restrições da COVID aceleraram a digitalização em muitas áreas da 
vida empresarial e do consumidor

� Acreditamos que essa tendência inevitável persistirá mesmo depois que
o mundo voltar ao normal

� A era da hiperconectividade deve beneficiar muitas outras áreas da 
digitalização

� Os investidores estão atualmente se concentrando em ativos que devem 
se beneficiar da reabertura econômica

� Continuamos enfatizando a importância da exposição de longo prazo à 
digitalização

� Nossas áreas favorecidas incluem e-commerce, jogos online, streaming 
de entretenimento, segurança cibernética, telessaúde, mobilidade, 
carros conectados, fábricas do futuro, cirurgia robótica e fintech
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O mundo anseia por um retorno à normalidade. 
Depois de mais de um ano de restrições sem 
precedentes, ansiamos por coisas cotidianas que 
antes tínhamos como certas, como sair para 
jantar, viajar livremente e assistir a 
apresentações ao vivo. No entanto, existem 
algumas características do ano passado que 
provavelmente não apenas persistirão, mas 
também se intensificarão assim que a pandemia 
for finalmente derrotada. Em particular, a maior 
digitalização de nossas vidas cotidianas e 
atividades de negócios parece destinada a se 
acelerar.

Claro, a digitalização já era uma força poderosa 
muito antes de a pandemia atacar. Há alguns 
anos, temos destacado isso como uma tendência 
inevitável que transformaria a forma como 
vivíamos e trabalhávamos, com grandes 
implicações para os portfólios de investimento - 
ver Outlook 2019, 2020 e 2021. Mas as restrições 
relacionadas à COVID forçaram a adoção ainda 
mais rápida de muitas das tecnologias disruptivas 
que apresentamos. Nesse processo, as empresas 
viram novas possibilidades para aumentar a 
produtividade, enquanto os consumidores 
também encontraram maneiras de tornar a vida 
mais conveniente e agradável. Mesmo com a 
reabertura do mundo, acreditamos que é 
improvável que voltem totalmente aos velhos 
hábitos. Portanto, consideramos uma seleção de 
mudanças-chave e, mais importante, novos 
progressos que esperamos nos próximos anos.

Os novos hábitos serão difíceis 
de abandonar

Nosso desejo de passar mais tempo com 
outras pessoas é forte. Igualmente, porém, 
seria preferível fazê-lo em lugares como 
restaurantes e teatros do que em salas de 
espera de consultórios médicos. Devido às 
ordens de permanência em casa e ao medo de 
infecção por COVID, muito mais pessoas tiveram 
que consultar médicos e especialistas 
virtualmente. Elas não apenas se acostumaram 
com a experiência, mas também economizaram 
deslocamentos, tempo de espera e dinheiro. 
Dessa forma, acreditamos que a telemedicina 
terá um papel cada vez maior no atendimento ao 
paciente, especialmente devido ao rápido 
envelhecimento da população global - veja 
também Estendendo as fronteiras da saúde.

Evidentemente, existem objetivos para os quais 
interações por vídeo não são tão eficazes quanto 
a troca face a face. Como inúmeros pais podem 
atestar, o ensino a distância não é um substituto 
perfeito para as aulas presenciais, especialmente 
para os alunos mais novos. No entanto, a 
pandemia também demonstrou que a educação a 
distância pode ser um complemento útil para as 
aulas tradicionais, tanto para alunos quanto para 
aqueles que buscam requalificação após 
perderem seus empregos. A tecnologia da 
educação já estava se expandindo rapidamente 
antes da COVID. Esperamos que continue por 
muito tempo após o fim da pandemia, com a Ásia 
provavelmente continuando a ser o mercado 
de crescimento mais rápido - veja Tendências 
inevitáveis: a ascensão da Ásia, no Outlook 2020. 
A pandemia também enfatizou a necessidade 
de automatizar muitas tarefas mais básicas, 
mas vitais. Surtos de COVID em unidades de 
preparação de alimentos, fábricas de 

processamento de carnes e armazéns destacaram 
as vantagens de reduzir a dependência do 
trabalho humano em tais ambientes. Em vários 
setores, as empresas, de fato, têm feito mais 
uso de robôs, inclusive em lares de idosos, 
entrega de mantimentos para famílias em 
quarentena e desinfecção de áreas públicas. Com 
o agravamento da escassez de mão de obra em
alguns países e setores já ocorrendo, reiteramos
o argumento a favor da robótica e da automação
que defendemos no Outlook 2019.

Assim como nosso trabalho, nossas compras
e nosso entretenimento se tornaram mais 
digitalizados durante a COVID, o mesmo 
aconteceu com nossas finanças. O medo de 
infecção acelerou a troca de dinheiro vivo e 
agências bancárias para pagamentos online.
Além das plataformas de pagamento online, 
aplicativos de negociação de ações somente
para dispositivos móveis e provedores de 
criptomoedas têm experimentado aumentos 
marcantes de atividade. Argumentamos que um 
ponto de virada estava próximo em Fintechs: 
ruptura nos serviços financeiros no Outlook 2020, 
publicado pouco antes do surgimento do vírus. 
Embora não tenhamos percebido que a COVID 
forneceria o ímpeto, reiteramos o potencial de 
longo prazo dos pagamentos e outras áreas 
dentro da fintech.

https://www.privatebank.citibank.com/outlook
https://www.privatebank.citibank.com/outlook
https://www.privatebank.citibank.com/outlook
https://www.privatebank.citibank.com/outlook
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FIGURA 1: ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA CONEXÕES 5G GLOBAIS, DISPOSITIVOS DEVEM ACOMPANHAR

Fonte: CCS Insights, 31 de dezembro de 2020. Todas as previsões são expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio 
e não pretendem ser uma garantia de eventos futuros.
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Isso é apenas o começo

A digitalização deu um grande salto durante 
a pandemia. Isso também se refletiu no 
desempenho, em 2020, de muitos investimentos 
relacionados aos nossos subtemas de 
digitalização. Porém, com os investidores agora 
de olho na reabertura das economias, seu foco 
mudou para os setores que mais sofreram com 
as restrições da COVID. Mas enquanto setores 
da “velha economia” como bancos, energia 
tradicional, companhias aéreas, cruzeiros, hotéis 
e grupos de restaurantes estão desfrutando de 
uma forte recuperação nas previsões de lucros e 
no desempenho de ações, acreditamos que é 
improvável que liderem os mercados em alta no 
médio ou longo prazo.

Uma razão para isso é que a digitalização ainda 
tem um longo caminho a percorrer. Por exemplo, 
acreditamos que a implementação da quinta 
geração da tecnologia de dados sem fio (5G) 
permitirá um grande aumento no número de 
dispositivos conectados à internet. Em vez de 
apenas computadores ou smartphones, esses 
dispositivos incluirão eletrodomésticos, roupas, 
carros e máquinas. O número total de conexões 
em âmbito global pode aumentar dos 0,76 bilhões 
atuais para 3,6 bilhões em 2025. Assim, 
defendemos “a era da hiperconectividade” no 
Outlook 2021. Como parte disso, prevemos um 
grande aumento na produção, coleta e análise de 
dados em tempo real.

Uma oportunidade por si só, a era da 
hiperconectividade tem implicações para
muitas outras dimensões da digitalização. A 
proliferação de dados significa uma necessidade 
maior de inteligência artificial para fazer uso de 
tudo. Também aumenta a necessidade de 

segurança cibernética aprimorada para proteger 
a privacidade. As comunicações 5G mais rápidas 
devem permitir o desenvolvimento de cidades 
inteligentes e robótica, incluindo veículos 
autônomos. A hiperconectividade também 

impacta nossas outras tendências inevitáveis, 
incluindo a ascensão da Ásia. Muitos milhões de 
pessoas na Ásia terão acesso à Internet pela 
primeira vez, transformando seu 
comportamento de consumidor.
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Mantenha-se conectado à 
digitalização 

Em 2021, até o momento, a digitalização teve um 
desempenho amplamente inferior aos setores da 
velha economia que deverão se beneficiar com a 
reabertura da economia global - FIGURA 2. Nosso 
posicionamento tático de fato enfatiza muitos 
setores “cíclicos pós-COVID” dentro de nossa 
alocação de ações. No entanto, nossa convicção na 
digitalização no longo prazo permanece inabalável. 
Como a experiência de 2020 mostrou, investimentos 
em digitalização, outras tendências inevitáveis e 
alguns de nossos outros temas podem ajudar os 
portfólios a crescer mesmo em meio à turbulência 
econômica. Portanto, veríamos outras quedas em 
muitas partes da digitalização como oportunidades 
de compra. As áreas que favorecemos incluem 
e-commerce, jogos online, streaming de 
entretenimento, segurança cibernética, telessaúde, 
mobilidade, carros conectados, fábricas do futuro, 
cirurgia robótica e fintech.

Assim como aconteceu com o início de tendências 
inevitáveis no passado recente e mais distante, 
normalmente há uma corrida para investir em novas 
tecnologias. Os fluxos de capital para ações tanto de 
verdadeiros inovadores quanto de imitadores 
provavelmente não sobreviverão. A valorização 
significativa em áreas como energia limpa no início 
deste ano foi um exemplo, com os constituintes mais 
fortes e mais fracos crescendo juntos. Acreditamos 
que uma abordagem ativa para tendências 
inevitáveis é uma estratégia mais prudente em meio 
a essas condições. Os gestores com expertise nessas 
áreas podem aumentar a exposição a vencedores em 
potencial, evitando aqueles menos promissores. 
Dado o risco de maior volatilidade à medida que os 
mercados continuam se ajustando ao período pós-
COVID, também vemos oportunidades para adicionar 
exposição usando certas estratégias de mercado de 
capitais que buscam capturar elevada volatilidade 
implícita nesses temas.
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FIGURA 2: DIGITALIZAÇÃO VS AÇÕES GLOBAIS VS CÍCLICOS PÓS-COVID

Fonte: Bloomberg, 7 de maio de 2021. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. 
Eles são mostrados apenas para fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. Os retornos 
dos  índices não  incluem despesas,  taxas ou encargos de vendas, o que  reduziria o desempenho. Apenas para fins  ilustrativos. O 
desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem variar. Os nomes dos constituintes da cesta 
não são uma solicitação de compra nem uma recomendação de venda da ação subjacente.

A cesta “Leave Your Home” inclui nomes dos EUA classificados como “comprar” e “neutros” do Citi nos seguintes sub-setores: bancos, 
conglomerado industrial, maquinário, óleo, gás e combustível consumível, vestuário têxtil e bens de luxo, equipamentos e serviços 
energéticos,  hotéis,  restaurantes  e  lazer,  produtos  de  construção,  REITs  de  varejo,  construção  e  engenharia,  produtos  de  lazer, 
companhias aéreas, varejo multilinha

O Índice de Tecnologias Disruptivas Indxx (da Bloomberg) é baseado em empresas que entram em mercados tradicionais com novas 
formas digitais de produção e disrupção e têm probabilidade de perturbar um mercado e rede de valor existentes, deslocar empresas, 
produtos e alianças líderes de mercado estabelecidos e ganhar cada vez mais participação de mercado.
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2.3

Estendendo as fronteiras da saúde.

D A N  O ’ D O N N E L L  -  Head Global do Citi Investment Management Alternatives

S T E FA N  B A C K H U S  -  Head Global do Citi Investment Management

R O B  J A S M I N S K I  -  Head Global do Citi Investment Management

D I A N E  W E H N E R  -  Gerente Sênior de Portfólios, Citi Investment Management

A crescente longevidade humana é um grande desafio 
para a humanidade. Mas a inovação em saúde durante a 
pandemia pode ser transformadora para o atendimento 
ao paciente e para os portfólios.

� A COVID impulsionou o progresso em grande parte do setor de saúde

� Acreditamos que isso transformará o desenvolvimento e teste de novos 
tratamentos e tecnologias após a pandemia

� Esses avanços na área da saúde são cada vez mais importantes à medida 
que a população mundial envelhece

� Vemos oportunidades potenciais entre grandes empresas farmacêuticas 
de qualidade que pagam dividendos altos e crescentes

� Tecnologia médica, ciências da vida e ferramentas também oferecem 
potencial atraente

� Para investidores adequados, gestores privados de estratégias de 
biotecnologia oferecem exposição a áreas de crescimento transformador
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Embora seja, acima de tudo, uma tragédia
humana, a COVID também estimulou um progresso 
significativo. Os intensos desafios da pior
pandemia em um século exigiram engenhosidade e 
adaptabilidade em toda a economia e sociedade. A 
saúde é um excelente exemplo. Até agora, nenhuma 
vacina havia sido desenvolvida, testada e aprovada 
em menos de cinco anos. Após a identificação da 
COVID-19 em janeiro de 2020, as primeiras vacinas 
foram aprovadas e administradas em onze meses. 
Hoje, pelo menos oito dessas vacinas estão em uso 
globalmente. Acreditamos que essa experiência 
pode acelerar a inovação em saúde nas próximas 
décadas.

Essa inovação não é apenas desejável, mas vital. A 
população mundial continua envelhecendo 
rapidamente, com o número de pessoas acima de 
65 anos provavelmente dobrando para 1,5 bilhão 
até 2050.1 Essa profunda mudança demográfica 
significará muito mais casos de doenças crônicas
e potencialmente fatais. Portanto, descrevemos 
o aumento da longevidade humana como uma
tendência inevitável, uma força poderosa de longo 
prazo que está transformando o mundo ao nosso 
redor - veja Outlook 2021. Mas, embora esse 
envelhecimento sem precedentes crie um desafio, 
acreditamos que também cria uma oportunidade 
para determinados setores e empresas.

O desenvolvimento de novos tratamentos 
para condições crônicas e potencialmente 
fatais envolverá empresas farmacêuticas e de 
biotecnologia de todos os tamanhos, públicas e 
privadas. Muitas dessas empresas foram essenciais 
para a entrega de vacinas contra a COVID em 
tempo recorde. A conclusão do mapeamento 
do genoma humano em 2003 permitiu muitos 
progressos subsequentes. Isso inclui inovações 
como a imunoterapia, em que o próprio sistema 
imunológico do paciente é ativado para combater 
o câncer, bem como a edição de genes, em que o 
DNA é alterado para curar doenças.
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FIGURA 1. ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO DE BIOTECNOLOGIA E FARMACÊUTICA NOS EUA

Fonte: Pitch Book Data, Inc., 1º de março de 2021

O investimento em toda a indústria é outro 
impulsionador importante do progresso. No total, 
as grandes empresas farmacêuticas aumentaram 
os gastos com pesquisa e desenvolvimento em 
cerca de 10 vezes nos últimos 20 anos.2 Elas 
gastam em média 25% de sua receita total 
na busca de novos medicamentos para tratar 
doenças graves. Em 2020, a atividade de 
negócios de capital de risco dos EUA em 
biotecnologia e produtos farmacêuticos atingiu 
um recorde histórico de 1.073 transações no valor 
de US$ 28,5 bilhões3 - FIGURA 1.  

O ano passado também proporcionou outros 
avanços na prestação de cuidados. Diante de 
bloqueios e medidas de distanciamento social, os 

provedores aceleraram a adoção de tecnologias 
inovadoras, como a telemedicina. Esperamos que 
a tendência para o diagnóstico e tratamentos 
remotos persista após o fim da pandemia, 
dados os ganhos de eficiência e conveniência 
oferecidos. O mesmo é válido para tecnologias 
médicas. Por exemplo, os dispositivos vestíveis 
podem desempenhar um papel cada vez maior no 
monitoramento da saúde das pessoas daqui em 
diante.

1 Nações Unidas, Relatório de Revisão de Perspectivas da 
População Mundial de 2019, Ago de 2019. Todas as previsões 

são expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem 
aviso prévio e não pretendem ser uma garantia de eventos 

futuros. 2 Congressional Budget Office, abril de 2021.
3 Pitch Book Data, Inc.
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Para investidores adequados, identificamos 
oportunidades potenciais atraentes entre as 
empresas de biotecnologia em estágio inicial que 
não estão representadas nos mercados públicos. 
Estas são acessíveis através de experientes 
gestores privados de estratégias de biotecnologia. 
A pandemia aumentou o foco dos investidores 
na biotecnologia. A atividade de ofertas públicas 
iniciais (IPO) aumentou 67%, para US$ 37,3 bilhões 
em 2020, com avaliações medianas de 1,3 vezes 
aquelas da rodada anterior de financiamento 
privado. Isso ocorreu apesar de algumas mudanças 
de base ampla no desenvolvimento 
de medicamentos, riscos de aprovação e custos. 
Além disso, a atividade de acordos privados de 
biotecnologia atingiu um novo recorde de US$ 28,5 
bilhões em 2020.3

Nos próximos anos, o mundo dependerá ainda mais 
e gastará mais em saúde do que em qualquer outro 
momento da história. Além de estimular o 
progresso, a COVID destacou as desigualdades no 
acesso aos cuidados de saúde em todo o mundo. 
Para abordar essa questão, esperamos que os 
governos trabalhem mais estreitamente com os 
fornecedores. Para os investidores, acreditamos 
que a exposição a essas tendências oferece 
potencial de crescimento no longo prazo e uma 
forma de melhorar o bem-estar humano.

Joe Cordi, Analista de Ações do Citi Investment Management, 
também contribuiu para este artigo.

CITI  GLOBAL WEALTH INVESTMENTS

A oportunidade da saúde

A indústria de biotecnologia e os fornecedores
de tecnologia de saúde têm desempenhado 
um papel fundamental na luta contra a COVID. 
Acreditamos que suas experiências no ano 
passado transformarão o desenvolvimento e o 
teste de novos produtos. Mesmo as empresas 
que ficaram aquém no desenvolvimento de 
tratamentos e vacinas para a COVID ganharam 
conhecimentos valiosos. Isso envolve muito
mais do que pesquisa de doenças infecciosas.
Os esforços de desenvolvimento em torno de 
doenças, incluindo distúrbios cardiovasculares, 
Alzheimer, câncer e distúrbios genéticos também 
podem se beneficiar.

Vemos muitas possibilidades de obter exposição 
a possíveis avanços na área de saúde nos 
próximos anos. Isso inclui algumas das maiores 
empresas de qualidade, que pagam dividendos 
elevados e crescentes. Também favorecemos 
empresas especializadas em ciências da vida e 
ferramentas, que possibilitam os esforços de 
fabricação e pesquisa de inovadores em saúde. A 
tecnologia médica - que pode reduzir o tempo 
dos pacientes em ambientes hospitalares e 
reduzir custos - é outra importante área de 
crescimento potencial.

3 PitchBook Data, Inc.
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2.4

Remodelando o mercado imobiliário

D A N  O ’ D O N N E L L 
Head Global do Citi Investment Management Alternativeses

M E G A N  M A L O N E 
Head de Investimentos Imobiliários - Américas, 
Citi Investment Management Alternatives

B U R K E  A N D E R S O N 
Analista de Pesquisa de Investimentos Imobiliários - Américas, 
Citi Investment Management Alternatives

A pandemia teve efeitos muito diferentes em 
vários setores do mercado imobiliário. Em meio 
a esse cenário complicado, identificamos várias 
oportunidades atraentes.

� As restrições da COVID impactaram severamente os setores de 
hospitalidade e varejo em todo o mundo

� Mas a aceleração da digitalização - como o e-commerce -beneficiou 
algumas propriedades industriais, como armazéns

� Favorecemos estratégias de gestores experientes especializados 
no setor de hospitalidade

� Também recomendamos estratégias que forneçam exposição aos 
beneficiários da digitalização, incluindo armazéns e infraestrutura 
digital



39O MUNDO ALÉM DA COVID MID-YEAR OUTLOOK 2021CITI  GLOBAL WEALTH INVESTMENTS

Para imóveis comerciais e residenciais, a 
pandemia da COVID criou desafios muito 
diferentes de outras crises. Enquanto alguns 
setores dentro dessas classes de ativos 
sofreram dificuldades sem precedentes, outros 
conseguiram prosperar. Acreditamos que as 
fortunas divergentes de vários setores do 
mercado imobiliário criam oportunidades para os 
investidores. 

Os bloqueios e outras restrições da COVID 
impactaram severamente os setores de 
hospitalidade e varejo em todo o mundo. A 
ocupação hoteleira nos EUA, Europa e Ásia-
Pacífico caiu 33%, 54% e 36%, respectivamente, 
em 2020. No varejo, 12.200 lojas nos Estados 
Unidos com área útil de 14,78 milhões de metros 
quadrados fecharam em 2020. 

Em contraste, alguns outros setores imobiliários 
permaneceram resilientes. No setor industrial, 
tendências existentes, como a mudança do 
varejo tradicional em lojas físicas para o 
comércio eletrônico, se aceleraram - consulte 
Aprofundamento da digitalização. Isso aumentou 
a demanda por propriedades como armazéns. Em 
imóveis residenciais, houve uma tendência 
marcante de realocação de locais urbanos para 
suburbanos. No setor de escritórios, muitas 
incertezas permanecem. Não está claro como o 
modelo híbrido de trabalho presencial e remoto e 
a “desdensificação” afetarão os layouts, os locais 
e a demanda geral por espaço de escritório. 

Em meio a esse cenário complicado, identificamos 
bolsões de distress, mas também outras 
oportunidades atraentes.

também específico do setor. Os ativos hoteleiros 
e de varejo continuam representando a maior 
parte das dificuldades nos Estados Unidos. Eles 
responderam por 44% e 40%, respectivamente, 
do total de ativos distressed em circulação 
no final do primeiro trimestre de 2021. Em 
contraste, os números eram praticamente 
0% para o setor industrial e apenas 5% para 
o multifamiliar. Devido aos menores volumes
de transações, a precificação dos fundos de
investimento imobiliários (REITs) é um bom
indicador das tendências setoriais. Nos mercados
de REITs de ações, REITs de escritórios, varejo
e multifamiliares caíram 14%, 11% e 2%,
respectivamente, em relação aos picos no
primeiro trimestre de 2020, enquanto os REITs
industriais aumentaram 20%. Enquanto isso, os
REITs de hospitalidade se recuperaram para seus
níveis máximos de 2020, com os investidores
antecipando um aumento nas viagens de lazer no
verão.

1  STR, abril de 2021. 2  CoStar, janeiro de 2021.
3, 4  RReal Capital Analytics www.rcanalytics.com, abril de 2021. 

5  FTSE NAREIT, 29 de abril de 2021.

% das vendas totaisVendas distressed (US$ bi)

0

3

9

6

12

15

0

10

5

15

20

25

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

FIGURA 1. VENDAS DISTRESSED E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE VENDAS

Fonte: Real Capital Analytics  www.rcanalytics.com 

Onde encontrar distress

Apesar de seu severo impacto sobre os aluguéis 
em partes de imóveis comerciais, a pandemia não 
forçou a venda de ativos em liquidação como
em 2008. As condições fáceis de financiamento 
ajudaram os proprietários a refinanciar seus 
ativos e a ganhar tempo, o que ajudou a
sustentar os valores em geral. Assim, as vendas 
distressed nos EUA representaram apenas 1,8% 
das vendas totais no primeiro trimestre de 2021, 
em comparação com 21% no rescaldo da crise 
financeira global no primeiro trimestre de 2010. 
Em vez disso, o volume global de transações de 
propriedades caiu drasticamente. No primeiro 
trimestre de 2021, o volume de transações 
ano a ano caiu em todos os principais tipos de 
propriedades geradoras de renda em cidades de 
entrada, incluindo Los Angeles (-41%), centro de 
Londres (-33%), centro de Paris (-45% ), Sydney 
(-36%), Hong Kong (-23%) e Manhattan (-64%). 

Os bolsões de distress estão distribuídos de forma 
desigual, com o impacto sobre os preços 
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Oportunidades imobiliárias

Apesar de algum distress profundo contínuo no 
setor de hospitalidade, espera-se que a demanda 
reprimida conduza a uma forte recuperação 
global. No curto prazo, prevemos que as viagens 
de lazer irão impulsionar a maior parte da 
demanda, enquanto as viagens de negócios e 
convenções ficarão mais atrás. De acordo com 
uma pesquisa recente dos EUA feita pela STR, 
93% dos participantes dizem que têm “a mesma 
probabilidade” ou “maior probabilidade” de viajar 
pelo país após a pandemia. Cerca de 85% dizem 
o mesmo sobre viagens internacionais.6 Para
capitalizar a oportunidade, recomendamos buscar
parceiros com experiência comprovada em
agregar valor, reposicionamento de ativos ou
desenvolvimento de ativos no setor de
hospitalidade ao longo dos ciclos do mercado.

O setor industrial continua se beneficiando do 
aumento da atividade de comércio eletrônico, 
incluindo compras online de alimentos. Isso 
está gerando bilhões de dólares em novos 
empreendimentos imobiliários industriais.  Os 
setores de nicho do mercado estão vendo uma 
forte nova demanda de investidores institucionais 
em ativos como autoarmazenamento, ciências da 
vida, aluguéis unifamiliares, data centers e outras 
infraestruturas digitais, um híbrido de imóveis e 
infraestrutura.

Favorecemos a exposição a investimentos em 
infraestrutura digital que se beneficiaram dos 
ventos favoráveis recentes. Outras tendências 
relacionadas à digitalização - como computação 
em nuvem, mobilidade, big data, implantação 5G - 
estavam fortes no início de 2020. A pandemia da 
COVID-19 aumentou nossa confiança e acelerou
a necessidade de infraestrutura digital. Além 
disso, o número total de dispositivos conectados 
à Internet deve crescer 25 vezes, de 20 bilhões 
para 500 bilhões em 2030,7 impulsionando ainda 
mais a demanda por infraestrutura digital, como 
dados. O aumento da demanda estimulou o 
desenvolvimento de novos data centers e torres 
de celular em todo o mundo.

6   STR, abril de 2021.
7  Cisco, junho de 2020.
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2.5

Mais verde e mais cedo
M A L C O L M  S P I T T L E R  -  Estrategista de Investimentos

O uso de energia tradicional e os investimentos 
sofreram em 2020 à medida que a energia 
alternativa avançava. Apesar de uma reversão 
recente, esperamos mais progresso para alternativas 
e eficiência energética.

�  A queda no consumo de combustível fóssil durante os bloqueios
pode ter nos dado uma prévia do futuro

� As viagens de negócios e deslocamentos para o trabalho podem
ter uma retomada significativa de início à medida que a
pandemia recuar

� Mas acreditamos que o aumento do trabalho remoto e
videoconferência veio para ficar

� Avanços na eficiência energética podem facilitar a adoção em
massa de veículos elétricos

� Governos da UE, China e EUA estão preparados para gastar
pesadamente em infraestrutura verde

� Reiteramos nossa defesa de exposição de longo prazo à
tendência inevitável de “tornar o mundo mais verde”
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A nostalgia por lockdowns parece uma 
perspectiva improvável, para dizer o mínimo. 
Embora essenciais para conter a propagação 
da COVID, eles têm um grande custo para a 
subsistência, a saúde mental e muito mais. 
Mas há pelo menos um subproduto das 
recomendações de ficar em casa que será 
lembrado com carinho. À medida que as estradas 
e os céus ficaram mais livres de tráfego e as 
fábricas diminuíam o ritmo, a qualidade do ar 
disparou em muitas partes do mundo. Com a 
névoa dissipada, algumas montanhas distantes 
tornaram-se visíveis pela primeira vez em anos, 
enquanto muitas pessoas literalmente 
respiravam com facilidade. Acreditamos que isso 
tenha oferecido um vislumbre do futuro.

Apresentamos a transição para energia limpa 
como uma tendência inevitável em dezembro 
de 2019 - veja O futuro da energia. Exploramos 
ainda mais a mudança em curso no Outlook 2021, 
dado que a nova eletricidade de fontes 
renováveis tornou-se mais barata do que a 
energia de combustíveis fósseis essenciais pela 
primeira vez em 2020 - veja Tornando o mundo 
mais verde. Enfatizamos o progresso tecnológico 
que está tornando as baterias movidas a energia 
solar e a energia verde em geral mais 
econômicas. O argumento que defendemos é de 
que desenvolvimentos como esses 
provavelmente acelerarão um uso de energia 
mais verde nos próximos anos. Em última 
instância, esperamos que isso leve ao declínio do 
consumo de combustível fóssil.

Esse pensamento está se espalhando 
rapidamente. Em março de 2021, a Volvo se 
tornou a primeira grande montadora tradicional 
a definir uma data final para as vendas de novos 

veículos movidos a combustíveis fósseis, para 
o ano de 2030. Embora até agora tenham sido
os governos que assumiram tais compromissos,
acreditamos que a mudança da Volvo será
a primeira de muitas. A pandemia também
mostrou como grandes mudanças podem
acontecer mais rápido do que qualquer um havia
previsto. Anteriormente, parecia impensável que
os níveis de deslocamento para o trabalho nos
Estados Unidos pudessem cair quase pela
metade e que as viagens aéreas pudessem
praticamente desaparecer, mas que o PIB
pudesse permanecer praticamente inalterado
apenas um ano depois.

Dito isso, prevemos uma grande reversão em 
direção ao status quo pré-pandêmico nos 
próximos meses. Os deslocamentos diários para 
o trabalho e as viagens de negócios podem
aumentar substancialmente, pelo menos de
início. No entanto, também acreditamos que
muitas das mudanças ocorridas durante a COVID
serão mais duradouras. Embora um retorno em
grande escala aos escritórios pareça provável,
o trabalho remoto também permanecerá em
algum grau. As empresas perceberam que
podem economizar espaço e obter ganhos
de produtividade. Da mesma forma, embora
muitos executivos corporativos possam ficar
entusiasmos em subir aos céus depois de ficarem
presos ao chão por tanto tempo, a novidade
o pode passar rapidamente. E, dado o sucesso da
videoconferência, suspeitamos que as viagens
de negócios precisarão passar por um limite de
aprovação mais alto a partir de agora.
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A eletrificação pode não exigir 
muito mais energia

A revolução dos veículos elétricos (VEs) ainda 
está em seus estágios iniciais. Mas será que 
essa revolução pode acelerar sem causar um 
grande aumento no consumo de eletricidade, 
suprido em parte por combustíveis fóssil? 
Alguns estudos argumentaram que isso é o
que aconteceria se todos os carros a gasolina 
fossem instantaneamente substituídos por 
versões elétricas. No entanto, gostaríamos 
de salientar que a revolução dos VEs está 
ocorrendo em paralelo com um avanço histórico 
na eficiência. O uso de eletricidade nos EUA
em 2020 permaneceu praticamente inalterado 
em relação a 2005, apesar da economia e
da população terem crescido 25% e 11%, 
respectivamente, nesse período.1

A eficiência energética, portanto, já deu 
grandes passos. Em eletrônicos de consumo,
um smartphone flagship de 2021 com a maior 
bateria do mercado usa menos energia para 
atingir uma carga completa do que uma única 
lâmpada incandescente de 60 watts em 5 
minutos. Uma máquina de lavar contemporânea 
requer quase um terço a menos de eletricidade 
do que um modelo semelhante de 2005, 
enquanto uma televisão moderna de tela
plana de 50 polegadas usa menos da metade
da energia de um modelo de tubo de raios 
catódicos de 28 polegadas.2

No entanto, não são apenas os bens de consumo 
que estão obtendo ganhos de eficiência 
transformacional. Os data centers estão adotando 
cada vez mais processadores com eficiência 
energética que foram inicialmente projetados 
para dispositivos móveis. Eles também estão 
localizando suas instalações para aproveitar o 
resfriamento natural de hidrelétricas ou geleiras 
ou até mesmo vender o calor residual. No final de 
2019, por exemplo, o Facebook abriu um grande 
data center europeu em Odense, Dinamarca. 
O centro não só tira proveito da rede elétrica 
confiável e barata da Dinamarca, mas também usa 
o calor residual de seus servidores para fornecer
aquecimento para as residências e escritórios do
distrito central, no lugar de fontes de calor mais
caras e sujas.

Simplificando, as soluções gigantes do tipo 
“tamanho único” do século 20 têm um papel 
menor em um futuro mais verde. Em vez 
disso, soluções personalizadas elegantes para 
problemas específicos ocuparão o centro do 
palco. E o aumento dos gastos com infraestrutura 
verde dos governos da UE, China e EUA 
impulsionará a eficiência energética e as energias 
alternativas.

1  Haver, 15 de maio de 2021
2  IEA, maio de 2021
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Tornando seu portfólio mais verde

Não foi apenas o ar mais limpo devido ao menor 
consumo de combustível fóssil que pode ter nos 
dado uma visão prévia do futuro em 2020. Os 
movimentos do mercado financeiro também 
podem ter feito o mesmo. Em meio ao súbito 
excesso de petróleo não utilizado, a capacidade 
de armazenamento quase se esgotou. Os 
mercados de energia entraram em espasmo e 
o preço dos contratos futuros de petróleo ficou 
brevemente negativo.

Em meio à extrema incerteza dos estágios 
iniciais da pandemia, a energia alternativa e 

a energia tradicional chegaram ao fundo do poço 
no mesmo dia. Mas a energia alternativa se 
recuperou tão poderosamente que terminou 
2020 com o dobro do nível do início do ano. Em 
contraste, a energia tradicional só recuperou 
cerca de metade de suas perdas pandêmicas, 
terminando o ano com queda de 30%.3 Em 2021, 
até agora, a energia alternativa teve 
desempenho inferior ao de sua contraparte 
tradicional - FIGURA 1. No entanto, achamos que a 
experiência do ano passado provavelmente se 
tornará o modelo mais relevante no longo prazo. 
O futuro potencial que esperamos recompensará 
a energia limpa, o uso eficiente e as soluções 
digitais inovadoras.

À medida que a COVID recuar, reiteramos, 
portanto, a importância da tendência inevitável de 
tornar o mundo mais verde. Para adicionar 
exposição de longo prazo nos portfólios core, 
favorecemos estratégias ativamente gerenciadas 
de especialistas com credenciais robustas. O 
Investing with Purpose - nossa abordagem para 
investimentos sustentáveis - fornece nossa 
estrutura para a seleção de tais gestores e outros 
investimentos relevantes  – veja Chegando a zero: 
o que isso significa para os investidores? Para 
investidores preocupados com a possibilidade de 
mais fraqueza em ações de energia alternativa, 
uma estratégia de mercado de capitais pode 
oferecer maneiras de mitigar o risco de queda.

3  Bloomberg, 15 de maio de 2021
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FIGURA 1.  A ENERGIA ALTERNATIVA DESLIGA ALGUNS GANHOS

Fonte: Bloomberg, até 1º de maio de 2021. O desempenho passado não indica resultados futuros. Os resultados reais podem variar. 
Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de 
exemplificação.
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Chegando a zero: o que isso 
significa para os investidores?

H A R L I N  SI N G H  UR O F S K Y

Head Global de Investimentos Sustentáveis

O mundo está enfrentando uma catástrofe 
climática. Estima-se que a atividade humana 
já tenha causado o aquecimento global de 
cerca de 1° Celsius em relação aos níveis pré-
industriais. As consequências para as pessoas, 
a vida selvagem e o planeta são graves. Além 
de eventos climáticos extremos e destruição de 
habitats naturais, o aquecimento global contribui 
para a pobreza, a escassez de alimentos e as 
doenças. Aqueles que ganham menos de US$ 1 
por dia são particularmente vulneráveis devido 
à alta dependência de recursos naturais para 
alimentação e renda, bem como à proximidade 
com a crescente população de mosquitos 
portadores de vírus. Mesmo no mundo 
desenvolvido, os moradores de cidades de baixa 
renda são mais afetados pela poluição e têm 
maior probabilidade de viver em áreas expostas 
às mudanças climáticas. 

Para evitar consequências ainda mais 
devastadoras, o consenso científico adverte que 
o aquecimento adicional deve ser limitado a 1,5°
Celsius acima dos níveis pré-industriais. Para 
conseguir isso, a humanidade deve se empenhar 
por emissões “líquidas zero” até meados do 
século. Isso requer uma redução significativa das 
emissões de gases de efeito estufa causadas pelo 
homem, como a queima de combustíveis fósseis. 
As emissões restantes são então balanceadas por 
métodos como a captura e armazenamento de 
carbono da atmosfera, mas também por
reflorestamento. Atingir emissões líquidas zero até 
2050 é uma tarefa enorme, com aproximadamente 
US$ 131 trilhões de investimentos necessários

45O MUNDO ALÉM DA COVID MID-YEAR OUTLOOK 2021

em energia renovável, eletrificação, eficiência e 
infraestrutura.1

Embora os governos desempenhem um papel 
fundamental na definição de metas de emissões 
líquidas zero, a liderança da indústria e das 
corporações é crítica. Hoje, cerca de 20% das 
maiores empresas globais e das 100 maiores 
nações definiram metas do tipo.2 O crescente 
reconhecimento do potencial desastre climático é 
um fator chave aqui. No entanto, as empresas 
que mostram liderança também tendem a ser 
vistas de forma mais favorável por investidores e 
consumidores. Podem, portanto, desfrutar de um 
custo de capital mais baixo e mais demanda por 
seus produtos e serviços. 

Cada vez mais, os investidores examinam o 
desempenho das empresas em relação às 
questões ambientais, sociais e de governança 
(ESG). Eles estão demonstrando uma preferência 
crescente por investir em empresas que estão 
reduzindo sua pegada de carbono, cortando 
as emissões nas cadeias de suprimentos 
e incorporando estruturas inovadoras de 
sustentabilidade. Esses investidores entendem os 
riscos associados ao clima para as operações e os 
riscos regulatórios pendentes para as empresas 
que não fazem a transição com rapidez 
suficiente. Os investidores não estão apenas 
buscando evidências de mitigação de risco 
climático em seus investimentos, muitos também 
estão buscando oportunidades de crescimento de 
investimento em torno da criação de tecnologia e 
infraestrutura para permitir o alcance de 
emissões líquidas zero.

A prevalência de greenwashing - em que as 
empresas buscam benefícios para a reputação 
alegando erroneamente que operam de 
forma sustentável - cria um desafio para os 
investidores. É importante ter em mente que 
metas corporativas ambiciosas não significam 
resultados. Para cada meta, os investidores 
devem avaliar a faixa de emissões incluída nos 

cálculos das empresas, seus planos para atingi-la, 
seu cronograma e seu progresso até o momento.

A Investing with Purpose - nossa plataforma 
de investimento sustentável - é formada 
por gestores de investimentos internos e 
terceirizados ativamente engajados nas empresas 
do portfólio, buscando garantir que as metas 
sejam cumpridas. Também oferecemos acesso 
a estratégias vinculadas a indicadores-chave de 
desempenho relacionados a uma transição para 
baixo carbono, bem como títulos verdes e sociais 
que financiam metas ambientais. Para clientes 
indicados, também oferecemos investimentos 
diretos em empresas que buscam ter um impacto 
positivo. Quer os clientes busquem exposição a 
investimentos individuais ou desejem construir 
portfólios core e oportunistas inteiros alinhados a 
seus valores, podemos ajudá-los a atingir seus 
objetivos de sustentabilidade - incluindo um 
mundo com zero emissões líquidas.

Na nossa opinião, já está claro que as empresas 
que identificam e implementam soluções 
inovadoras para atingir emissões líquidas zero 
serão favorecidas pelos investidores. Também 
acreditamos que aquelas que não o fi erem serão 
deixadas para trás. 

1  2021 World Energy Transitions Outlook, International 
Renewable Energy Agency, prévia de março de 2021

2  Taking stock: A global assessment of net zero targets, 
Energy & Climate Intelligence Unit, março de 2021.
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Glossário

DEFINIÇÕES DE CLASSE DE ATIVOS:

O Caixa é representado pelo Retorno Total (Total 
Return) de títulos do governo norte-americano de 
3 meses, medindo as emissões de dívida nominal 
de taxa fixa ativa de 3 meses denominada por 
dólares norte-americanos. 

A classe de Commodities contém os compostos 
de índices — Índice GSCI Precious Metals, Índice 
GSCI Energy, Índice GSCI Industrial Metals e 
Índice GSCI Agricultural — medindo o desempenho 
de investimentos em diferentes mercados, mais 
especificamente metais preciosos (como ouro e 
prata), commodities de energia (como petróleo e 
carvão), metais industriais (como cobre e minério 
de ferro) e commodities agrícolas (como soja e 
café), respectivamente. O Índice Reuters/Jeffries 
CRB Spot Price, Índice TR/CC CRB Excess Return, 
uma média aritmética dos preços futuros de 
commodities com reequilíbrio mensal, é usado 
para dados históricos suplementares. 

Ações Globais de Mercados Desenvolvidos 
são compostas por índices MSCI que captam 
representações de grandes, médias e pequenas 
capitalizações em 23 países individuais de 
mercados desenvolvidos, ponderados pela 
capitalização de mercado desses países. O 
composto abrange aproximadamente 95% da 
capitalização de mercado ajustada por free-float 
em cada país.

Ações de Mercados Desenvolvidos são 
compostas por índices MSCI que capturam 
representações de grande e média capitalização 
em 20 países individuais de mercados 
emergentes. O composto abrange 
aproximadamente 85% da capitalização de 
mercado ajustada por free-float em cada país. 
Para fins de dados históricos suplementares de 
longo prazo, os índices de países do mercado 
local são usados, sempre que aplicável.

Ações Globais de Mercados Desenvolvidos são 
compostas por índices MSCI que captam 
representações de grandes, médias e pequenas 
capitalizações em 18 países individuais de 
mercados desenvolvidos, ponderados pela 
capitalização de mercado desses países. O 
composto abrange aproximadamente 95% da 
capitalização de mercado ajustada por free-float 
em cada país.

Ações de Mercados Desenvolvidos são 
compostas por índices MSCI que capturam 
representações de grande e média capitalização 
em 20 países individuais de mercados 
emergentes. O composto abrange 
aproximadamente 85% da capitalização de 
mercado ajustada por free-float em cada país.

Renda Fixa Global High Yield é composta pelos 
índices Barclays que medem os títulos 
corporativos de taxa fixa sem grau de 
investimento, denominados em dólares norte-
americanos, libras esterlinas e euros. Os títulos 

são classificados como high yield se a classificação 
média da Moody’s, Fitch e S&P for Ba1/BB+/
BB+ ou abaixo, excluindo a dívida de mercados 
emergentes. O Índice Ibbotson High Yield, um 
amplo índice high yield incluindo títulos em todo 
o espectro de vencimentos, dentro do espectro
o de qualidade de crédito com classificação
BB-B, incluído no universo abaixo do grau de 
investimento, é usado para dados históricos 
suplementares.

Renda Fixa de Mercados Desenvolvidos é 
composta por índices Bloomberg Barclays que 
captam dívidas com grau de investimento de vinte 
mercados diferentes em moeda local. O composto 
inclui títulos corporativos e securitizados com 
taxa fixa em tesouraria, públicos e com grau 
de investimento dos emissores de mercados 
desenvolvidos. Os índices de mercado local para 
EUA, Reino Unido e Japão são usados para dados 
históricos suplementares. Renda Fixa Global 
High Yield. A classe de ativos é composta pelos 
índices Bloomberg Barclays que medem os títulos 
corporativos de taxa fixa sem grau de 
investimento denominados em dólares 
americanos, libras esterlinas e euros.

Renda Fixa de Mercados Emergentes é composta 
por índices Bloomberg Barclays que medem o 
desempenho de dívida soberana de mercados 
emergentes denominada em dólares americanos 
de taxa fixa e flutuante para 3 regiões diferentes, 
incluindo América Latina, EMEA e Ásia.
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DEFINIÇÕES DE ÍNDICES: 

O Índice Indxx Disruptive Tech (da Bloomberg) é 
baseado em empresas que entram em mercados 
tradicionais com novas formas digitais de 
produção e disrupção e têm probabilidade de 
perturbar um mercado e rede de valor 
existentes, deslocar empresas, produtos e 
alianças líderes de mercado estabelecidos e 
ganhar cada vez mais participação de mercado.

O Índice MSCI Emerging Markets (EM) 
Latin America capta representação de alta e 
média capitalização em 5 países de Mercados 
Emergentes (EM) na América Latina. Com 113 
elementos, o índice abrange aproximadamente 
85% da capitalização de mercado ajustada por 
free-float em cada país. 

O MSCI Europe Index capta representação 
de grande e média capitalização em 15 
países de Mercados Desenvolvidos (DM) na 
Europa*. Com 437 elementos, o índice abrange 
aproximadamente 85% da capitalização de 
mercado ajustada por free-float em todo o 
universo acionário de Mercados Desenvolvidos 
na Europa.

O Índice MSCI Global Alternative Energy 
inclui empresas de grande, média e pequena 
capitalização de mercados desenvolvidos e 
emergentes que obtêm 50% ou mais de suas 
receitas de produtos e serviços em energia 
alternativa.

O Índice MSCI World Energy representa o 
desempenho dos segmentos de grande e 
média capitalização em 23 países de Mercados 
Desenvolvidos. Todos os títulos do índice são 
classificados no setor de Energia de acordo com 
o Padrão de Classificação da Indústria Global.

O Índice MSCI AC World Automobiles é 
composto por ações de automóveis de média e 
grande capitalização em países emergentes e 
desenvolvidos. 

O Índice MSCI World Index cobre ações de 
grande e média capitalização em 23 países de 
Mercados Desenvolvidos. Com 1.603 elementos, 
o índice abrange aproximadamente 85% da
capitalização de mercado ajustada por free-float
em cada país.

O Índice MSCI World ex USA captura a 
representação de grande e média capitalização 
em 22 de 23 países de Mercados Desenvolvidos 
(DM), excluindo Estados Unidos. Abrange 
aproximadamente 85% da capitalização de 
mercado ajustada por free-float em cada país.

O Índice MSCI ACWI representa o desempenho 
de todo o conjunto de oportunidades de ações de 
alta e média capitalização em 23 mercados 
desenvolvidos e 27 emergentes. Ele é projetado 
para levar em consideração as variações que 
refletem as condições entre as regiões, 
tamanhos de capitalização de mercado, setores, 
segmentos de estilo e combinações.

O índice S&P 500 é um índice ponderado 
pela capitalização que inclui uma amostra 
significativa das 500 maiores empresas dos 
principais setores da economia dos EUA. 
Embora o S&P 500 se concentre no segmento 
de alta capitalização de mercado, com 
cobertura de mais de 80% das ações de 
companhias norte-americanas, também é um 
indicador ideal para o mercado total. 

O sub-índice S&P 500 Airlines consiste em 
companhias aéreas representadas no Índice 
S&P 500.

O sub-índice S&P 500 Hotels, Resorts & 
Cruise Lines consiste em hotéis, resorts e 
empresas de cruzeiros que estão representados 
no Índice S&P 500. 

O Índice S&P 500 Machinery abrange 
empresas que produzem caminhões pesados, 
máquinas de rolamento, máquinas agrícolas 
pesadas e outros equipamentos de construção.

O Índice S&P 500 Office REITS consiste 
em fundos de investimento imobiliário em 
escritórios representados no Índice S&P 500.

O S&P 500 REITS consiste em fundos 
de investimento imobiliário que estão 
representados no Índice S&P 500.
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O Índice MSCI Emerging Markets (EM) 
Latin America capta representação de alta e 
média capitalização em 5 países de Mercados 
Emergentes (EM) na América Latina. Com 113 
elementos, o índice abrange aproximadamente 
85% da capitalização de mercado ajustada por 
free-float em cada país. 

O Índice MSCI Global Alternative Energy 
inclui empresas de grande, média e pequena 
capitalização de mercados desenvolvidos e 
emergentes que obtêm 50% ou mais de suas 
receitas de produtos e serviços em energia 
alternativa.

O Índice MSCI AC World Automobiles é 
composto por ações de automóveis de média e 
grande capitalização em países emergentes e 
desenvolvidos. 

O Índice MSCI World Information Technology 
acompanha os segmentos de TI de grande e 
média capitalização em 23 países de mercados 
desenvolvidos. 

O Índice MSCI World Index cobre ações de 
grande e média capitalização em 23 países de 
Mercados Desenvolvidos. Com 1.603 elementos, o 
índice abrange aproximadamente 85% da 
capitalização de mercado ajustada por free-float 
em cada país.

Nasdaq 100 é um índice de crescimento de 
grande capitalização que consiste em 100 das 
maiores empresas não financeiras dos Estados 
Unidos e internacionais listadas no Nasdaq Stock 
Market com base na capitalização de mercado. 

O Índice Russell 2000 mede o desempenho do 
segmento de pequena capitalização do universo de 
ações dos EUA. O Índice Russell 2000 é um 
subconjunto do Índice Russell 3000 que representa 
cerca de 10% da capitalização de mercado total 
desse índice.

O índice S&P 500 é um índice ponderado pela 
capitalização que inclui uma amostra significativa 
das 500 maiores empresas dos principais setores 
da economia dos EUA. Embora o S&P 500 se 
concentre no segmento de alta capitalização de 
mercado, com cobertura de mais de 80% das 
ações de companhias norte-americanas, também é 
um indicador ideal para o mercado total.

O S&P Global Dividend Aristocrats foi projetado 
para medir o desempenho das empresas com 
rendimento mais alto de dividendos dentro do 
Índice S&P Global Broad Market Index (BMI) que 
seguiram uma política de dividendos crescentes ou 
estáveis por pelo menos dez anos consecutivos.

TERMINOLOGIA ADICIONAL: 

Adaptive Valuations Strategies é a metodologia 
de alocação estratégica de ativos do Citi Private 
Bank. Ela determina o mix de ativos de longo prazo 
adequado para o portfólio de investimentos de 
cada cliente. 

Despesas de Consumo Pessoal (PCEs) referem-se 
a uma medida de despesas domésticas imputadas 
definidas para um período de tempo.
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Informações Importantes

Em todas as circunstâncias em que a distribuição deste 
comunicado (“Comunicado”) estiver sujeita às normas da 
US Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”), ele 
constituirá um convite para a realização de transações 
envolvendo derivativos, de acordo com os parágrafos 1.71 e 
23.605 dos Regulamentos da US CFTC, conforme aplicável, 
mas não se trata de uma oferta vinculativa para compra/
venda de qualquer instrumento financeiro.

Este Comunicado é preparado pelo Citi Private Bank (“CPB”), 
uma unidade de negócios do Citigroup Inc. (“Citigroup”) que 
proporciona aos seus clientes acesso a uma ampla gama de 
produtos e serviços disponibilizados por meio do Citigroup, de 
suas afiliadas bancárias e não bancárias ao redor do mundo 
(conjuntamente, “Citi”). Nem todos os produtos e serviços são 
oferecidos por todas afiliadas ou estão disponíveis em todas 
as localidades.

O pessoal do CPB não é analista de pesquisa, e as informações 
deste Comunicado não se destinam a constituir “pesquisa”, 
conforme o termo é definido pelos regulamentos aplicáveis. 
Salvo indicação em contrário, qualquer referência a um 
relatório de pesquisa ou recomendação de pesquisa não 
tem a intenção de representar o relatório completo e não é 
considerada, por si só, uma recomendação ou relatório de 
pesquisa.

Este Comunicado é fornecido somente para fins informativos 
e de discussão, a pedido do destinatário. O destinatário deve 
notificar imediatamente o CPB se, a qualquer momento, não 
desejar mais receber estas informações. A menos que de 
outra forma indicado, este documento (i) não constitui uma 
oferta ou recomendação para compra ou venda de qualquer 
valor mobiliário, instrumento financeiro ou outro produto 
ou serviço, nem para atrair qualquer captação ou depósito; 
e (ii) não constitui uma solicitação, se não estiver sujeita às 
normas da CFTC (no entanto, consulte a discussão acima sobre 

comunicações sujeitas às normas da CFTC); e (iii) não pretende 
ser uma confirmação oficial de qualquer transação.

A menos que expressamente indicado de outra forma, 
este Comunicado não leva em consideração os objetivos 
do investimento, perfil de risco ou situação financeira de 
qualquer indivíduo específico e, sendo assim, os investimentos 
mencionados neste documento podem não ser adequados a 
todos os investidores. O Citi não está atuando como consultor 
de investimentos ou outro tipo de consultor, agente fiduciário 
ou agente. As informações aqui contidas neste documento 
não pretendem ser uma discussão exaustiva das estratégias 
ou conceitos aqui mencionados, nem uma assessoria fiscal 
ou jurídica. Os destinatários deste Comunicado devem obter 
orientações com base em suas próprias circunstâncias 
individuais junto a seus próprios consultores fiscais, 
financeiros, jurídicos, entre outros, a respeito dos riscos e 
méritos de qualquer transação antes de tomar uma decisão de 
investimento, e somente tomar qualquer decisão com base em 
seus próprios objetivos, experiência, perfil de risco e recursos.

As informações contidas neste Comunicado são baseadas em 
informações geralmente disponíveis e, embora obtidas de 
fontes consideradas confiáveis pelo Citi, não é possível garantir 
sua exatidão e integridade, e elas podem estar incompletas ou 
ser apresentadas em formato sumário. Qualquer suposição ou 
informação contida neste Comunicado constitui uma avaliação 
com base apenas na data deste documento ou em qualquer 
data especificada, e está sujeita a mudança sem notificação 
prévia. Na medida em que este Comunicado possa conter dados 
históricos e informações sobre estimativas e projeções, o 
desempenho passado não constitui garantia nem indicação de 
resultados futuros, e os resultados futuros podem não atender 
às expectativas em virtude de vários fatores econômicos, 
de mercados e outros. Além disso, quaisquer projeções de 
risco ou retorno potencial são ilustrativas e não devem ser 
consideradas como limites máximos de um possível prejuízo 
ou ganho. Quaisquer estimativas, preços ou valores informados 
neste Comunicado (que não aqueles identificados como 
históricos) têm natureza meramente indicativa, e podem ser 
alterados sem notificação prévia, e não representam cotações 
firmes de preço ou porte, nem refletem o valor que o Citi pode 
atribuir a um valor mobiliário em seu estoque. As informações 
sobre estimativas e projeções não indicam um nível no qual 
Citi está preparado para realizar uma negociação e podem não 
considerar todas as suposições e condições futuras relevantes. 

As condições reais podem variar significativamente das 
estimativas, o que pode ter um impacto negativo sobre o valor 
de um instrumento.

As visões, opiniões e estimativas aqui expressas podem diferir 
das opiniões apresentadas por outras unidades de negócios 
ou afiliadas do Citi e não têm como finalidade prever eventos 
futuros, garantir resultados futuros ou servir como consultoria 
em investimentos, além de estarem sujeitas a alteração sem 
notificação prévia, de acordo com as condições do mercado, 
bem como outros fatores. O Citi não é obrigado a atualizar 
este documento e não aceita qualquer responsabilidade 
por prejuízos (diretos, indiretos ou imprevistos) que possam 
decorrer do uso das informações contidas neste Comunicado 
ou derivadas dele

Os investimentos em instrumentos financeiros ou outros 
produtos envolvem riscos significativos, inclusive a 
possibilidade de perda do principal investido. Instrumentos 
financeiros ou outros produtos denominados em moeda 
estrangeira estão sujeitos a flutuações cambiais, que podem 
ter efeito adverso sobre o preço ou valor de um investimento 
em tais produtos. Este Comunicado não tem como finalidade 
identificar todos os riscos ou considerações importantes que 
possam estar relacionados à realização de qualquer transação.

Produtos estruturados podem ser altamente ilíquidos e não 
são adequados a todos os investidores. Mais informações 
podem ser encontradas nos documentos de divulgação dos 
emissores dos respectivos produtos estruturados descritos 
neste documento. Os investimentos em produtos estruturados 
devem ser realizados apenas por investidores experientes e 
sofisticados, que estejam dispostos e tenham a condição de 
assumir seus altos riscos econômicos. Os investidores devem 
analisar atentamente e considerar os possíveis riscos antes de 
realizar qualquer investimento.

Operações com derivativos no mercado de balcão envolvem 
risco e não são adequadas a todos os investidores. Produtos 
de investimento não são segurados, não têm garantia 
bancária ou governamental e podem perder seu valor. Antes 
de realizar essas operações, você deve: (i) certificar-se de 
que obteve e considerou as informações relevantes de fontes 
independentes e confiáveis sobre a situação financeira, 
econômica e política dos mercados relevantes; (ii) determinar 
se tem o conhecimento, sofisticação e experiência necessários 
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em finanças, negócios e investimentos para poder avaliar 
os riscos envolvidos e se é capaz de arcar financeiramente 
com tais riscos; e (iii) determinar, após considerar os pontos 
anteriores, se as operações nos mercados de capitais são 
adequadas e apropriadas a seus objetivos financeiro, fiscal, de 
negócio e de investimento.

Este material pode mencionar opções reguladas pela US 
Securities and Exchange Commission. Antes de comprar ou 
vender opções, você deve obter e analisar a versão atual do 
folheto da Options Clearing Corporation, em Characteristics 
and Risks of Standardized Options [Características e Riscos de 
Opções Padronizadas]. Uma cópia do folheto pode ser obtida 
mediante solicitação ao Citigroup Global Markets Inc., 390 
Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013, ou clicando 
nos links a seguir,

theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf e 
theocc.com/components/docs/about/publications/
november_2012_supplement.pdf e theocc.
com/components/docs/about/publications/
october_2018_supplement.pdf

Se você comprar opções, a perda máxima será o prêmio. Se 
vender opções de venda, o risco será todo o nocional abaixo 
do preço de exercício. Se vender opções de compra, o risco 
será ilimitado. O lucro ou prejuízo real de qualquer negociação 
dependerá do preço ao qual as negociações forem realizadas. 
Os preços usados neste documento são históricos e podem 
não estar disponíveis quando sua ordem for registrada. 
Custos de comissão e outros custos operacionais não são 
considerados nesses exemplos. Negociações de opções em 
geral, e estas negociações em particular, podem não ser 
apropriadas a todo investidor. Salvo indicação em contrário, o 
Citi é a fonte de todos os gráficos e tabelas neste relatório. Em 
função da importância das considerações fiscais para todas as 
operações com opções, o investidor que estiver considerando 
opções deve buscar a orientação de seu consultor fiscal sobre 
como sua situação fiscal será afetada pelo resultado das 
operações de opções contempladas.

Nenhum dos instrumentos financeiros ou outros produtos 
mencionados neste Comunicado (a menos que expressamente 
declarado de outro modo) é (i) segurado pela Federal 
Deposit Insurance Corporation ou qualquer outra autoridade 

governamental, ou consiste em (ii) depósitos ou outras 
obrigações do ou garantidos pelo Citi ou qualquer outra 
instituição depositária segurada.

O Citi geralmente atua como emissor de instrumentos 
financeiros e outros produtos, como formador de mercado e 
como comitente em negociações com muitos instrumentos 
financeiros diferentes e outros produtos, e pode-se esperar 
que o Citi preste ou busque prestar serviços de banco 
de investimento ou outros serviços ao emissor de tais 
instrumentos financeiros ou outros produtos. O autor deste 
Comunicado pode ter discutido as informações nele contidas 
com outros dentro ou fora do Citi, e o autor e/ou o pessoal do 
Citi pode já ter atuado com base nessas informações (inclusive 
negociando contas exclusivas do Citi ou comunicando as 
informações contidas neste documento a outros clientes do 
Citi). O Citi, o pessoal do Citi (inclusive aqueles que o autor 
possa ter consultado na elaboração deste comunicado) e os 
outros clientes do Citi podem deter posições compradas ou 
vendidas em instrumentos financeiros ou outros instrumentos, 
podem ter adquirido tais posições a preços e em condições 
de mercado que não estão mais disponíveis e podem ter 
interesses diferentes ou adversos do seu interesse como 
investidor.

Divulgação da Circular IRS 230: O Citi e seus funcionários não 
têm como objetivo fornecer, e não fornecem, consultoria 
jurídica ou tributária a qualquer contribuinte fora do Citi. 
Qualquer declaração neste Comunicado relativa a questões 
fiscais não se destina nem foi escrita para ser usada, e 
não pode ser usada ou servir de fundamento, por qualquer 
contribuinte com a finalidade de evitar penalidades 
fiscais. Os contribuintes devem buscar aconselhamento 
com um consultor fiscal independente com base em suas 
circunstâncias particulares.

Nem o Citi nem qualquer uma de suas afiliadas pode aceitar 
responsabilidade pelo tratamento tributário de qualquer 
produto de investimento, quer o investimento seja ou não 
adquirido por um trust ou empresa administrada por uma 
afiliada do Citi. O Citi pressupõe que, antes de assumir 
qualquer compromisso de investir, o investidor (e, quando 
aplicável, seus proprietários beneficiários) buscou orientação 
fiscal, jurídica ou qualquer outra orientação que considera 
necessária e tomou providências para arcar com qualquer 
imposto legalmente devido sobre a renda ou os ganhos 

decorrentes de qualquer produto de investimento oferecido 
pelo Citi.

Este Comunicado é para uso único e exclusivo dos 
destinatários e pode conter informações exclusivas do Citi 
que não podem ser reproduzidas ou circuladas, total ou 
parcialmente, sem o consentimento prévio do Citi. A maneira 
de circulação e distribuição pode ser restringida por lei ou 
regulamentação em certos países. As pessoas que vierem a 
receber este documento deverão conhecer e observar tais 
restrições. O Citi não assume qualquer responsabilidade pelas 
ações de terceiros a esse respeito. Qualquer uso, reprodução 
ou divulgação não autorizado deste documento é proibido por 
lei e pode resultar em processo criminal.

Outros negócios do Citigroup Inc. e afiliadas do Citigroup Inc. 
podem dar conselhos, fazer recomendações e tomar medidas 
no interesse de seus clientes ou por suas próprias contas, que 
podem diferir das opiniões expressas neste documento. Todas 
as expressões de opinião estão atualizadas na data deste 
documento e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
O Citigroup Inc. não é obrigado a fornecer atualizações ou 
alterações às informações contidas neste documento.

As expressões de opinião não pretendem ser uma previsão 
de eventos futuros ou uma garantia de resultados futuros. O 
desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os 
resultados reais podem variar.

Embora as informações contidas neste documento tenham 
sido obtidas de fontes consideradas confiáveis, o Citigroup 
Inc. e suas afiliadas não garantem sua precisão ou integridade 
e não se responsabilizam por quaisquer perdas diretas ou 
consequenciais decorrentes de seu uso. Ao longo desta 
publicação, onde os gráficos indicam que terceiros são a fonte, 
observe que a atribuição pode se referir aos dados brutos 
recebidos de tais partes. Nenhuma parte deste documento 
pode ser copiada, fotocopiada ou duplicada de qualquer forma 
ou por qualquer meio ou distribuída a qualquer pessoa que 
não seja funcionário, executivo, diretor ou agente autorizado 
do destinatário sem o consentimento prévio por escrito do 
Citigroup Inc.

O Citigroup Inc. pode atuar como principal por sua própria 
conta ou como agente de outra pessoa em conexão com 
transações realizadas pelo Citigroup Inc. para seus clientes 
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envolvendo títulos que são assunto neste documento ou de 
edições futuras do Quadrante.

Títulos são afetados por diversos riscos, inclusive flutuações 
em taxas de juros, risco de crédito e risco de pagamento 
antecipado. Em geral, os preços de valores mobiliários de 
renda fixa caem na medida em que as taxas de juros em vigor 
sobem. Títulos estão sujeitos a risco de crédito se a queda 
na classificação de crédito, ou qualidade de crédito, de um 
emissor fizer com que o preço de um título caia. Títulos high 
yield estão sujeitos a outros riscos, como aumento no risco 
de inadimplência ou na volatilidade em função da redução 

na qualidade de crédito das emissões. Por fim, títulos podem 
estar sujeitos ao risco de pagamento antecipado. Quando 
as taxas de juros caem, um emissor pode optar por tomar 
dinheiro emprestado a uma taxa de juros menor, enquanto 
liquida seus títulos emitidos anteriormente. 

Como consequência, os títulos subjacentes perderão os 
pagamentos de juros do investimento e serão forçados a 
reinvestir em um mercado onde as taxas de juros em vigor 
são menores do que aquelas quando o investimento inicial foi 
feito.

MLP’s) - MLPs relacionadas a energia podem exibir alta 
volatilidade. Embora não sejam historicamente muito voláteis, 
em certos ambientes de mercado MLPS Relacionadas a Energia 
podem exibir alta volatilidade.

Mudanças no tratamento regulatório ou tributário das MLPs 
relacionadas a energia. Se o IRS alterar o tratamento fiscal 
atual das sociedades limitadas principais incluídas na Cesta 
de MLPs Relacionadas a Energia, sujeitando-as a taxas de 
tributação mais altas, ou se outras autoridades regulatórias 
promulgarem regulamentos que afetem negativamente a 
capacidade das sociedades limitadas principais de gerar 
renda ou distribuir dividendos aos detentores de unidades 
ordinárias, o retorno das Notas, se houver, poderá ser 
drasticamente reduzido. O investimento em uma cesta de MLPs 
Relacionadas a Energia pode expor o investidor ao risco de 
concentração devido a concentração industrial, geográfica, 
política e regulatória.

Valores mobiliários lastreados em hipoteca (“MBS”), que 
incluem obrigações hipotecárias colateralizadas (“CMOs”), 
também denominados conduits de investimento hipotecário 
imobiliário (“REMICs”), podem não ser adequados para todos 
os investidores. Existe a possibilidade de retorno antecipado 
do principal devido a pagamentos antecipados de hipoteca, o 
que pode reduzir a rentabilidade esperada e resultar em risco 
de reinvestimento. Em contrapartida, o retorno do principal 
pode ser mais lento do que as premissas de velocidade de 
pagamento antecipado iniciais, estendendo a vida média do 
valor mobiliário até sua data de vencimento listada (também 
denominado risco de extensão).

Adicionalmente, a garantia subjacente que suporta os MBS 
non-agency pode ser inadimplente no pagamento do principal 
e dos juros. Em certos casos, isso poderia fazer com que o 
fluxo de renda do valor mobiliário caia e resulte na perda 
do principal. Além disso, um nível insuficiente de suporte 
de crédito pode resultar no rebaixamento da classificação 
de crédito de um título hipotecário e levar ao aumento 
da probabilidade de perda do principal e ao aumento na 
volatilidade do preço. Investimentos em MBS subordinado 
envolvem um risco de inadimplemento de crédito maior do 
que aquele em classes seniores da mesma emissão. O risco de 
inadimplência pode ser pronunciado nos casos em que os MBS 
forem garantidos por, ou evidenciarem uma participação em, 

Equivalência da classificação de títulos

Símbolos alfa e/ou numéricos usados para fornecer indicações de qualidade de crédito relativa. No mercado 
municipal, essas designações são publicadas pelos serviços de classificação. As classificações internas também são usadas 
por outros participantes do mercado para indicar a qualidade do crédito.

Classificação de qualidade de crédito de títulos Agências de classificação

Risco de crédito Moody's1 Standard and Poor's2 Fitch Ratings2

Grau de Investimento

Maior qualidade Aaa AAA AAA

Alta qualidade (muito forte) Aa AA AA

Grau médio superior (forte) A A A

Grau médio Baa BBB BBB

Sem grau de investimento

Grau médio inferior (um pouco especulativo) Ba BB BB

Grau baixo (especulativo) B B B

Má qualidade (risco de inadimplência) Caa CCC CCC

Mais especulativo Ca C CC

Em moratória ou pedido de falência C D C

Inadimplente C D D
1 As classificações Aa a Ca da Moody’s podem ser modificadas pela adição de 1, 2 ou 3 para mostrar a posição relativa dentro 
da categoria.

2 As classificações AA a CC da Standard and Poor’s e Fitch Ratings podem ser modificadas pela adição de mais ou menos 
para mostrar a posição relativa dentro da categoria.
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um grupo relativamente pequeno e menos diversificado de 
empréstimos hipotecários subjacentes.

Os MBS também são sensíveis a alterações nas taxas de juros, 
o que pode impactar negativamente o valor de mercado do 
valor mobiliário. Durante períodos de alta volatilidade, os 
MBS podem apresentar níveis de iliquidez e movimentos de 
preços maiores. A volatilidade de preços também pode ocorrer 
por outros fatores, inclusive, entre outros, pagamentos 
antecipados, expectativas de pagamentos antecipados 
futuros, preocupações com crédito, desempenho de garantia 
subjacente e mudanças técnicas no mercado.

Os investimentos alternativos mencionados neste relatório 
são especulativos e envolvem riscos significativos que 
podem incluir perdas devido a práticas de alavancagem 
ou outras práticas de investimento especulativo, falta de 
liquidez, volatilidade de retornos, restrições à transferência 
de participações no fundo, potencial falta de diversificação, 
ausência de informações sobre valorizações e precificações, 
estruturas fiscais complexas e atrasos em relatórios fiscais, 
menor regulamentação e taxas maiores do que em fundos 
mútuos e risco do consultor.  

A alocação de ativos não assegura lucro tampouco protege 
contra perda nos mercados financeiros em declínio.  

Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode 
investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas 
para fins ilustrativos e não representam o desempenho de 
nenhum investimento específico. Os retornos dos índices 
não incluem despesas, taxas ou encargos de vendas, o que 
reduziria o desempenho.  

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

O investimento internacional implica maior risco, além 
de maiores recompensas potenciais em comparação com 
o investimento nos EUA. Esses riscos incluem incertezas 
políticas e econômicas de países estrangeiros, bem como o 
risco de flutuações cambiais. Esses riscos são ampliados em 
países com mercados emergentes, pois esses países podem 
ter governos relativamente instáveis e mercados e economia 
menos estabelecidos.

Investir em empresas menores envolve maiores riscos não 
associados ao investimento em empresas mais estabelecidas, 

como risco comercial, flutuações significativas nos preços das 
ações e falta de liquidez. 

Fatores que afetam as commodities em geral, componentes 
de índice compostos por contratos futuros de níquel ou 
cobre, que são metais industriais, podem estar sujeitos a 
vários fatores adicionais específicos aos metais industriais 
que podem causar volatilidade nos preços. Isso inclui 
mudanças no nível de atividade industrial usando metais 
industriais (incluindo a disponibilidade de substitutos, como 
substitutos sintéticos ou artificiais); rupturas na cadeia de 
suprimentos, da mineração ao armazenamento, fundição ou 
refino; ajustes no estoque; variações nos custos de produção, 
incluindo custos de armazenamento, mão de obra e energia; 
custos associados à conformidade regulamentar, incluindo 
regulamentações ambientais; e mudanças na demanda 
industrial, governamental e do consumidor, tanto nas nações 
consumidoras individuais quanto internacionalmente.

Os componentes do índice concentrados em contratos 
futuros de produtos agrícolas, incluindo grãos, podem estar 
sujeitos a vários fatores adicionais específicos aos produtos 
agrícolas que podem causar volatilidade nos preços. Isso inclui 
condições climáticas, incluindo inundações, secas e condições 
de congelamento; mudanças nas políticas governamentais; 
decisões de plantio; e mudanças na demanda por produtos 
agrícolas, tanto com usuários finais quanto como insumos em 
diversos setores.

As informações aqui contidas neste documento não 
pretendem ser uma discussão exaustiva das estratégias ou 
conceitos aqui mencionados, nem uma assessoria fiscal ou 
jurídica. Os leitores interessados nas estratégias ou conceitos 
devem consultar seus consultores fiscais, jurídicos ou outros, 
conforme apropriado. 

A diversificação não garante lucro nem protege contra 
prejuízos. Diferentes classes de ativos apresentam riscos 
diferentes. 

Anunciado em janeiro de 2021, o Citi Global Wealth (“CGW”) 
é composto pelos negócios de gestão de fortunas do Citi 
Private Bank e do Global Consumer Bank do Citi. Por meio 
desses negócios, o CGW fornece soluções, produtos e serviços 
de patrimônio do Citi em todo o mundo. A gestão unificada e 
a entrega da estratégia de patrimônio do CGW representam 

mais um compromisso do Citi de se tornar um negócio de 
patrimônio global líder. O Citi Global Wealth Investments 
(“CGWI”) é composto pelas recursos capacidades de 
Investimentos e Mercado de Capitais do Citi Private Bank, Citi 
Personal Wealth Management e International Personal Bank 
US. O Citi Private Bank e o Citi Personal Wealth Management 
são unidades de negócios do Citigroup Inc. (“Citigroup”) que 
fornecem aos clientes acesso a uma ampla gama de produtos 
e serviços disponíveis através de filiadas bancárias e não 
bancárias do Citigroup. Nem todos os produtos e serviços 
são oferecidos por todas as afiliadas ou estão disponíveis 
em todas as localidades. Nos EUA, os produtos e serviços de 
investimentos são oferecidos pela Citigroup Global Markets 
Inc. (“CGMI”), membro da FINRA e SIPC, e pela Citi Private 
Advisory, LLC (“Citi Advisory”), membro da FINRA e SIPC. 

As contas da CGMI são administradas pela Pershing LLC, 
membro da FINRA, NYSE, SIPC. O Citi Advisory atua como 
distribuidor de certos produtos de investimento alternativos 
para clientes do Citi Private Bank. O seguro é oferecido pelo 
Citi Personal Wealth Management por meio do Citigroup Life 
Agency LLC (“CLA”). Na Califórnia, o CLA opera como Citigroup 
Life Insurance Agency, LLC (número de licença 0G56746). CGMI, 
Citi Advisory, CLA e Citibank, N.A. são afiliadas sob controle 
comum do Citigroup. Fora dos EUA, os produtos e serviços de 
investimento são oferecidos por outras afiliadas do Citigroup. 
Os Serviços de Gestão de Investimentos (incluindo gestão de 
portfólio) estão disponíveis por meio da CGMI, Citi Advisory, 
Citibank, N.A. e outras unidades de negócio de consultoria 
afiliadas. Essas afiliadas do Citigroup, incluindo o Citi Advisory, 
serão compensadas pelos respectivos serviços de gestão 
de investimentos, consultoria, administração, distribuição e 
colocação que possam fornecer.  

International Personal Bank U.S. (“IPB U.S.”), é uma unidade 
de negócios do Citigroup Inc. (“Citigroup”) que proporciona 
aos seus clientes acesso a uma ampla gama de produtos 
e serviços disponibilizados por meio do Citigroup, de suas 
afiliadas bancárias e não bancárias ao redor do mundo 
(conjuntamente, “Citi”). Por meio do IPB U.S., clientes atuais 
e clientes em potencial têm acesso aos pacotes Citigold® 
Private Client International, Citigold® International, 
International Personal, Citi Global Executive Preferred e Citi 
Global Executive Account Packages. Os produtos e serviços 
de investimento são disponibilizados através do Citi Personal 
Investments International (“CPII”), uma empresa do Citigroup 
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Inc., que oferece títulos através do Citigroup Global Markets 
Inc. (“CGMI”), membro da FINRA e SIPC, uma consultoria 
de investimentos e corretora registrada na Securities 
and Exchange Commission; ou Citi International Financial 
Services, LLC (“CIFS”), membro da FINRA e SIPC, e uma 
corretora registrada na Securities and Exchange Commission 
que oferece produtos e serviços de investimento para 
cidadãos não americanos, residentes ou entidades não 
americanas. As contas de investimento do CGMI e CIFS são 
administradas pela Pershing LLC, membro da FINRA, NYSE, 
e SIPC. O seguro é oferecido pelo CPII por meio do Citigroup 
Life Agency LLC (“CLA”). Na Califórnia, o CLA opera como 
Citigroup Life Insurance Agency, LLC (número de licença 
0G56746). Citibank NA, CGMI, CIFS e CLA são empresas 
afiliadas sob controle comum do Citigroup Inc.

Citibank, N.A., Hong Kong / Cingapura ORGANIZADO as leis 
dos EUA com responsabilidade limitada. Este comunicado é 
distribuído em Hong Kong pelo Citi Private Bank, que opera 
por meio do Citibank N.A., filial de Hong Kong, registrada em 
Hong Kong perante a Securities and Futures Commission 
no Tipo 1 (negociação de títulos), Tipo 4 (consultoria em 
títulos), Tipo 6 (consultoria em finanças corporativas) e 
Tipo 9 (gestão de ativos), atividades regulamentadas com o 
número CE: (AAP937) ou em Cingapura pelo Citi Private Bank, 
que opera por meio do Citibank, N.A., filial de Cingapura, 
regulada pela Autoridade Monetária de Cingapura. Quaisquer 
questões em conexão com o conteúdo deste comunicado 
devem ser direcionadas aos representantes registrados ou 
licenciados da entidade pertinente mencionada acima. O 
conteúdo deste comunicado não foi revisado por nenhuma 
autoridade reguladora em Hong Kong ou por nenhuma 
autoridade reguladora em Cingapura. Este comunicado 
contém informações confidenciais e proprietárias e destina-
se apenas ao destinatário de acordo com os requisitos 
de investidores credenciados em Cingapura (conforme 
definido na Lei de Valores Mobiliários e Futuros (Capítulo 
289 de Cingapura) (a “Lei”)) e requisitos de investidores 
profissionais em Hong Kong (conforme definido na Portaria 
de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e sua 
legislação subsidiária). 

 Para serviços regulamentados de gestão de ativos, qualquer 
mandato será celebrado apenas com o Citibank, N.A., filial de 
Hong Kong e/ou Citibank, N.A. Filial de Cingapura, conforme 
aplicável. Citibank, N.A., filial de Hong Kong ou Citibank, 

N.A., filial de Cingapura, pode subdelegar todo ou parte de seu 
mandato a outra afiliada do Citigroup ou outra filial do Citibank, 
N.A. Quaisquer referências a gerentes de portfólio nomeados são 
apenas para fins de informação, e este comunicado não deve ser 
interpretado como uma oferta para celebrar qualquer mandato 
de gestão de portfólio com qualquer outra afiliada do Citigroup 
ou outra filial do Citibank, N.A. e, em nenhum momento, nenhuma 
outra afiliada do Citigroup ou outra filial do Citibank, N.A. ou 
qualquer outra afiliada do Citigroup celebrará um mandato 
relacionado ao portfólio acima com você. Na medida em que 
este comunicado é fornecido aos clientes que são registrados e/
ou gerenciados em Hong Kong:Nenhuma outra declaração neste 
comunicado servirá para remover, excluir ou restringir quaisquer 
de seus direitos ou obrigações perante o Citibank, nos termos 
das leis e regulamentações aplicáveis. O Citibank, N.A., filial de 
Hong Kong, não tem a intenção de fundamentar-se em quaisquer 
disposições deste documento que sejam inconsistentes com 
as obrigações previstas no Código de Conduta para Pessoas 
Licenciadas ou Registradas perante a Securities and Futures 
Commission ou que descrevam incorretamente os serviços 
realmente prestados a você. 

O Citibank, N.A., está incorporado nos Estados Unidos da América 
e os seus principais reguladores são o Office of the Comptroller 
of Currency e o Federal Reserve dos EUA, ao abrigo das leis 
dos EUA, que diferem das leis australianas. O Citibank N.A. não 
possui uma Licença de Serviços Financeiros Australiana sob 
a Corporations Act de 2001, pois goza do benefício de uma 
isenção sob a Ordem de Classe ASIC CO 03/1101 (refeita como 
ASIC Corporations (Revogação e Transição) Instrumento 2016/396 
e prorrogada por ASIC Corporations (Emenda) Instrumento 
2020/200).

INo Reino Unido, Citibank N.A., Agência de Londres (agência 
registrada sob o número BR001018), Citigroup Centre, Canada 
Square, Canary Wharf, Londres, E14 5LB, é autorizado e regulado 
pelo Office of the Comptroller of the Currency (USA) e autorizado 
pela Prudential Regulation Authority. Sujeito a regulação pela 
Financial Conduct Authority e regulação limitada pela Prudential 
Regulation Authority. Disponibilizamos detalhes sobre a extensão 
de nossa regulamentação pela Prudential Regulation Authority 
mediante solicitação. O número de contato do Citibank N.A., filial 
de Londres, é +44 (0)20 7508 8000.

O Citibank Europe plc (filial Reino Unido) é uma filial do Citibank 
Europe plc, que é autorizada pelo Banco Central Europeu e 

regulada pelo Banco Central da Irlanda e pelo Banco Central 
Europeu (o número de referência é C26553). Citibank Europe 
plc (filial Reino Unido) também é autorizado pela Prudential 
Regulation Authority e com variação considerada de permissão. 
O Citibank Europe plc (filial Reino Unido) está sujeito a regulação 
pela Financial Conduct Authority e regulação limitada pela 
Prudential Regulation Authority. Detalhes do regime de 
permissões temporárias, que permite a empresas sediadas no 
EEE operarem no Reino Unido por um período limitado enquanto 
buscam autorização total, estão disponíveis no site da FCA. O 
Citibank Europe plc, filial Reino Unido, está registrado como uma 
filial no registro de empresas para Inglaterra e País de Gales, sob 
número BR017844. Seu endereço registrado é Citigroup Centre, 
Canada Square, Canary Wharf, Londres, E14 5LB. Número VAT: GB 
429 6256 29. O Citibank Europe plc está registrado na Irlanda sob 
o número 132781 e está sediado em 1 North Wall Quay, Dublin 1. 
O Citibank Europe plc é regulado pelo Banco Central da Irlanda. 
Propriedade final do Citigroup Inc., Nova York, EUA. 

O Citibank Europe plc, filial de Luxemburgo, é uma filial do 
Citibank Europe plc com registro de comércio e companhias 
número B 200204. É autorizado em Luxemburgo e 
supervisionado pela Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. Consta no registro de companhias da Commission de 
Surveillance du Secteur Financier sob número B00000395. Sua 
sede fica em 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grão-Ducado 
do Luxemburgo. O Citibank Europe plc está registrado na Irlanda 
sob o número 132781. É regulado pelo Banco Central da Irlanda 
sob o número de referência C26553 e supervisionado pelo Banco 
Central Europeu. Sua sede fica em 1 North Wall Quay, Dublin 1, 
Irlanda.

Em Jersey, este documento é comunicado pelo Citibank N.A., 
filial de Jersey, com endereço registrado em PO Box 104, 38 
Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB. O Citibank N.A., filial de 
Jersey, é regulado pela Jersey Financial Services Commission. 
O Citibank N.A., filial de Jersey, é participante do Jersey Bank 
Depositors Compensation Scheme. Esse programa oferece 
proteção para depósitos elegíveis de até £50.000. O valor total 
máximo de compensação é limitado a £ 100.000.000 em qualquer 
período de 5 anos. Todos os detalhes do esquema e dos grupos 
bancários cobertos estão disponíveis no website dos Estados de 
Jersey, www.gov.je/dcs, ou mediante solicitação.
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No Canadá, o Citi Private Bank é uma divisão do Citibank 
Canada, um banco canadense Schedule II. As referências 
aqui contidas ao Citi Private Bank e suas atividades no 
Canadá referem-se apenas ao Citibank Canada e não se 
referem a afiliadas ou subsidiárias do Citibank Canada 
operando no Canadá. Certos produtos de investimento são 
disponibilizados por meio da Citibank Canada Investment 
Funds Limited (“CCIFL”), uma subsidiária integral do Citibank 
Canada. Produtos de Investimento estão sujeitos a risco de 
investimento, inclusive à possível perda do valor do principal 
investido. Os Produtos de Investimento não são segurados 
pelo CDIC, FDIC ou regime de seguro de depositários de 
qualquer jurisdição e não são garantidos pelo Citigroup ou por 
qualquer de suas afiliadas.

A CCIFL não é membro atualmente, tampouco tem a intenção 
de tornar-se membro, da Mutual Fund Dealers Association of 
Canada (“MFDA”); e, consequentemente, os clientes da CCIFL 
não terão acesso a benefícios de proteção de investidores 
que de outro modo derivariam da associação da CCIFL à 
MFDA, inclusive a cobertura, nos termos de qualquer plano de 
proteção de investidores, para os clientes dos membros da 
MFDA.

Clientes Citi Private Client (Ásia-Pacífico): “analistas do 
Citi” referem-se a profissionais de investimento dentro do 
Citi Research (“CR”), Citi Global Markets Inc. (“CGMI”), 
Citi Private Bank (“CPB”) e membros com direito a voto do 
Comitê de Investimento Global do Citi.

 O Citibank NA e suas afiliadas/subsidiárias não fornecem 
pesquisas ou análises independentes sobre o conteúdo ou 
preparação deste documento 

As informações deste documento foram obtidas a partir de 
relatórios emitidos pelo CGMI e CPB. Essas informações são 
baseadas em fontes que o CGMI e o CPB acreditam serem 
confiáveis. O CGMI e o CPB, no entanto, não garantem sua 
precisão, e tais informações podem estar incompletas ou 
condensadas. Todas as opiniões e estimativas constituem 
o julgamento do CGMI e do CPB na data do relatório e estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este documento 
destina-se apenas a fins de informação geral e não pretende 
ser uma recomendação ou uma oferta ou solicitação de 
compra ou venda de qualquer título ou moeda. Nenhuma 
parte deste documento pode ser reproduzida de qualquer 

maneira sem o consentimento por escrito do Citibank NA. As 
informações contidas neste documento foram preparadas sem 
levar em consideração os objetivos, situação financeira ou 
necessidades de qualquer investidor em particular. Qualquer 
pessoa que estiver considerando um investimento deve 
levar em conta a adequação do investimento em relação a 
seus objetivos, situação financeira ou necessidades, e deve 
buscar aconselhamento independente sobre a adequação ou 
não de um determinado investimento. Os investimentos não 
são depósitos, não são obrigações, e não são garantidos ou 
segurados pelo Citibank NA, Citigroup Inc., ou qualquer uma 
de suas afiliadas ou subsidiárias, ou por qualquer governo 
local ou agência de seguros, e estão sujeitos ao risco de 
investimento, incluindo a possível perda do valor do principal 
investido.O Citi Research (CR) é uma divisão do Citigroup 
Global Markets Inc. (a “Empresa”), que faz e procura fazer 
negócios com empresas cobertas em seus relatórios de 
pesquisa. Como resultado, os investidores devem estar cientes 
de que a Empresa pode ter um conflito de interesses que pode 
afetar a objetividade deste relatório. Os investidores devem 
considerar este relatório apenas como um fator único ao 
tomar sua decisão de investimento. Para mais informações, 
consulte https://www.citivelocity.com/cvr/ eppublic/citi_
research_disclosures

Informações importantes de mercados específicos

Australia: Este documento é distribuído na Austrália 
pelo Citigroup Pty Limited ABN 88 004 325 080, AFSL No. 
238098, licença de crédito australiana 238098. Qualquer 
conselho é apenas um conselho geral. Foi elaborado sem 
levar em consideração seus objetivos, situação financeira 
ou necessidades. Antes de seguir tal conselho, você deve 
considerar se ele é apropriado para suas circunstâncias 
particulares. Você também deve obter e considerar a 
Declaração de Divulgação do Produto relevante e os termos 
e condições antes de tomar uma decisão sobre qualquer 
produto financeiro e considerar se ele é adequado para 
seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Os 
investidores são aconselhados a obter aconselhamento 
jurídico, financeiro e tributário independente antes de 
investir. O desempenho passado não é indicador de 
desempenho futuro. Os produtos de investimento não 
estão disponíveis para os americanos e podem não estar 
disponíveis em todas as jurisdições.

Bahrein: Este documento é distribuído no Bahrein pelo 
Citibank, NA, Bahrein. Citibank, NA, Bahrein, pode, a seu 
exclusivo e absoluto critério, fornecer vários materiais 
relacionados aos títulos apenas para fins informativos. 
O Citibank, NA, Bahrein é licenciado pelo Banco Central 
do Bahrein como um Banco Convencional de Varejo e 
Atacado e está sujeito aos regulamentos e condições de 
licenciamento do CBB no que diz respeito aos produtos 
e serviços fornecidos pelo Citibank, NA, Bahrein. Estes 
termos são regidos e devem ser interpretados de acordo 
com as leis do Reino do Bahrein. O Cliente concorda 
irrevogavelmente que os tribunais civis do Bahrein terão 
jurisdição não exclusiva para ouvir e determinar qualquer 
processo, ação ou litígio e para resolver quaisquer 
disputas que possam surgir de ou em conexão com estes 
Termos e Condições e, para tais fins, o Cliente se submete 
irrevogavelmente à jurisdição de tais tribunais. Os 
produtos de investimento não são segurados pelo governo 
ou agências governamentais. Produtos de Investimento 
e Tesouraria estão sujeitos a risco de investimento, 
inclusive à possível perda do valor do principal investido. O 
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desempenho passado não é indicativo de resultados futuros; 
os preços podem apresentar alta ou queda. Investidores 
que investem em investimentos e/ou produtos de tesouraria 
denominados em moeda estrangeira (não local) devem estar 
cientes do risco de flutuações nas taxas de câmbio que podem 
causar perda do principal quando a moeda estrangeira é 
convertida para a moeda local dos investidores. Produtos 
de investimento e tesouraria não estão disponíveis para 
americanos. Todos os pedidos de investimentos e produtos 
de tesouraria estão sujeitos aos Termos e Condições dos 
produtos de investimento e de tesouraria individuais. O Cliente 
entende que é sua responsabilidade buscar assessoria jurídica 
e/ou tributária sobre as consequências jurídicas e tributárias 
de suas operações de investimento. Se o cliente mudar de 
residência, cidadania, nacionalidade ou local de trabalho, 
é sua responsabilidade entender como suas transações de 
investimento são afetadas por tal mudança e cumprir com 
todas as leis e regulamentos aplicáveis conforme e quando 
estes se tornarem aplicáveis. O Cliente entende que o Citibank 
não fornece consultoria jurídica e/ou tributária e não é 
responsável por aconselhá-lo sobre as leis pertinentes a sua 
transação. O Citibank Bahrein não fornece monitoramento 
contínuo das participações de clientes existentes.

República Popular da China: Este documento é distribuído 
pelo Citibank (China) Co., Ltd na República Popular da China 
(excluindo as Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong 
e Macau e Taiwan).

Hong Kong: Este documento é distribuído em Hong Kong 
pelo Citibank (Hong Kong) Limited (“CHKL”) e pelo Citibank 
NA. O Citibank NA e suas afiliadas/subsidiárias não fornecem 
pesquisas ou análises independentes sobre o conteúdo ou 
preparação deste documento. Os produtos de investimento 
não estão disponíveis para americanos e nem todos os 
produtos e serviços são fornecidos por todas as afiliadas 
ou estão disponíveis em todas as localidades. Os preços e a 
disponibilidade dos instrumentos financeiros podem estar 
sujeitos a alterações sem aviso prévio. Certos investimentos 
de alta volatilidade podem estar sujeitos a quedas repentinas 
e grandes de valor que podem ser iguais ao valor investido.

India: Este documento é distribuído na Índia pelo Citibank 
NA. Os investimentos estão sujeitos ao risco de mercado, 
incluindo perda dos valores do principal investido. Os produtos 
assim distribuídos não são obrigações nem são garantidos 
pelo Citibank e não são depósitos bancários. O desempenho 
passado não garante o desempenho futuro. Produtos de 
investimento não podem ser oferecidos a pessoas dos EUA e 
Canadá. Os investidores são aconselhados a ler e compreender 
os Documentos da Oferta cuidadosamente antes de investir.

Este documento é para fins informativos apenas e não 
constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta 
de compra de quaisquer valores mobiliários a qualquer 
pessoa em qualquer jurisdição. As informações previstas 
neste documento podem estar sujeitas a atualização, 
complementação, revisão, verificação ou aditamento, o que 
pode alterá-las significativamente.

O Citigroup, suas afiliadas e qualquer de seus diretores, 
conselheiros, funcionários, representantes ou agentes 
não serão responsabilizados por quaisquer danos diretos, 
indiretos, incidentais, especiais ou imprevistos, inclusive, 
lucros cessantes, decorrentes do uso das informações aqui 
contidas, inclusive por erros causados por negligência ou por 
outro modo.

© 2021 Citigroup Inc. Citi, Citi e o desenho em arco e outras 
marcas usadas neste documento são marcas de serviço 
do Citigroup Inc. ou de suas afiliadas usadas e registradas 
mundialmente.
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