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Investir com propósito. 

Simultaneamente, as nossas Supertendências proporcionaram 
uma forma sólida de provocar um impacto social positivo através 
de investimentos em ações cotadas em bolsa que colocam as 
necessidades e as tendências da sociedade no cerne da sua 
abordagem temática. 

Este ano, as nossas Supertendências estão a avançar com este 
último objetivo, mapeando a forma como os temas que selecioná-
mos estão a participar direta ou indiretamente no avanço dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas 
- consulte o nosso gráfico na página 12-13 para mais informações. 
A necessidade de capital adicional é grande: a ONU estimou o 
défice anual de financiamento dos ODS em 2,5 biliões de dólares 
dos EUA. 

Através do alinhamento claro dos subtemas das Supertendências 
com os ODS, podemos fornecer aos investidores um quadro 
simples e transparente para priorizar os seus investimentos de 
acordo com os seus objetivos, seja a ação climática (ODS 13), a 
redução das desigualdades (ODS 10), o trabalho digno e cresci
mento económico (ODS 8) ou a saúde e bem-estar (ODS 3), entre 
outros. 

Acreditamos que investir com propósito - em termos financeiros, 
bem como em termos sociais e ambientais - é o futuro do setor 
financeiro. Este é, também, o caminho a seguir para as nossas 
Supertendências. 

A pandemia da COVID-19 provou ser um grande disruptor, 
acelerando o progresso em alguns campos como a tecnologia, 
mas invertendo ganhos arduamente conquistados noutras áreas, 
nomeadamente em matéria de pobreza, saúde, educação de 
qualidade e igualdade de género. 

Os governos, as empresas e os cidadãos estão agora a estudar a 
forma de "melhor reconstrução" no mundo pós-COVID. Não 
obstante a pandemia vir a acabar por passar, é provável que o 
mundo mantenha este objetivo firmemente em mente, a fim de 
enfrentar os desafios significativos que se avizinham e orientar as 
nossas economias e sociedades rumo a um futuro mais inclusivo e 
sustentável. 

Os investidores desempenham um papel importante ao direciona-
rem o seu capital para soluções de investimento que participam 
neste esforço - por outras palavras, investir com propósito. O 
nosso quadro de investimento temático de longo prazo em ações, 
Supertendências, que abrange uma vasta gama de temas, desde 
as alterações climáticas e a demografia até infraestruturas e 
tecnologia, proporciona um meio para o fazer. 

Quando lançámos as Supertendências em 2017, o nosso objetivo 
era identificar as tendências sociais plurianuais que pudessem 
conduzir a oportunidades de negócio em rápido crescimento e 
permitir a valorização do capital dos investidores. 

Nannette Hechler-Fayd’herbe 
Global Head of 
Economics & Research 
Credit Suisse 

Michael Strobaek 
Global Chief 
Investment Officer 
Credit Suisse 
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Em 2015, os Estados-Membros das Nações Unidas adotaram os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), denominan-
do-os um "projeto compartilhado para a paz e prosperidade das 
pessoas e do planeta". Tal também se aplica aos investidores, que 
podem contribuir para alcançar estes objetivos, selecionando 
cuidadosamente os seus investimentos. As nossas Supertendên-
cias fornecem um guia valioso a este respeito. Enraizadas na 
compreensão das tendências demográficas e outras tendências 
sociais profundas, revelam as áreas em que as empresas podem 
fornecer soluções tangíveis para as principais exigências e 
aspirações refletidas nos ODS da ONU. Em suma, as nossas 
Supertendências ajudam os investidores a combinar o desempen-
ho financeiro com o propósito e o impacto. 

A pandemia global do coronavírus sublinhou a importância dos 17 
ODS da ONU para servirem como princípios orientadores da 
atividade económica e do desenvolvimento, bem como a cooper-
ação governamental e as relações internacionais, na nossa 
opinião. Uma aceleração recente dos esforços mundiais para 
combater as alterações climáticas através de investimentos em 
infraestruturas relacionadas com a sustentabilidade serve como 
um bom exemplo do modo como as oportunidades de investimen-
to podem ser conjugadas com os ODS, precisamente o que 
delineámos nas nossas Supertendências pela primeira vez este 
ano. 

Preparação para o crescimento sustentável 
Nos últimos doze meses, os líderes políticos de todo o mundo 
intensificaram a sua atenção na sustentabilidade e tomaram novas 
medidas para alcançar metas ambiciosas em matéria de emissão 
de gases com efeito de estufa (GEE), sendo o "zero líquido", o 
novo número mágico. Os líderes da União Europeia (UE), por 
exemplo, anunciaram várias atualizações sobre o Acordo Verde da 
UE, comprometendo-se a colocar uma maior ênfase no hidrogé-
nio limpo, a expandir as capacidades de geração de energia eólica 
e a reforçar a mobilidade elétrica, entre outras iniciativas. Com a 
tomada de posse do Presidente dos EUA, Joe Biden, os EUA 
regressaram à frente climática, voltando a integrar o Acordo de 
Paris de 2015 e reiterando o seu compromisso de investir em 
energia mais limpa e na produção de eletricidade renovável. A 
China, atualmente o maior emissor mundial de GEE, comprome-
teu-se, em setembro de 2020, a conseguir emissões líquidas zero 
até 2060. Para alcançar as reduções de GEE e manter um 
elevado crescimento económico, a China tem vindo a reorientar a 
sua atividade para setores centrados em serviços, tais como as 
tecnologias digitais, as indústrias de alta tecnologia, a eletrificação 
dos transportes e a produção de eletricidade renovável. 

As nossas Supertendências no âmbito das Alterações Climáticas 
e das Infraestruturas estão bem posicionadas para beneficiar 
desta dinâmica política e dos investimentos planeados para as 
décadas vindouras. A Supertendência Alterações Climáticas 
centra-se na descarbonização da atividade económica, que terá 
grande impacto na vida na terra e debaixo de água e contribuirá 
para que as comunidades sejam mais saudáveis. Entretanto, os 
temas centrais da Supertendência Infraestruturas são a energia e 
a água, mas também incluem as infraestruturas necessárias para 
facilitar a circulação de pessoas e bens mediante um transporte 
seguro e eficiente. O subtema Cidades inteligentes aborda a 
tendência para a urbanização nas sociedades modernas, exigindo 
uma resposta inteligente à gestão de resíduos e às emissões 
urbanas. 

Daniel Rupli     
Head of Single Security Research 
Credit Suisse 
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em algumas das condições de saúde mais difíceis, como a 
oncologia ou as doenças neurológicas. 

No outro extremo da escala das gerações, os Millennials são 
pioneiros num tipo de consumo mais saudável. Depois de agitar 
os hábitos de compra e de publicidade, acreditamos que inqui
etarão em seguida o setor financeiro, um assunto em destaque no 
nosso subtema Nativos Digitais deste ano. Esperamos que a 
digitalização domine o avanço das mudanças em cada vez mais 
setores. De igual modo, a sustentabilidade e o consumo re-
sponsável devem continuar a prosperar graças à influência da 
geração mais jovem. É por este motivo que estamos a deslocar a 
nossa atenção, visando incluir a agricultura regenerativa e a 
biodiversidade na Supertendência Millennials deste ano. 

O facilitador da tecnologia 
A tecnologia está no cerne de muitos avanços no sentido dos 
ODS da ONU. Acreditamos que a próxima fronteira será a 
"economia sem contacto", uma vez que a eliminação da interação 
física na comunicação humana, na vida e no trabalho acelerou 
drasticamente durante a pandemia da COVID-19. Estamos 
convictos de que as interfaces do utilizador e os múltiplos disposi
tivos e aplicações interligadas sem contacto permitirão uma 
interação cada vez maior através de assistentes de voz, ao passo 
que a funcionalidade de autenticação biométrica com base no 
reconhecimento da voz ou imagem poderá fornecer serviços 
personalizados aos utilizadores, no trabalho ou em casa. Por 
último, mas não menos importante, esperamos que o dinheiro 
digital seja rei no futuro. No ano passado, abordámos o setor dos 
pagamentos digitais na nossas Supertendências e atualizaremos 
este tema nas páginas seguintes. 

Criar impacto 
Nos quatro anos subsequentes ao seu lançamento, as nossas 
Supertendências provaram proporcionar retornos financeiros 
atrativos, abordando ao mesmo tempo temas altamente relevant-
es. Numa análise prospetiva, prevemos que a sua relevância 
aumente ainda mais através do seu propósito e impacto. A este 
respeito, esperamos que o nosso mapeamento dos ODS sirva de 
valiosa bússola para os investidores. 

Enfatizar o "S" dos ESG 
A nossa Supertendência Sociedades ansiosas, politicamente 
orientada, aborda uma maior igualdade de oportunidades, com 
ênfase na acessibilidade dos preços das necessidades humanas 
essenciais, tais como a habitação, a educação, os cuidados de 
saúde e a segurança pessoal, bem como a questão do emprego 
digno nos mercados de trabalho em mutação. Com a pandemia 
da COVID-19, a frustração das populações continua a centrar-se 
nos pontos problemáticos nacionais. A segurança no emprego, 
devido aos desafios e mudanças económicas, o custo crescente 
da educação, o aumento das despesas de saúde, bem como a 
segurança pessoal e pública estão entre as principais prioridades 
para muitas pessoas de todo o mundo. Vemos oportunidades de 
investimento interessantes em empresas que fazem face a estes 
desafios e fornecem soluções para diminuir os custos dos 
serviços básicos. As empresas que abordam os requisitos de 
requalificação e melhoria das competências, por outras palavras, 
os empregadores que pontuam solidamente no aspeto "social" dos 
princípios ESG - ambientais, sociais e de governo societário - 
também estão em destaque. 

Foco na saúde  
A pandemia da COVID-19 sublinhou ainda mais as desigualdades 
demográficas, além de outras desigualdades. Em termos de 
saúde, as faixas etárias mais elevadas- pessoas com mais de 70 
anos - sofreram um maior impacto devido à pandemia por serem 
mais vulneráveis a ficarem gravemente doentes com o vírus. Para 
além da COVID-19, os grupos populacionais desfavorecidos com 
deficiente cobertura de cuidados de saúde e comorbilidades, 
concentraram a atenção na saúde pública de uma forma mais 
ampla. Esperamos que ambos os extremos da pirâmide demográ-
fica mundial - as gerações mais idosas e as mais jovens - das 
nossas Supertendências Economia grisalha e Millennials contin-
uem a impulsionar a mudança. 

O envelhecimento da população mundial aumenta inevitavelmente 
a necessidade de soluções médicas para as condições de saúde 
dos idosos e as despesas e cobertura dos cuidados de saúde 
associados, sobretudo à medida que esta tendência tem um 
impacto crescente nos mercados emergentes. Os avanços no 
desenvolvimento de vacinas realizados em plena pandemia são 
suscetíveis de acelerar outros esforços de investigação centrados 
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Sociedades 
ansiosas 

Reto Hess 
Head of Single Security Research, Equity 
Industrials 
Siga Reto no LinkedIn 

No ano passado, as principais 
preocupações dos cidadãos de 
todo o mundo, nomeadamente as 
desigualdades existentes no que 
diz respeito à falta de 
oportunidades ou ao acesso 
limitado às necessidades básicas, 
aos ambientes de trabalho em 
rápida mudança, ao financiamento 
na velhice, à acessibilidade da 
habitação e aos cuidados de 
saúde e educação, aceleraram ao 
mesmo tempo que os défices das 
administrações públicas 
dispararam em plena pandemia da 
COVID-19. O setor privado, 
incluindo os investidores, pode 
fornecer soluções eficazes que não 
implicam necessariamente mais 
despesas governamentais, mas 
exigem os incentivos e as 
parcerias adequados. 

https://www.linkedin.com/in/reto-hess-a8503542/


Empresas que fornecem soluções para baixar os custos das 
necessidades básicas, tais como cuidados de saúde, 
habitação, educação e alimentação nutritiva. Tal inclui 
produtos/serviços inovadores e individualizados mais bem 
alinhados com as necessidades pessoais, bem como a 
adoção de novas tecnologias ou materiais. 

Empresas que fornecem requalificação/melhoria das 
competências ou educação, dado que os requisitos ao nível 
das competências mudam radicalmente. Além disso, as 
empresas com uma forte gestão do capital humano, 
incluindo o desenvolvimento da mão de obra e uma cultura 
de diversidade que melhoraram a captação/retenção de 
talento e aumentaram a produtividade. 

Empresas que ajudam a melhorar a segurança e a proteção 
dos cidadãos. A prevenção poderá tornar se mais impor 
tante como resultado da COVID 19, oferecendo oportuni 
dades de crescimento às empresas de cuidados de saúde, 
diagnóstico ou limpeza e higiene em particular, mas 
também às empresas de seguros, bens de equipamento ou 
infraestruturas. 

Elementos a reter: Estar atento a 
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Acessibilidade 
Ainda mais prioritário 
Existem razões mais do que suficientes para as pessoas se sentirem 
ansiosas e algumas fragilidades das populações intensificaram-se 
com a pandemia. O Índice de Ansiedade do Credit Suisse, que 
permite saber se o nível de descontentamento da sociedade está a 
aumentar ou a diminuir, indica que o descontentamento das popu-
lações continua a aumentar. Com base num inquérito Ipsos recor-
rente, "What Worries the World", as preocupações relativamente à 
COVID-19 diminuíram desde o pico em abril de 2020, contudo, as 
preocupações referentes ao crime e à violência, corrupção, pobreza e 
desigualdade social e desemprego sofreram ao mesmo tempo um 
aumento considerável. 

Erradicar a pobreza é o primeiro dos 17 ODS da ONU. Porém, a 
pandemia empurrou 71 milhões de pessoas para a pobreza extrema 
em 2020, o primeiro aumento em décadas1. Além disso, com base 
na experiência das epidemias passadas, como a SARS ou o Ébola, é 
de esperar que a desigualdade aumente, sendo os agregados 
familiares com rendimentos mais baixos ou os trabalhadores pouco 
qualificados os mais afetados, de acordo com o Banco Mundial. 
Em termos de criminalidade, os últimos dados revelam que os países 
ocidentais (acompanhamos a Alemanha, os EUA, a França e o Reino 
Unido) enfrentam um agravamento da situação, de acordo com a 
Numbeo, uma base de dados mundial, ao passo que o nível percebi-
do de criminalidade melhorou nos países em desenvolvimento 
(acompanhamos o Brasil e a China). 

Após um evento global stressante como a COVID-19, fornecer 
soluções concretas para estas fragilidades poderá ajudar a "descer a 
temperatura". Contudo, tais iniciativas não podem basear-se em 
grandes modelos governamentais, uma vez que os governos já estão 
a gastar as receitas fiscais das gerações futuras. Felizmente, as 
soluções do setor privado são inúmeras e as empresas estão a 
responder de forma inovadora para abordar a acessibilidade económi-
ca das necessidades básicas prementes, tais como a habitação, 
educação, cuidados de saúde e alimentação nutritiva. 

A acessibilidade da habitação manteve-se uma questão essencial 
para muitas famílias durante a pandemia, e este assunto está cada 
vez mais no radar dos governos e das empresas privadas. 

O governo da Nova Zelândia, por exemplo, instruiu recentemente o 
banco central do país para considerar a acessibilidade da habitação 
quando tomasse decisões de política monetária. Nos EUA, São 
Francisco continua a debater-se com uma longa crise de acessibili-
dade da habitação, com um défice de mais de 220.000 casas a 
preços acessíveis para os residentes mais pobres da Bay Area, 
segundo o relatório Momentum for Lasting Solutions. Ajudar a 
resolver estes problemas proporciona oportunidades às empresas - 
tanto em termos financeiros e reputacionais - tendo vários gigantes 
da tecnologia intensificado os investimentos em habitação acessível 
em São Francisco e noutras cidades do país. As despesas de saúde 
continuam também a ser um fardo. A McKinsey prevê custos anuais 
adicionais de 125-200 mil milhões de dólares no sistema de saúde 
dos EUA devido à COVID-19. Porém, um estudo da Peterson e da 
Kaiser Family Foundation aponta para que o total de despesas de 
saúde dos EUA de 2020 se mantenha abaixo do nível do ano 
anterior, uma vez que as receitas dos serviços de saúde, particular-
mente dos cuidados ambulatórios, diminuíram. 

O que preocupa o mundo 

Coronavírus 

Desemprego 

Pobreza e desigualdade social 

Corrupção financeira/política 

Cuidados de saúde 

Crime e violência 

Educação 

Impostos 

Alterações climáticas 

Controlo da imigração 

Fonte Ipsos Public Affairs, What Worries The World, janeiro de 2021  
(entrevistas realizadas entre 18 de dezembro de 2020 e 8 de janeiro de 2021, amostra 
internacional de 22.003 adultos, sistema Ipsos Online Panel), Credit Suisse 

Abril de 2020             
Janeiro de 2021 
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Qualquer descida seria uma exceção histórica, ainda que a queda 
esperada seja modesta e inferior à descida esperada do PIB, uma vez 
que as despesas com a saúde recuperaram na maior parte das 
vezes2. A COVID-19 foi um claro catalisador para a adaptação 
tecnológica nesta área. De acordo com a FAIR Health, a telessaúde 
aumentou dos 0,2% das linhas de pedidos de reembolsos médicos 
em junho de 2019 para um máximo de 13% em abril de 2020, ainda 
que tenha estabilizado em 6% em novembro de 2020. Uma adoção 
mais vasta de tecnologias, juntamente com outras medidas, tais 
como a utilização crescente de genéricos, continuam a ser passos 
importantes para reduzir as despesas de saúde. Finalmente, a 
acessibilidade do ensino permanece um tema importante. A pan-
demia teve um impacto negativo, uma vez que o encerramento das 
escolas afetou quase 1,6 mil milhões de estudantes, representando 
94% da população estudantil mundial3. A necessidade de baixar os 
custos e aumentar o alcance do ensino continua a ser importante e 
acreditamos que a tecnologia desempenhará um papel importante na 
consecução destas metas. 

Uma dieta saudável continua a ser um luxo 
De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura, cerca de dois mil milhões de pessoas não tiveram 
acesso regular a alimentos seguros, nutritivos e suficientes em 2019, 
aumentando o risco de diferentes formas de malnutrição, tais como o 
atraso no crescimento das crianças e a obesidade adulta. A questão 
aqui é também a acessibilidade: O Programa Alimentar Mundial 
estima que as dietas saudáveis custam 60% mais do que as dietas 
que apenas satisfazem os requisitos de nutrientes essenciais e quase 
cinco vezes mais do que as dietas que apenas satisfazem as necessi-
dades energéticas alimentares. A COVID-19 irá muito provavelmente 
agravar a questão e, em 2020, mais 83 a 132 milhões de pessoas 
encontravam-se em risco de ficarem subnutridas4. As empresas 
alimentares começaram a reconhecer a importância da nutrição 
acessível, lançando novos produtos alimentares, por exemplo, com 
um teor mais elevado de fibras e proteínas, mais baratos do que 
produtos similares disponíveis. 

De um modo semelhante, as taxas de excesso de peso e de obesi-
dade quase triplicaram desde 1975, impulsionadas pelo aumento do 
consumo de alimentos altamente energéticos com elevado teor de 
gordura e de açúcar, bem como por uma diminuição da atividade 
física, o que, por sua vez, conduziu a um aumento de doenças não 
transmissíveis5. Nos EUA, um estudo do Brigham and Women's 

Hospital concluiu que as dietas pouco saudáveis representam 50 mil 
milhões de dólares ou quase 20% dos custos decorrentes de 
doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e diabetes tipo 2 
nos EUA, destacando o enorme potencial de poupança decorrente de 
dietas saudáveis. 

Emprego 
Trabalho em curso 
A COVID-19 mudou a forma como trabalhamos, uma vez que muitas 
pessoas foram forçadas a trabalhar a partir de casa. Os trabalhadores 
apreciam a flexibilidade: 75% dos inquiridos de um inquérito realizado 
pela Adecco favorecem um modelo híbrido - uma combinação de 
escritório e casa - e a maioria prefere uma divisão 50-50 (casa-es-
critório), uma conclusão consistente entre gerações, países e estilos 
de vida (trabalhadores com e sem filhos). Consequentemente, as 
empresas estão a preparar-se para a vida laboral pós-COVID-19, a 
planear modelos híbridos e outras soluções inovadoras, tais como o 
escritório perto de casa, em que os empregadores arrendam um 
espaço de escritório perto da casa dos colaboradores. Porém, o 
trabalho a partir de casa não é uma opção para todos. Os emprega-
dos dos serviços de alimentação, transporte e retalho - que geral
mente empregam trabalhadores jovens e com rendimentos mais 
baixos - são os que têm menos probabilidades de trabalhar a partir de 
casa6 .  

De acordo com um inquérito da McKinsey, a pandemia acelerou 
outras tendências, tais como o aumento da automação e digitalização 
no mundo do trabalho e o recurso a contratados ou a prestadores de 
serviços independentes. Uma empresa de robótica relatou que os 
seus clientes de comércio eletrónico tinham aumentado o volume 
processado com os seus robôs em 244% em relação ao ano anterior, 
no quarto trimestre de 20207. À medida que os trabalhadores são 
deslocados pela tecnologia, os esforços de requalificação serão cada 
vez mais essenciais para a empregabilidade futura dos trabalhadores 
e constituirão também uma oportunidade para impulsionar o cresci
mento económico. 

De acordo com o cenário central do Fórum Económico Mundial 
(WEF), os investimentos na requalificação e melhoria das competên-
cias dos trabalhadores podem resultar numa melhoria da produtivi-
dade mundial de 3% em média, num aumento do Produto Interno 
Bruto mundial de 5 biliões de dólares até 2030 e na criação de mais 
de 4,5 milhões de postos de trabalho. 
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Valor total 
da mão 
de obra 

+ 

– 

Fonte Willis Towers Watson, Credit Suisse 

O preço de mercado do talento humano 

Valor 
acrescentado 

Valor inicial 
da mão 
de obra 

Preço de mercado 
dos trabalhadores 
em todos os 
empregos 

Preço de 
mercado de 
outros talentos 

Investimento no 
desenvolvimento 
da mão de obra 

Preço de 
mercado do 
talento adicionado 

Competências 
deficientes/ 
redundantes 

Diminuição do 
envolvimento da 
mão de obra 

Valor 
reduzido 
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Acreditamos que o talento bem-sucedido e a gestão do capital 
humano serão fundamentais no futuro. Todavia, os investimentos na 
mão de obra são desencorajados pelas atuais regras contabilísticas, 
que não são adequadas e fornecem os incentivos errados, de acordo 
com um relatório técnico publicado pelo Fórum Económico Mundial 
em colaboração com a Willis Towers Watson. O relatório sugere que 
tem de haver uma mudança na forma como a força de mão de obra é 
vista, passando de uma despesa para um ativo. Por exemplo, ao 
passo que os custos com os cortes na mão de obra podem ser 
tratados como uma despesa pontual e não figurarem nos rendimen-
tos principais, os investimentos no desenvolvimento da mão de obra 
têm de ser reconhecidos como custos e, por conseguinte, têm impac-
to nos resultados. Pelo contrário, se os investimentos em aprendiza-
gem ou no desenvolvimento fossem capitalizados e reconhecidos no 

balanço, seriam refletidos como um "valor", o que incentivaria as 
empresas a investir mais nas pessoas8. 

A diversidade de género é outra alavanca para tirar o melhor partido 
de uma organização - social e financeiramente - e acreditamos que 
os investidores continuarão a pressionar as empresas a estabelecer e 
seguir uma estratégia abrangente de diversidade de género. Três 
quartos das organizações que participaram num inquérito da PWC 
afirmaram que a diversidade é uma prioridade, não obstante um terço 
ainda considerar a diversidade como uma barreira à progressão. Em 
finais de 2019, o Credit Suisse Research Institute publicou o estudo 
"CS Gender 3000", que constatou não só um sólido desempenho 
relativo superior das empresas com uma maior percentagem de 
mulheres na administração, mas também uma margem de exploração 
mais elevada. 

Mulheres na administração: Margens de exploração mais elevadas desde 2013 
Margem Ebitda, empresas não financeiras (ajustada por setor, ponderada pelas vendas, em %) 

20 

18 

16 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

<15% de mulheres na administração 
>20% de mulheres na administração 
>30% de mulheres na administração 
Todas as empresas 

Fonte Credit Suisse Research Institute, The CS Gender 3000 in 2019: 
The changing face of companies, outubro de 2019 



Segurança pessoal 
Fazer da prevenção uma prioridade 
No passado, escrevemos sobre a irritação das pessoas em relação ao 
abuso dos dados pessoais e as preocupações relativas ao crime e à 
violência, nomeadamente o medo em relação a ataques terroristas e a um 
ambiente geopolítico difícil. Continuamos a acreditar que os investimentos 
em cibersegurança ou segurança interna são importantes para resolver os 
principais pontos problemáticos das populações. Porém, também acredita-
mos que a COVID-19 e as alterações climáticas conduziram a uma 
mudança nas prioridades. Prevemos um aumento das despesas a médio e 
longo prazo em diagnósticos e soluções de vigilância/resposta pandémica 
após a crise da COVID-19 ter penosamente revelado a falta de recursos 
nestas áreas a nível mundial. O Índice da Segurança Mundial da Saúde 
(GHS), a primeira avaliação abrangente da preparação dos países para 
surtos como a COVID-19, ilustra esta lacuna. A pontuação média mundial 
do Índice GHS foi de apenas 40,2 num potencial de 100 em termos de 
preparação para uma pandemia ou epidemia, de acordo com o relatório do 
Índice GHS de outubro de 2019. 

As ameaças pós-pandémicas relacionadas com os cuidados de saúde 
permanecerão elevadas e antevemos investimentos contínuos na muito 
necessária inovação - ajudando as empresas farmacêuticas e biotecnológi
cas a resolver questões importantes, tais como a ameaça da resistência 
antimicrobiana. Centenas de milhões de vidas foram salvas desde que o 
mundo começou a utilizar antimicrobianos há cerca de 70 anos. Contudo, 
cada utilização de antimicrobianos pode criar oportunidades de resistência 
antimicrobiana, pelo que os medicamentos podem perder rapidamente a 
sua eficácia. Um relatório da ONU estima que, se não forem tomadas 
medidas, as mortes mundiais relacionadas com doenças resistentes aos 
medicamentos podem aumentar de 700.000 por ano para dez milhões até 
2050. De acordo com as simulações do Banco Mundial, num cenário de 
alto impacto antimicrobiano, o mundo pode perder 3,8% do seu PIB anual 
até 2050. 

Além disso, esperamos que a COVID-19 possa conduzir a um aumento 
das despesas com medidas de limpeza e higiene nos locais de trabalho e 
espaços públicos, tal como os ataques terroristas de 11 de setembro 
fizeram com as despesas de segurança. Por exemplo, a partir de 6 de 
maio de 2020, Nova Iorque desligou todas as noites o seu sistema de 
metro para proceder à sua limpeza e desinfeção (em fevereiro de 2021, a 
cidade começou a restaurar parcialmente o serviço noturno). Também são 
necessárias melhorias na ventilação e limpeza do ar, uma vez que a 

COVID-19 pode ser propagada através de partículas transportadas pelo ar 
em ambientes interiores. Um fabricante de sistemas de ventilação estima 
que a ênfase na qualidade do ar interior criará um mercado de 10 a 15 mil 
milhões de dólares, com um ritmo de crescimento de dois dígitos numa 
base anual9 . 

Outra consequência da COVID-19 pode ser uma maior consciência dos 
riscos de cauda e um aumento dos esforços de proteção contra eventos 
extremos - sejam pandemias ou outros desastres. As catástrofes naturais 
como o tsunami de 2011 no Japão, que matou 16.000 pessoas e custou 
360 mil milhões de dólares, ocorrem regularmente10. Um sismo no sul da 
Califórnia - a United States Geological Survey estima uma probabilidade de 
31% de ocorrência de um sismo de magnitude 7,5 em Los Angeles nos 
próximos 30 anos e uma probabilidade de 20% em São Francisco -
poderá custar centenas de milhares de milhões (em dólares). Outro risco 
potencial é o de uma erupção solar, o maior evento explosivo do nosso 
sistema solar. Enquanto as tempestades solares normalmente apenas 
duram de alguns minutos a várias horas, o efeito das tempestades 
geomagnéticas pode permanecer na atmosfera terrestre durante dias ou 
semanas, de acordo com a NASA. Como exemplo dos danos que podem 
ser infligidos por perturbações meteorológicas espaciais, a NASA aponta 
para a interrupção da rede elétrica Hydro-Québec em 1989, causada por 
uma falha do transformador (devido a correntes induzidas geomagnetica-
mente), e que levou a um apagão que durou mais de nove horas e afetou 
mais de seis milhões de pessoas. 

Tendo em conta a falta de preparação dos governos e das empresas para 
a COVID-19, é provável que se agora se esforcem para estar mais bem 
preparados para um potencial evento futuro. A ênfase será cada vez mais 
na "resiliência" O recente apagão no Texas como consequência de um 
nevão que deixou mais de 4,5 milhões de casas e empresas sem energia, 
é um exemplo de que as infraestruturas básicas devem ser resilientes. Tal 
facto oferece oportunidades para empresas de infraestruturas ou de bens 
de equipamento. 

Finalmente, a convergência dos recentes desenvolvimentos biotecnológicos 
com outras tecnologias emergentes é uma promessa tremenda, mas 
também aumenta os riscos de uma utilização indevida. Os avanços em três 
tecnologias específicas - fabrico de aditivos, inteligência artificial e robótica 
- podem facilitar o desenvolvimento ou produção de armas biológicas e dos 
respetivos sistemas de lançamento11. Com uma sensibilidade acrescida para 
tais riscos, poderíamos observar uma maior despesa na prevenção, tais 
como a deteção de explosivos ou produtos químicos e a segurança pública. 
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Infraestruturas 

Jens Zimmermann 
Senior Equity Analyst, 
Energy & Utilities 
Siga Jens no LinkedIn 

O Objetivo 9 dos ODS da ONU 
enfatiza a necessidade de 
infraestruturas sustentáveis e 
resilientes para apoiar o
desenvolvimento económico. À 
medida que o mundo emerge da 
pandemia da COVID-19, esperamos 
que os países desenvolvidos e 
emergentes façam um esforço ainda 
maior para alcançar este objetivo e 
reforçar a espinha dorsal das suas 
economias através da revisão dos 
sistemas vitais de transporte, 
energia e telecomunicações. Além 
disso, estão a ser desenvolvidos 
esforços para construir 
infraestruturas resilientes visando 
reduzir os riscos relacionados com 
eventos meteorológicos extremos e 
para substituir infraestruturas de 
transporte desatualizadas, que 
colocam riscos de segurança. 

https://www.linkedin.com/in/jens-zimmermann-cfa-b0736a6/


À medida que o mundo emerge da pandemia da COVID 19, 
estão a ser envidados esforços para investir em infraestru 
turas sustentáveis de transportes, energia e sistemas de 
telecomunicações, nos países desenvolvidos e emergentes. 

As despesas de incentivo de infraestruturas dos EUA para a 
construção de sistemas de transporte, redes 5G e edifícios 
eficientes e inteligentes deverão apoiar as empresas de 
construção e as operadoras de infraestruturas. 

As políticas ambiciosas de redução do carbono irão 
impulsionar investimentos globais na produção de energia 
renovável e infraestruturas de redes elétricas, o que é 
positivo para empresas de serviços públicos renováveis e 
operadores de rede. 

As empresas de infraestruturas de telecomunicações 
beneficiam da consolidação do mercado europeu de torres 
e da externalização dos centros de dados para centros de 
dados multilocatários. 

Elementos a reter: Estar atento a 
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O caminho para a sustentabilidade 
As despesas com infraestruturas são uma parte importante dos 
pacotes de incentivo fiscal que os governos de todo o mundo estão a 
pôr em prática para reanimar as suas economias após a recessão 
provocada pela COVID-19. No que respeita aos projetos de in-
fraestruturas, a atenção dos governos desviou-se para a prestação 
de um maior apoio aos investimentos em infraestruturas sustentáveis, 
à medida que os países tentam criar uma economia mais verde, e 
colocando uma maior ênfase na construção de infraestruturas 
resilientes às alterações climáticas para proteger os investimentos do 
impacto das alterações climáticas. A recente vaga de frio que deixou 
milhões de texanos sem energia, constitui um exemplo de como as 
condições meteorológicas extremas podem prejudicar infraestruturas 
vitais. 

Nos EUA, o Presidente Joe Biden anunciou um programa de 
infraestruturas de 2,3 biliões de dólares, além do pacote de ajuda 
COVID-19 de 1,9 biliões de dólares. O estímulo proposto para 
infraestruturas é constituído por cerca de 700 mil milhões de dólares 
para iniciativas verdes relacionadas com infraestruturas para veículos 
elétricos, redes elétricas, edifícios energeticamente eficientes, 
tecnologias verdes e produção de energia limpa. 

Na Europa, foi concebido um fundo de recuperação da União 
Europeia (UE) de 750 mil milhões de euros para criar economias 
mais verdes, mais digitais e mais resilientes, para além de apoiar 
setores em dificuldades. A China já implementou um incentivo fiscal 
de dimensão semelhante, o que a ajudou a retomar o crescimento 
económico no segundo trimestre de 2020. Além disso, a sua 
promessa de se tornar "neutra em carbono" até 2060 assinala uma 
importante mudança do investimento em infraestruturas para o 14.º 
Plano Quinquenal do país, que terá início em 2021. 

As infraestruturas resilientes melhoram a fiabilidade dos serviços, 
aumentam a vida útil dos ativos e protegem a rendibilidade dos ativos 
dos investidores. A construção resiliente às alterações climáticas 
pode envolver medidas de gestão (tais como a alteração dos horários 
de manutenção), bem como medidas estruturais (como o aumento da 
altura das pontes para ter em conta a subida do nível do mar). Além 
disso, a deterioração das infraestruturas devido ao subinvestimento e 
à falta de manutenção representa igualmente um perigo significativo 
e inibe o crescimento económico. 

Transportes 
Mobilidade resistente às alterações climáticas 
2020 foi um ano difícil para as empresas de infraestruturas, particularmente 
para o setor dos transportes, que foi muito afetado pelos confinamentos 
relacionados com a pandemia. Ao passo que os operadores ferroviários já 
registavam uma sólida recuperação durante o período de perturbação nas 
viagens como sequência da COVID-19, os operadores rodoviários e aeropor-
tuários ficaram para trás devido ao colapso da procura de viagens. O início das 
campanhas de vacinação suscitou a esperança de que 2021 será um ano de 
recuperação para as empresas rodoviárias e aeroportuárias, uma vez que a 
procura de viagens deverá retomar assim que a percentagem da população 
vacinada exceder significativamente o número de novas infeções. 

A pandemia atrasou ainda mais os investimentos necessários em infraestrutu-
ras no setor dos transportes. Os efeitos a longo prazo associados ao subfinan-
ciamento crónico das infraestruturas de transporte, há muito conhecidos por se 
tratar de uma questão de segurança pública, têm impacto no crescimento 
económico, no emprego e na competitividade dos países. A Sociedade 
Americana de Engenheiros Civis (ASCE) estima que a diferença de investi
mento entre os investimentos necessários e os prováveis nos sistemas de 
infraestruturas de transporte dos EUA ascenderá a mais de 1,2 biliões de 
dólares até 2029 e 2,5 biliões de dólares até 2039. 

O planeamento futuro da construção de infraestruturas no setor dos trans-
portes tem de se concentrar mais no impacto físico das alterações climáticas. 
Por exemplo, a UE desenvolveu normas de construção e de conceção para 
aumentar a resiliência das infraestruturas rodoviárias no seu projeto ROADAPT 
("Roads for today adapted for tomorrow"). Uma rede de transporte resiliente às 
alterações climáticas toma em consideração os aspetos climáticos, tais como 
as alterações na temperatura (derretimento da superfície das estradas e linhas 
ferroviárias congeladas), a subida do nível do mar (inundação de estradas, 
caminhos de ferro e portos costeiros) e a alteração dos padrões das tempesta-
des (danos e perturbações nas pontes e aeroportos). 

Ao projetar o impacto de uma grande inundação em Paris, a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) concluiu que 30% a 
55% dos danos diretos afetariam os ativos no domínio das infraestruturas, ao 
passo que 35% a 85% das perdas económicas estariam relacionadas com a 
perturbação dos serviços de transporte e o fornecimento de eletricidade e não 
com a própria inundação. Assim, assegurar que as infraestruturas de trans-
porte são resilientes às alterações climáticas não só ajudará a reduzir as perdas 
diretas relacionadas com eventos climáticos, mas também a reduzir os custos 
indiretos decorrentes das perturbações na rede de infraestruturas. 
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América do Norte 2,129 
1,555 

Europa 2,141 
3,215 

América Central 
e do Sul 

577 
477 

Ásia-Pacífico 6,030 
6,399 

O caminho para reduzir as emissões de carbono 
Total de investimentos em energias renováveis e redes no âmbito do Cenário de 
Desenvolvimento Sustentável de 2020 a 2040 (em milhares de milhões de dólares) 

Fonte International Energy Agency (World Energy Outlook 2020), Credit Suisse 

Renováveis 
Redes 

Lacuna de financiamento total 
2,6 trilhão de dólares 

Eurásia 316 
201 

África 981 
929 

Médio Oriente 
312 

748 

energia. A AIE estima que o mundo tem de gastar 13,0 trilhão de dólares 
em investimentos em infraestruturas de rede entre 2020 e 2040 a nível 
mundial. Quase metade destes investimentos na rede vão ser necessários 
na região da Ásia-Pacífico, esperando-se que 25% e 9% do total sejam 
gastos na Europa e na América do Norte, respetivamente. 

A construção de redes de ultra-alta tensão tornar-se-á crucial para ligar 
redes de energia ao longo de grandes distâncias e para transportar 
energia renovável do ponto de produção para consumidores longínquos. 
As linhas elétricas de ultra-alta tensão da China já ligam as áreas remotas 
das cidades ocidentais à costa oriental e já há planos para expandir as 
linhas elétricas através das fronteiras, para o Japão e a Rússia. Da mesma 
forma, o projeto Desertec prevê trazer energia solar do deserto do Norte 
de África para os mercados europeus de eletricidade através de cabos 
submarinos de alta tensão. Além disso, a UE está a considerar uma 
“estrada de seda elétrica" para ligar o noroeste da China, rico em energias 
renováveis, à Europa através de uma rede de alta tensão de 5.000 km. 

33 InfraestruturasCredit Suisse    Supertendências 2021|

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                      

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

32 

Necessidades de infraestruturas nos EUA por sistema 
2020–29: Necessidades de infraestruturas nos EUA e lacunas de 
financiamento (milhares de milhões de dólares) 

Investimentos necessários 
Investimentos financiados 

Água/Resíduos 

Transportes 

Eletricidade 

Aeroportos 

0  400     800     1,200 1,600        2,000   2,400 

Fonte American Society of Civil Engineers, Credit Suisse 

Energia e água 
Mais inteligente, melhor, mais limpa 
Para que os governos cumpram as ambiciosas metas de redução de 
emissões em conformidade com os objetivos climáticos de Paris, a 
Agência Internacional de Energia (AIE) estima que as emissões de 
carbono provenientes da produção de energia têm de diminuir 77% a nível 
mundial até 2040. Por conseguinte, a ênfase nos investimentos em 
infraestruturas sustentáveis no setor da energia mudou para acrescentar 
capacidade de produção de energia renovável o mais rapidamente 
possível. A AIE estima que o mundo tem de gastar um total de cerca de 
12,9 trilhão de dólares entre 2020 e 2040 para financiar o necessário 
crescimento das infraestruturas de produção de energia renovável. 
Comparativamente, serão necessários 1,2 trilhão de dólares para 
aumentar a capacidade da energia nuclear e 1,3 trilhão de dólares para 
novas capacidades térmicas a partir de combustíveis fósseis (principal-
mente gás). 

Os investimentos em infraestruturas de redes elétricas têm de aumentar a 
um ritmo semelhante para melhorar a eficiência e a conetividade das 
redes de transmissão, uma vez que as redes elétricas terão de se tornar 
mais inteligentes e ter melhores ligações quando uma percentagem cada 
vez maior de energia solar e eólica intermitente entrar no sistema de 



Edifícios 
inteligentes 

Sistema de 
automação 
de edifícios 

Tecnologia operacional 
dos edifícios 

Tecnologia de 
informação externa 

Dados de 
serviços 
públicos 

Segurança 

Incêndio 

Aquecimento, 
ventilação 
e ar 
condicionado 

Tempo 

Meios de 
comunicação 
social 

Ordem de 
serviço 

Dados 
comerciais 

Tempo de 
espera de 
transporte 
partilhado 

Construir para o futuro 

Fonte Johnson Controls, Credit Suisse 

controlam aquecimento e iluminação energeticamente eficientes, o 
acesso e a segurança dos edifícios, bem como os elevadores e as 
escadas rolantes. Em conformidade, as infraestruturas dos edifícios 
inteligentes também tornam o desenvolvimento urbano mais resiliente 
às alterações climáticas, uma vez que tais edifícios podem enfrentar 
melhor a maior procura de refrigeração ou de aquecimento como 
consequência das alterações na temperatura e melhorar a segurança 
do sistema face às alterações dos padrões de tempestade. 

À medida que os edifícios se tornam mais inteligentes com sistemas 
automatizados, a gestão de resíduos empregará inteligência artificial 
para permitir um processo de reciclagem mais inteligente. Não 
obstante a maquinaria de reciclagem já possa separar os itens 
prontos a reciclar, não pode desmontar os produtos. Contudo, à 
medida que os resíduos incluem cada vez mais aparelhos como 
smartphones e tablets, bem como veículos elétricos, a separação de 
resíduos tornar-se-á cada vez mais importante. Esperamos que os 
robôs sejam cada vez mais utilizados para extrair as valiosas matérias-
primas contidas nos resíduos eletrónicos, tais como ouro, prata, 
platina e cobalto. 
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A água enfrenta igualmente problemas relacionados com o 
transporte, uma vez que as perdas de água podem chegar a 50% em 
algumas cidades durante o processo de distribuição aos clientes. 
Assim, a renovação das condutas de água existentes é tão 
importante como a construção de novas infraestruturas no segmento 
da energia. A OCDE estima que, entre 2020 e 2040, serão 
necessários investimentos num total de 5,6 biliões de dólares para 
melhorar as infraestruturas de água a nível mundial, o que representa 
um pouco menos de metade dos investimentos necessários na rede 
elétrica. 

Cidades inteligentes 
Tempo de renovação: Os edifícios tornam-se neutros em carbono 
Além de uma rede de transportes com um bom funcionamento, uma 
infraestrutura de edifícios eficiente tornou-se a espinha dorsal das cidades 
em crescimento. Porque as megacidades são grandes emissoras de 
carbono e sendo o setor da construção civil responsável por uma 
percentagem cada vez maior das emissões de carbono, a construção e a 
adaptação dos sistemas de construção nas grandes cidades tem de se 
tornar mais inteligente e mais sustentável para dar um contributo tangível 
para os esforços mundiais em matéria de redução do carbono. 

A fim de cumprir as metas estabelecidas no Acordo de Paris, o Conselho 
Mundial de Construção Verde estima que todos os novos edifícios deverão 
atingir emissões líquidas zero até 2030 e que 100% dos edifícios têm de 
funcionar com emissões líquidas zero até 2050. Ainda que atualmente 
apenas uma percentagem muito pequena de edifícios seja neutra em 
carbono, existe uma forte vontade política de melhorar esta realidade. 

As soluções de construção sustentáveis também podem oferecer retornos 
financeiros atrativos, uma vez que a construção de edifícios neutros em 
carbono exige maiores investimentos de capital inicial em contrapartida dos 
custos operacionais mais baixos ao longo da vida útil dos projetos. Uma vez 
que o setor da construção também impulsiona o emprego, esperamos que 
seja aplicado um incentivo fiscal significativo para construir e adaptar 
edifícios, permitindo aos decisores políticos alcançar dois objetivos em 
simultâneo: apoiar a retoma económica pós-pandemia e diminuir a procura 
de energia juntamente com a redução das emissões de carbono. 

Os edifícios inteligentes utilizam Big Data e a Internet das coisas para 
operar sistemas de automação de edifícios, que simultaneamente 



Infraestruturas de telecomunicações 
Acompanhar os dados 
A procura de tráfego e armazenamento de dados na Internet aumen-
tou exponencialmente durante a crise da COVID-19 como resultado 
de as videoconferências e o e-learning terem substituído as reuniões 
presenciais e o ensino em sala de aula. Mesmo para além da pan-
demia, o potencial de crescimento dos fornecedores de infraestrutu-
ras de centros de dados deverá permanecer forte, por duas razões: a 
primeira, visando reduzir os custos durante a recessão da COVID-19, 
muitas empresas fecharam os seus próprios centros de dados e 
transferiram os dados para a nuvem pública ou para os chamados 
centros de dados multilocatários (MTDC); e a segunda, os principais 
fornecedores de serviços de nuvem como a Amazon e a Microsoft 
registaram um forte aumento na procura de serviços de nuvem a 
partir de aplicações como o Zoom, jogos de vídeo e outros produtos 
de largura de banda intensiva, o que os forçou a acelerar os seus 
planos de expansão. 

Consequentemente, os principais fornecedores de serviços de nuvem 
já externalizaram cerca de metade do seu espaço de centros de 
dados para os MTDC. Como estes MTDC ganharam em escala e os 
fornecedores de serviços de nuvem não conseguiram satisfazer a 
procura acelerada de nuvem, estimamos que a percentagem de 
espaço dos centros de dados subcontratados aos MTDC aumente 
para 60% nos próximos anos.  

Uma vez que a fase de construção do ciclo sem fios 5G deverá durar 
mais cinco anos, de acordo com as nossas estimativas, a adoção do 
5G deverá levar a um aumento significativo do tráfego de rede sem 
fios em todo o mundo. Assim, quando as operadoras de telecomuni-
cações aumentam a sua cobertura móvel 5G, as empresas de torres 
de telecomunicações beneficiam da adoção da norma móvel 5G, 
sobretudo na Europa e na América do Norte, as regiões onde, de 
acordo com as nossas projeções, se irá alcançar a maior penetração 
de ligações móveis 5G. 

A principal diferença entre as duas regiões é que nos EUA as 
empresas de torres independentes já desempenham um papel muito 

maior do que na Europa, porque os operadores de telecomunicações 
dos EUA há muito que dependem do aluguer de torres a empresas 
de torres independentes. Como resultado, as empresas de torres 
independentes já possuem cerca de 90% das torres de telecomuni
cações dos EUA, enquanto na Europa, apenas menos de metade das 
torres são propriedade de empresas de torres independentes ou das 
chamadas empresas de torres "ligadas ao operador" (filiais de 
operadores de telecomunicações). 

Como tal, o mercado europeu das torres de telecomunicações é 
menos maduro do que o mercado norte-americano. Acreditamos que 
devem ser esperadas mais alienações de carteiras de torres, uma vez 
que os operadores de telecomunicações europeus vendem as suas 
torres de telecomunicações a empresas independentes para obter 
liquidez e pagar as dívidas. A consolidação do mercado europeu de 
torres em curso oferece um potencial de crescimento às principais 
empresas independentes de torres da Europa e também às empresas 
norte-americanas de torres, que esperamos venham a dar um 
impulso mais agressivo ao mercado europeu de torres nos próximos 
cinco anos. 
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Uwe Neumann 
Senior Equity Analyst, 
Technology & Telecom 
Siga Uwe no LinkedIn 

A pandemia da COVID-19 acelerou 
a transformação digital e entre 
outros, levou ao advento de uma 
nova indústria "sem contacto”, 
abrindo novas oportunidades que 
identificamos nesta 
Supertendência. No futuro, 
esperamos que os produtos e 
serviços digitais continuem a 
ocupar um lugar de destaque entre 
as prioridades dos consumidores e 
das empresas. Paralelamente, o 
esperado forte ciclo de 
substituição para smartphones 5G, 
os novos investimentos em redes e 
centros de dados 5G, bem como 
as empresas que se deslocam 
cada vez mais para a nuvem, 
continuam a ser fatores de apoio à 
nossa Supertendência. 

https://www.linkedin.com/in/uwe-neumann-40aa78199/


Empresas de software, serviços de TI e plataformas que 
servem a "indústria sem contacto" e são facilitadores de 
pagamentos digitais, IA, RV, RA e processos de automação 
industrial. 

Empresas com forte exposição à implantação de redes/ 
dispositivos 5G que deverão acelerar a adoção de apli 
cações de RV/RA. Empresas que aumentam a eficiência 
através de aplicações de RV/RA. 

Fornecedores de soluções e serviços de IA para utilização 
em áreas tão diversas como os cuidados de saúde e a 
educação, entre outras. 

Empresas concentradas em soluções de automação 
industrial e no fabrico de robôs colaborativos; fornecedores 
de tecnologias quânticas. 

Empresas do setor da saúde que utilizam tecnologia digital 
e análise de Big Data para melhorar a execução no diag 
nóstico, terapêutica, sequenciação, tecnologia mRNA, 
prestação de cuidados e dispositivos médicos. 

Elementos a reter: Estar atento a 
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COVID-19: uma crise torna-se um 
catalisador para o setor das TI 

Fonte Company reports, US Census Bureau via FRED, 
Credit Suisse 

Vídeo Zoom 
Crescimento das receitas (% em 
relação ao ano anterior) 

Vendas a retalho do comércio 
eletrónico 

Webcams para PC 
Crescimento das receitas % 

Colaboração em vídeo 
Crescimento das receitas % 

Tablets e outros acessórios 
Crescimento das receitas % 

Jogos 
Crescimento das receitas % 

Março de 2020 
Dezembro de 2020 

169% 

78% 

8% 

218% 
60% 

36% 342% 

160 mil milhões 
de dólares 

207 mil milhões 
de dólares 

309% 

369% 

32% 

( jan. 2020) 

(out. 2020) 
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Digitalização 
Sem mãos: A tecnologia sem contacto 
A transformação digital já estava em curso muito antes do golpe que a 
pandemia da COVID-19 representou, mas recebeu um impulso significativo 
em plena crise. A empresa de estudos de mercado Statista estima que os 
investimentos diretos na transformação digital totalizarão 6,8 biliões de 
dólares entre 2020 e 2023, assumindo uma aceleração de 1,3 biliões de 
dólares gastos em 2020 para 2,3 biliões de dólares em 2023. A Statista 
antecipa que 65% do Produto Interno Bruto mundial seja digitalizado até 
2022. De facto, a pandemia conduziu a uma importante aceleração das 
visitas médicas virtuais, downloads de aplicações e utilização de jogos 
digitais, bem como à abertura de novas formas de colaboração e edu-
cação digital, entre outras. A mudança para o teletrabalho aumentou a 
procura de novas aplicações empresariais e de infraestruturas de controlo 
remoto. As empresas aperceberam-se de que quando deslocam as suas 
infraestruturas para a nuvem, podem gerir melhor a colaboração entre os 
seus trabalhadores. Além da transformação digital, um forte ciclo de 
substituição para smartphones 5G, os investimentos elevados e contínuos 
em redes 5G, a computação de ponta e as infraestruturas de centros de 
dados, bem como uma transferência acelerada das empresas para a 
nuvem, continuam a ser as principais tendências de crescimento estrutural 
que impulsionam a digitalização. 

A eliminação da interação física nos nossos ambientes de comunicação, 
vida e trabalho, tem sido provavelmente a mudança mais drástica que a 
pandemia provocou, tendo mudado o nosso pensamento sobre como 
utilizamos eficazmente as ferramentas de comunicação e de colaboração. 
Neste contexto, as interfaces de utilizador sem contacto e os múltiplos 
dispositivos e aplicações interligados têm vindo a permitir uma interação 
cada vez maior através de assistentes de voz. Além disso, a funcionalidade 
de autenticação biométrica baseada no reconhecimento de voz ou de 
imagem pode fornecer serviços personalizados para os utilizadores no 
trabalho ou na vida quotidiana. Não obstante tal já fosse possível antes da 
crise da COVID-19, a adoção desta tecnologia tem aumentado substan-
cialmente nos últimos meses. O reconhecimento facial, a análise emocion-
al ou o reconhecimento ótico de carateres são tecnologias de visão por 
computador que melhoram as interfaces do utilizador "sem contacto". À 
medida que a adoção desta última aumenta, deverá criar uma procura 
significativa de software de inteligência artificial (IA), sensores, semicondu-
tores inteligentes e outro hardware. 



O comércio eletrónico mundial tem vindo a crescer fortemente nos últimos 
anos, dando um impulso às empresas de pagamentos (lideradas por 
software). Com o aumento do comércio eletrónico, acelerado pela pandemia, 
as exigências começaram a mudar. Os novos e atuais operadores desen-
volveram novas capacidades para pagamentos digitais remotos, com a 
PayPal, por exemplo, a tornar-se líder em serviços de pagamento online. No 
que respeita os clientes, foram desenvolvidas soluções inovadoras como 
carteiras digitais e aplicações de pagamento de parceiro para parceiro, 
peer-to-peer (P2P), refletindo as preferências dos consumidores pela 
conveniência (sem manuseamento de dinheiro) e a rapidez (pagamentos mais 
rápidos), facilitadas pela crescente penetração de smartphones e aplicações 
de Internet móvel. 

Realidade virtual 
Estrelas alinhadas para o crescimento da RV/RA 
A crise da COVID-19 e a implantação de redes móveis 5G melhoraram 
substancialmente as perspetivas para o mercado de realidade aumentada 
(RA) e da realidade virtual (RV). Os serviços sem contacto, que a tecnologia 
RA pode permitir, constituem uma área de crescimento que tem beneficiado 
particularmente em plena pandemia. Permite efetivamente às TI tocar o 
mundo real com uma sobreposição digital permitindo, por exemplo, a 
colaboração a longa distância. Com o seu largo espectro e capacidade para 
descarregar rapidamente com baixa latência, as redes de comunicação 5G 
fornecem a energia necessária para a gestão de dados que deverá conduzir 
ao avanço da tecnologia RV e RA (agora denominada XR = realidade 
alargada) para o mercado de massas num futuro não muito distante. 

Os confinamentos devido à COVID-19 forçaram as empresas a encontrar 
soluções criativas para a continuidade do negócio. A empresa holandesa 
ASML fornece um exemplo interessante a este respeito. Cerca de 30% do 
negócio da ASML são serviços de manutenção para as suas máquinas de 
equipamento semicondutor. Os engenheiros viajam normalmente à Ásia para 
prestar esse apoio diretamente às equipas locais. Dado a proibição de viagens 
devido à COVID-19, a ASML decidiu fornecer esse apoio a partir de Eind-
hoven, utilizando o software RA/RV. De acordo com a empresa, esta iniciativa 
tem corrido tão bem que a administração decidiu manter este apoio mesmo 
depois de a pandemia acabar. Num outro exemplo, um cirurgião do Hospital 
for Special Surgery de Nova Iorque, realizou, em dezembro de 2020, a 
primeira cirurgia de substituição do joelho nos EUA utilizando a plataforma de 
realidade aumentada baseada na nuvem da Medacta NextAR, que gerou 
modelos 3D do joelho e determinou questões tais como a extensão do osso a 
ser removido e a colocação ideal do implante. Ainda que esperemos que a 

adoção de tais inovações cresça, também acreditamos que, para além da 
necessidade e aceitação crescentes da utilização de XR, a implantação de 
redes móveis 5G e os investimentos em informática de ponta oferecem a 
precondição tecnológica para o desenvolvimento de serviços de XR. A 
dimensão do mercado para hardware e software XR ainda é pequena e as 
expectativas de crescimento são moderadas até à data. Porém, o crescimen-
to do mercado de XR pode acelerar a partir de 2021, dado os sinais de 
grandes empresas como o Facebook. 

Numa mudança recente, o Facebook, na apresentação dos resultados do 
quarto trimestre, salientou que está a investir substancialmente na "próxima 
plataforma informática" de RA/RV, chamando à Apple o seu maior concor-
rente futuro neste espaço. Vemos essa rivalidade como positiva para os 
consumidores, uma vez que esta concorrência deverá impulsionar o desen-
volvimento dos melhores produtos deste setor. 

Inteligência artificial 
COVID-19 e ODS conduzem a uma maior utilização de IA   
À medida que a pandemia da COVID-19 se propagou pelo mundo, os 
cientistas tiveram de encontrar respostas a três questões essenciais - o que 
causa a doença, como diagnosticar os doentes (sintomas) e como encon-
trar um tratamento e uma vacina. Com os hospitais cheios de doentes, 
utilizar os respetivos historiais médicos e dados para encontrar respostas 
relevantes para estas três perguntas foi uma tarefa hercúlea. Contudo, 
graças à evolução da IA, os especialistas médicos puderam analisar estes 
dados para não só estudar as origens da doença, mas também para 
desenvolver vacinas a uma velocidade sem precedentes. 
As capacidades de IA, como a aprendizagem automática a aprendizagem 
profunda, desempenharam um papel importante na identificação de 
medicamentos para a COVID-19 e no fornecimento de uma vacina a um 
ritmo rápido, por exemplo, ajudando a estudar as proteínas que compõem o 
vírus ou a identificar componentes pouco suscetíveis de sofrer mutações. 
Outra área impulsionada pela pandemia foi a da colaboração em vídeo. A 
especialista em plataformas de comunicação Avaya integrou soluções de IA 
na nuvem da NVIDIA para melhorar as suas capacidades de colaboração, 
tais como transcrições ao vivo, remoção de ruído de fundo, fundos de ecrã 
verdes virtuais e características de apresentador melhoradas. A educação e 
o eduentretenimento online também beneficiaram da pandemia e o 
"professor como um algoritmo baseado na IA" é cada vez mais uma opção 
em plataformas de ponta de empresas como a TAL Education, 2U e Byju. 
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Os EUA, a China e a Europa têm competido para se tornarem a nação com a 
IA mais avançada. De acordo com um relatório de 2019 do Center for Data 
Innovation baseado nos EUA, a China é líder no número de empresas que 
estão a adotar ou a orientar serviços e aplicações de IA, tais como a condução 
autónoma ou as aplicações de educação baseadas em linguagem natural. 

Indústria 4.0 
Computação quântica e gémeos digitais 
A pandemia tem causado disrupções em quase todas as áreas da vida, 
sendo as fábricas uma delas. O trabalho intensivo em termos de mão de 
obra sofreu um impacto em plena escassez temporária de trabalhadores à 
medida que as infeções por COVID-19 aumentavam, sublinhando a questão 
da automação industrial e a implantação de robôs colaborativos ("cobots"). 
Muitos dos principais fabricantes de robôs, como a Fanuc e a Quanta 
Computer, esperam que a procura de cobots se intensifique em 2021 e 
estão a planear aumentar a produção. Também esperamos que as novas 
tecnologias, entre as quais a computação quântica, ganhem força. Uma vez 
desenvolvidos, os modelos de computadores quânticos de elevada potência 
têm o potencial de ser um dos exemplos mais inovadores das tecnologias da 
Quarta Revolução Industrial. Mas ainda há algum caminho a percorrer. 

Espera-se que os futuros computadores quânticos simulem interações de 
componentes em sistemas de hardware complexos, calculando de forma 
mais precisa e exaustiva as cargas do sistema, caminhos de carga, ruído e 
vibração. Esta análise integrada pode otimizar o fabrico de componentes 
individuais no contexto global do sistema, reduzindo o impacto cumulativo 
proveniente da gestão de vários processos ao mesmo tempo e melhorando 
os custos sem sacrificar o desempenho global do sistema. 

O fabrico de aeronaves assumiu a liderança nesta área, esperando-se que a 
computação quântica crie uma mudança substancial do paradigma no modo 
como as aeronaves são construídas e pilotadas. Por exemplo, a Airbus 
pretende ser uma das primeiras empresas a adotar tecnologias quânticas 
para melhorar os seus produtos e serviços e resolver os desafios aeroespaci
ais mais complexos. As parcerias que estão a ser estabelecidas entre 
empresas industriais e tecnológicas como a Microsoft, a Alphabet e a IBM 
ajudarão a impulsionar a adoção da computação quântica. 

Na indústria de transformação, o conceito de gémeo digital (definido pela GE 
como "representações de software de ativos e processos utilizados para 
compreender, prever e otimizar o desempenho a fim de alcançar melhores 
resultados comerciais") está agora a ser adotado em todo o setor. 

Fonte McKinsey Global Survey “The state of AI in 2020,” Credit Suisse 

Diminuição 
Sem alterações 
Aumento 

* Os inquiridos de empresas de alto desempenho são os 
que declararam que 20% ou mais do EBIT de 2019 das 
suas organizações era imputável à utilização de IA; n = 
número de inquiridos 

Geral 
Inquiridos de empresas de alto 
desempenho de IA (n = 81)* 

Inquiridos de outras empresas  
(n = 949) 

Por setor 
Sistemas e serviços de saúde/ 
produtos farmacêuticos e médicos  
(n = 67) 

Automóvel e montagem 
(n = 82) 

Serviços financeiros 
(n = 195) 

Bens de consumo e embalados/ 
vendas a retalho (n = 58) 

Serviços profissionais 
(n = 157) 

Alta tecnologia/telecomunicações 
(n = 202) 

Investimentos em IA em plena crise da COVID-19 
% de inquiridos de empresas que declararam ter adotado IA 

0  20       40  60 80    

A Amazon Web Services lançou no ano passado um website de aprendiza-
gem automática chamado "CORD-19 Search", que ajuda os investigadores 
a aceder e pesquisar rapidamente mais de 50.000 documentos de 
investigação relacionados com a COVID-19 utilizando perguntas em lingua-
gem natural. A IA é também cada vez mais vista como uma solução para 
ajudar a alcançar os ODS da ONU, por exemplo, no apoio à otimização da 
produção de energia. 

As previsões da IDC indicam que as receitas do mercado mundial de IA, 
incluindo software, hardware e serviços, tenham atingido 156,5 mil milhões 
de dólares em 2020, um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior. 
Também espera que as receitas ultrapassem 300 mil milhões de dólares 
até 2024, o que implica um índice de crescimento anual ao longo de cinco 
anos de cerca de 17,0%. Espera-se que o software seja responsável pela 
maior fatia destas receitas (~80% do total), e no próprio software, é 
provável que a maioria das receitas provenha de aplicações de IA. 
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Esperamos que a adoção desempenhe um papel vital na Modelagem de 
Informações da Construção (BIM) entre o impulso ao estímulo verde e à 
tecnologia para tornar os edifícios mais eficientes. Observamos a adoção 
crescente da BIM 5D (três dimensões físicas e a orçamentação e calen-
darização) evoluir para pacotes de software de Gestão do Ciclo de Vida da 
Construção plenamente desenvolvidos, semelhantes aos da gestão do 
ciclo de vida de produtos industriais. De acordo com um inquérito da 
Gartner, 18% das empresas que implementam a Internet das coisas (IoT) 
já implementaram gémeos digitais, sendo que 70% já os estavam a 
implementar ou planeiam implementá-los até outubro de 2021. Conse-
quentemente, 88% das empresas que implementam a IoT deverão ter 
implementado gémeos digitais em cerca de um ano. 

Tecnologias da saúde 
Uma era de inovação 
A COVID-19 deu impulso à inovação no setor da saúde, aumentando as 
receitas neste setor de 350 mil milhões de dólares em 2019 para uma 
estimativa de 600 mil milhões de dólares em 2024, de acordo com a McKinsey. 
Como consequência da pandemia, empresas como a Moderna ou a BioNTech 
encontram-se nas fronteiras da biotecnologia e tornaram-se nomes familiares. A 
necessidade iminente de uma vacina contra a COVID-19 permitiu às empresas 
implantarem pela primeira vez a tecnologia de vacina mRNA com sucesso. 
Dada a versatilidade da plataforma mRNA, consideramos o sucesso das 
vacinas mRNA um salto em frente na evolução de potenciais novas aplicações 
da tecnologia mRNA noutras áreas terapêuticas, tais como a medicina 
regenerativa ou as vacinas personalizadas contra o cancro. 

Um pouco associado a isso está o campo da medicina de precisão, que visa 
proporcionar terapias direcionadas ou mesmo específicas para os pacientes. 
A Roche é pioneira nesta nova era de cuidados de saúde personalizados 
com o lançamento, no início de 2021, de algoritmos de análise de imagem 
que utilizam a IA para definir o melhor tratamento para os doentes com 
cancro da mama. Em relação à deteção do cancro, a Thermo Fisher 
Scientific está entre as empresas que desenvolvem biópsias líquidas, outra 
tecnologia promissora (face às biópsias cirúrgicas atuais) para detetar 
pequenas quantidades de células cancerígenas e os seus resíduos na 
corrente sanguínea dos pacientes. Além de uma maior conveniência para os 
pacientes, face às biopsias cirúrgicas, as biopsias líquidas permitem a 
deteção precoce do cancro e a monitorização da progressão do cancro - tal 
como a adoção de mutações - ao longo do tempo. Dada a ligação intrincada 
entre o ponto temporal de deteção e o prognóstico dos pacientes oncológi
cos e a sua sobrevivência a longo prazo, a tecnologia também deverá ser 

Fonte Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement (McKinsey & Company). 
Dezembro de 2020, Credit Suisse 

Operações financeiras 
Prestação de cuidados 
Rastreio e diagnóstico 

Bem-estar e prevenção de doenças 
Investigação e desenvolvimento 

2019 

Previsão 2024 

Crescimento saudável 
Saúde digital mundial, dimensão do mercado, milhares de milhões de dólares 

0  200                       400  600 

capaz de produzir mudanças drásticas nos resultados em matéria de saúde. 
Além disso, em 2020 registaram-se avanços notáveis na tecnologia da 
bioimpressão. Os sistemas 3D, por exemplo, fizeram progressos significati
vos no desenvolvimento de sistemas de bioimpressão de estruturas de 
órgãos sólidos e regeneração pulmonar humana, um importante marco para 
a impressão de órgãos humanos no futuro. Além disso, doenças como a 
diabetes, cuja incidência continua a aumentar devido ao envelhecimento 
demográfico e a estilos de vida pouco saudáveis, requerem terapias 
farmacêuticas, bem como terapias tecnológicas. Com a integração de 
monitores contínuos de glucose e bombas de insulina, já hoje uma realidade, 
um pâncreas artificial - muitas vezes considerado o "Santo Graal" da terapia 
da diabetes - parece estar a uma distância impressionante. 

Ao longo de 2020, a telemedicina continuou a ser um setor florescente, 
tendo líderes de mercado como a Teladoc e empresas recentemente 
cotadas em bolsa como a Amwell ganho aceitação. No futuro, é provável 
que este setor seja ainda mais acessível com a adoção de 5G e de chatbots 
de conversação com recurso à IA para facilitar a conetividade global. 

A adoção de tecnologias vestíveis nos cuidados de saúde continua a crescer, 
e grandes empresas tecnológicas como a Amazon, Google e Apple estão a 
desenvolver dispositivos ou aplicações personalizados para a saúde. 
Paralelamente, a Amazon lançou recentemente a sua plataforma de farmácia 
online e a Alibaba angariou 1,3 mil milhões de dólares para expandir o seu 
negócio farmacêutico de comércio eletrónico. À luz destes desenvolvimentos, 
é legítimo perguntar se as empresas de tecnologia poderão, a dada altura, 
dominar o setor de cuidados de saúde. 
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Economia grisalha 

Lorenzo Biasio 
Senior Equity Analyst, 
Healthcare 
Siga Lorenzo no LinkedIn 

Apesar do impacto desproporcionado 
da pandemia nos grupos populacionais 
idosa, não vemos a mudança 
demográfica fundamental em curso 
como sendo um fator de perturbação. 
No cerne da nossa Supertendência 
Economia grisalha encontra-se a 
projeção de que a população sénior 
mundial duplicará para mais de dois mil 
milhões até 2050. Esta mudança gerará 
procura, mas também revelará desafios 
que exigem soluções inovadoras - nos 
cuidados de saúde, seguros e mercados 
de consumo e imobiliário. Durante a 
pandemia, verificou-se uma adoção 
acelerada de várias soluções e 
tecnologias deste tipo, que passaram a 
ser tendência. 

https://www.linkedin.com/in/lorenzo-biasio-04590858/


Empresas biofarmacêuticas, de tecnologia médica e de 
ciências da vida que abordam as condições que afetam os 
idosos através de produtos inovadores tais como imunotera 
pias ou conjugados de anticorpos. 

Prestadores e operadores de habitação sénior, organi 
zações de cuidados geridos e operadores de telemedicina 
que podem direcionar os pacientes para ambientes de 
cuidados mais eficientes. 

Companhias de seguros de saúde e de vida, consultores de 
património privados e gestores de ativos com fortes 
capacidades em matéria de preços. 

Empresas de consumo centradas nas necessidades 
básicas, bem como nos desejos mais discricionários dos 
consumidores seniores, tais como empresas de turismo, 
empresas de produtos de beleza ou fabricantes de óculos e 
aparelhos auditivos. 

Elementos a reter: Estar atento a 
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Terapêutica e dispositivos   
A inovação e a prevenção são fundamentais   
Os cuidados de saúde continuam a ser o setor mais afetado como conse-
quência de uma população em envelhecimento. A incidência de muitas  
doenças crónicas aumenta com a idade, sendo que as comorbilidades (ou  
seja, pacientes com várias doenças concomitantes) ocorrem frequente-
mente. Porém, os fármacos modificadores de doença genuínos para  
algumas das doenças mais onerosas relacionadas com a idade, tais como  
diferentes cancros ou Alzheimer, continuam a ser inatingíveis. É por esta  
razão que a crescente ubiquidade das terapias de anticorpos, que implicam  
uma maior versatilidade para desenvolver tratamentos mais direcionados, são  
um desenvolvimento bem-vindo, bem como novos acréscimos à caixa de  
ferramentas biotecnológicas. Esta última envolve, nomeadamente, terapias  
com ácido nucleico, conjugados de anticorpos ou terapias celulares e  
genéticas. Não obstante estas tecnologias ainda não sejam bem conhecidas  
do público em geral, pensamos que o sucesso clínico das vacinas mRNA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

(uma forma de terapias de ácido nucleico) na pandemia da COVID-19 
sublinhou a importância dos investimentos constantes em tecnologias 
promissoras, mas que estão longe de ser comerciais, bem como a rapidez 
com que uma tecnologia pode ser integrada quando chegar a altura certa. 
Dada a versatilidade da tecnologia mRNA noutras áreas, tais como doenças 
metabólicas ou medicina regenerativa, bem como o potencial das outras 
tecnologias delineadas, pensamos que a trajetória de inovação do setor será 
sustentada nos próximos anos, proporcionando, muito possivelmente, 
avanços terapêuticos em doenças com necessidades significativas não 
satisfeitas. 

O reverso da medalha de tal inovação, utilizada num número cada vez maior 
de pacientes, é o elemento custo. Com base na trajetória histórica, é de 
esperar que as despesas de saúde continuem a aumentar a um ritmo várias 
centenas de pontos de base acima do crescimento do Produto Interno Bruto. 
Tal suscita um importante debate e exige soluções para conter as despesas 
de saúde no contexto de tais desenvolvimentos demográficos. Aqui, 
pensamos que a tecnologia desempenhará um papel cada vez mais 
importante ao longo da continuidade da prevenção, do diagnóstico (precoce) 
e do tratamento. A prevenção de doenças é, em primeiro lugar, altamente 
rentável. Além disso, quando a prevenção não é aplicável ou exequível, a 
experiência adquirida demonstra que o diagnóstico mais precoce possível -
possibilitado pelos saltos tecnológicos em matéria de biópsias líquidas (uma 
aplicação de sequenciação genética) ou da imagiologia médica, por exemplo 
- aumenta a sobrevivência dos pacientes e atenua normalmente os custos. 
Por último, a tecnologia também deixará a sua marca nos tratamentos, 
graças a aplicações a nível do médico assistente e dos pacientes. 

População com mais de 60 anos até 

Fonte United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2020). “World Population Prospects 2020,” Edição Online. Rev. 1, Medium Fertility Variant; 
Credit Suisse 

100 milhões com mais de 60 anos em 2020 

100 milhões adicionais com mais de 60 anos até 2050 

1,3 mil milhões 

121 milhões 
248 milhões 

216 milhões 

Ásia 

Europa 
América do Norte 

América Latina 

África 

190 milhões 
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Independentemente da indicação, área terapêutica ou natureza da 
intervenção (medicamentos, doenças ou outras formas de terapia), 
acreditamos que a ênfase na inovação criadora de valor é fundamen-
tal, uma vez que só esta garante o poder de negociação das empre-
sas farmacêuticas, biotecnológicas e de tecnologia médica num 
mundo que enfrenta despesas de saúde cada vez mais elevadas. 
Assim, concentramo-nos nas empresas que demonstraram historica-
mente força na inovação ou que estão envolvidas nas tecnologias 
acima descritas e/ou que são líderes de custos nas suas respetivas 
geografias. 

Cuidados e instalações 
Reimaginar os cuidados a seniores  
Uma população em envelhecimento - em conjunto com as condições 
e doenças relacionadas com a idade que o acompanham - exige 
opções e ambientes de cuidados dedicados, bem como instalações 
equipadas para os prestar. Os grupos seniores de hoje vivem fre-
quentemente uma vida mais saudável e ativa do que as gerações 
anteriores, o que lhes permite viver de forma independente durante 
mais tempo um estilo de vida que procuram manter o máximo de 
tempo possível. Os lares de idosos de “tamanho único” do passado já 
não satisfazem as diversas exigências deste grupo. 

Os construtores e operadores de conceitos de habitação sénior 
dedicados, como a Korian, que, com a sua oferta integrada, abran-
gem todo o espectro da acuidade, desde instalações de habitação 
assistida e habitação partilhada (sénior) em detrimento dos cuidados 
domiciliários e lares de idosos com cuidados intensivos, desempen-
harão, assim, um papel crucial na satisfação da procura. Inclusiva-
mente, à medida que os investidores externos vão descobrindo cada 
vez mais o défice de investimento neste espaço, vemos os opera-
dores atuais como bem posicionados devido ao conhecimento íntimo 
que possuem das preferências da sociedade regional, dos requisitos 
específicos das patologias (por exemplo, no tratamento de pacientes 
que sofrem de demência) e das diferenças nos sistemas de reembol-
so, o que lhes permite instalar conceitos e instalações de cuidados 
adaptados às necessidades locais.  

Além da infraestrutura física, e não contrariamente à adoção acelera-
da de novas tecnologias em muitos outros campos durante a pan-
demia, a prestação de cuidados também assistiu a uma aceleração 
digital altamente acelerada que despertou recentemente o interesse 
dos investidores. Tendo-se tornado o epítome das empresas de 
telemedicina, a Teladoc registou 10,6 milhões de consultas médicas 
em 2020, quase o triplo do ano anterior. Com benefícios óbvios em 
termos de tempo, custos e conveniência, pensamos que o comporta-
mento do consumidor nesta área permanecerá relativamente imutável 
e que as atuais tendências na procura de telemedicina deverão 
permanecer relativamente sustentáveis mesmo após a pandemia. 

Consideramos que este cenário cria um conjunto interessante de 
oportunidades fundamentais para os fornecedores de telemedicina. 
Contudo, também é apelativo para outras empresas. As organizações 
de cuidados geridos, que desempenham um importante papel no 
sistema de saúde na orientação dos doentes para um ambiente de 
cuidados mais eficaz, devem também beneficiar da telemedicina, quer 
esta seja fornecida mediante uma parceria com um fornecedor de 
telessaúde estabelecido ou através de uma estrutura própria (desde 
que a base e a rede de doentes sejam suficientemente grandes). 

E ainda que as consultas de telessaúde tenham hoje em dia um 
âmbito limitado, notamos que os novos avanços tecnológicos no que 
se refere ao diagnóstico deverão abrir o espectro relativamente 
depressa a consultas mais complexas. 

A indústria biofarmacêutica no caminho da inovação 
US Food and Drug Administration; novas aprovações de 
medicamentos (em números) 

Fonte FDA, Nature, Credit Suisse 

Novas entidades moleculares (NME)     
das quais biológicas 
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Seguros de saúde e de vida  
Pandemia põe os seguros em evidência  
Como é sabido, os seniores encontram-se no centro da tempestade 
quando se trata da pandemia da COVID-19. Além da sua vulnerabili
dade a uma evolução grave da doença, uma nota do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) sugere que a pandemia pode forçar mais pessoas 
a reformarem-se mais cedo dado as más condições do mercado de 
trabalho, baixando assim os níveis das pensões e aumentando os 
riscos de pobreza na velhice. A nível do sistema, o FMI observa como 
a pandemia atinge os sistemas de pensões a nível estrutural: os 
pedidos de invalidez podem aumentar, ao passo que o financiamento 
pode sofrer devido à contração da base salarial contratual e/ou a uma 
redução temporária das taxas de contribuição. Do lado do ativo, a 
volatilidade dos mercados financeiros pode pesar nas posições do 
balanço relativas a fundos de pensões. Por fim, as medidas extensiv-
as de apoio estatal são suscetíveis de colocar mais pressão sobre as 
finanças públicas, afetando os sistemas de pensões financiadas ou 
garantidas pelo Estado a longo prazo. Estas tendências reforçam a 
nossa opinião de que existe uma necessidade crescente de soluções 
de pensões do setor privado. 

A pressão da pandemia sobre as empresas de seguros de saúde do 
setor privado tem sido bastante limitada até agora. Nas economias 
desenvolvidas, os sistemas de saúde pública (em última análise, os 
contribuintes) estão preparados para absorver a maioria dos custos 
relacionados com a COVID-19, com muitas diferenças locais. Porém, 
acreditamos que a pandemia aumentou a consciência geral dos riscos 
para a saúde. Um estudo do Swiss Re Institute confirma este ponto 
de vista, citando a crescente procura de produtos online com cober-
tura de saúde na China. Não obstante seja uma oportunidade para as 
companhias de seguros de vida e saúde estabelecidas, também exige 
que estas aumentem as suas capacidades online ao mesmo tempo 
que ainda fazem uso da sua considerável força de agentes. De uma 
forma geral, vemos mais possibilidades de as seguradoras crescerem 
continuamente em mercados com pouca penetração, sobretudo a 
partir da distribuição online. 

Escolhas do consumidor sénior 
Da imobilização à onda de gastos? 
Apesar dos desafios mencionados em relação ao financiamento das 
futuras gerações seniores, observamos que os idosos são hoje um 
poderoso grupo de consumidores com elevado poder de compra, refletindo 
a acumulação de riqueza ao longo da vida associada a heranças recebidas 
perto da idade da reforma - outro efeito do aumento da longevidade. Nos 
últimos anos, escrevemos sobre as escolhas dos consumidores seniores, 
que incluíam despesas elevadas com cuidados pessoais e produtos de 
beleza, alimentos e produtos para animais de estimação, ou viagens e 
experiências. É evidente que durante a pandemia e particularmente dado o 
aumento do risco para os grupos mais velhos, o consumo na última 
categoria quase se imobilizou. Ainda que pensemos que uma recuperação 
sustentada levará tempo e que está altamente dependente da continuação 
da trajetória da pandemia, pensamos que é uma das áreas mais interes-
santes a observar neste momento. Tendo tido de permanecer em casa ou 
limitar as viagens a destinos nacionais, há provas de uma significativa 
procura reprimida de viagens, turismo e experiências nos grupos seniores, 
o que deverá conduzir a um forte crescimento do número de viagens uma 
vez levantadas as restrições, primeiro a nível nacional e mais tarde a nível 
internacional. O consultor Oliver Wyman observa que à medida que a 
pandemia avançava, um número cada vez maior de respondentes ao seu 
inquérito Traveler Sentiment Survey declarou que iriam viajar mais, e não 
menos, quando a pandemia terminasse e as restrições de viagem fossem 
levantadas. Um outro fator que também contribuirá para uma recuperação 
das viagens é a elevada taxa de poupança observada durante a pandemia. 

Além das viagens e tendo em conta a crescente população sénior, 
sobretudo na Ásia, consideramos importante compreender as preferências 
dos consumidores deste grupo demográfico regional. Ainda que nós - com 
base em fontes como o inquérito Credit Suisse Emerging Consumer 
Survey e as apresentações de empresas multinacionais - reconheçamos o 
património sustentado das marcas dos mercados desenvolvidos nos 
mercados emergentes (ME), estamos conscientes da possibilidade de 
ocorrerem mudanças no comportamento dos consumidores, o que poderá 
criar riscos de perda aos operadores estabelecidos. Reconhecendo esta 
última possibilidade, estamos atentos a pontos de viragem em segmentos 
distintos e mercados selecionados - tal como uma preferência por marcas 
locais de smartphones na China - que deverão criar marcas de ME para 
um longo caminho de crescimento. 
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Millennials 

Julie Saussier 
Senior Equity Analyst, 
Consumer Goods 
Siga Julie no LinkedIn 

Todos nós vivemos como Millennials 
durante a crise da COVID-19. 
Fizemos compras, trabalhámos e 
socializámos online e prestámos 
mais atenção à nossa saúde e ao 
ambiente. Como resultado, as 
tendências da digitalização 
aceleraram acentuadamente, 
nomeadamente nas finanças - um 
novo domínio de incidência desta 
Supertendência. Ocorreu 
igualmente uma mudança notória 
no rumo para a sustentabilidade 
durante a pandemia. Mais uma vez, 
as gerações mais jovens são 
influenciadoras a nível mundial 
nesta área. Estão a colocar a 
biodiversidade na mira dos 
holofotes, obrigando as empresas a 
uma maior sustentabilidade nas 
suas cadeias de abastecimento 
- uma tendência recentemente 
referida no nosso subtema Atitude 
Verde. 

https://www.linkedin.com/in/julie-saussier-184683178/


Empresas em sintonia com a atitude verde dos Millennials 
em áreas como a proteção da biodiversidade e o clima, 
alimentação saudável e sustentável, consumo e produção 
responsáveis e energia limpa. 

Plataformas digitais de todo o mundo que estão a mudar as 
compras, a publicidade, os meios de comunicação social e 
agora o setor financeiro. 

Empresas em sintonia com os valores dos Millennials no 
que se refere à diversão, saúde e lazer e orientadas para os 
mercados emergentes (marcas globais e marcas chinesas 
(nacionais). 

Elementos a reter: Estar atento a 
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Diversão, saúde e lazer 
"Made in China” ganha credibilidade entre os jovens consumidores 
A história do crescimento dos consumidores nos mercados emergentes 
continua. A classe média é o mercado de bens de consumo dominante, 
representando um terço da economia mundial, de acordo com a 
Brookings Institution. Em 2030, dois terços da população da classe 
média mundial viverão na Ásia12. Durante a última década, as empresas 
internacionais visaram este mercado com um sucesso significativo na 
China, que continua a ser o principal motor de crescimento. Os consum-
idores chineses acolheram as marcas internacionais com uma herança 
histórica convincente e uma reputação de qualidade. Esta tendência 
continua com as gerações mais jovens e assistimos a fortes desenvolvi
mentos nos mercados de cosméticos, artigos de luxo e roupa desportiva 
e, mais recentemente, nos mercados de bebidas espirituosas e de 
cervejas e noutras categorias de produtos de base. 

Porém, uma nova tendência está a emergir entre uma onda de orgulho 
nacional entre os consumidores chineses mais jovens, com um aumento 
correspondente da procura de marcas nacionais. Ao contrário do que 
acontecia no passado, estas marcas dispõem das infraestruturas sólidas 
necessárias para se desenvolverem rapidamente, tais como cadeias de 
abastecimento, capacidades digitais e plataformas de comércio eletróni
co e de streaming. Os consumidores já não veem estas marcas como 
inferiores às marcas estrangeiras, pelo contrário, orgulham-se da 
etiqueta "Made in China". Estas marcas nacionais são ágeis e adap-
tam-se às preferências e necessidades dos consumidores chineses. 
Representam com frequência uma melhor relação qualidade/preço, 
ainda que algumas estejam agora a desenvolver gamas a um preço 
superior ao das marcas estrangeiras. Como resultado, as marcas 
chinesas ganharam quota de mercado em muitos subsetores e cresce-
ram mais rapidamente do que as marcas estrangeiras nos últimos anos. 

Identificámos esta tendência no nosso subtema Diversão, saúde e lazer, 
analisando diferentes subsetores no espaço do consumidor para 
identificar as marcas com maior potencial para serem vencedoras a 
longo prazo. O mercado de roupa desportiva é particularmente atrativo e 
está a registar um rápido crescimento graças às gerações mais jovens, 
conscientes em matéria de saúde. Enquanto as marcas estrangeiras 
continuam a dominar o mercado, as empresas chinesas estão a ganhar 
popularidade. Por exemplo, assistimos ao lançamento de uma marca Fonte Euromonitor, Credit Suisse 

Quota de mercado das marcas nacionais chinesas em categorias de consumidores selecionadas 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

As marcas nacionais chinesas ganham quota de mercado 
Cosméticos de maquilhagem, condimentos, leite em pó para bebés, 
cuidados da pele, aperitivos, refrigerantes e roupa desportiva, etc. 

27% 28% 29% 30% 31% 32% 

premium, patrocinada por um atleta chinês. As marcas chinesas estão 
também em ascensão no mercado dos cosméticos (por agora mais no 
mercado de massas), alimentadas pela inovação e pelos produtos que 
respondem às preferências dos clientes chineses. 

O mercado de bebidas espirituosas está a desenvolver-se a partir de 
uma base baixa, impulsionado por produtos de qualidade de marcas 
estrangeiras, bem como por Baijiu (bebida espirituosa chinesa) de 
primeira qualidade. O mercado premium da cerveja está a desenvolv-
er-se fortemente tanto para as marcas estrangeiras como para as 
chinesas. O mercado da restauração tem assistido ao aparecimento de 
cadeias estrangeiras de restaurantes de serviço rápido, enquanto o 
mercado tradicional de hot pot, conhecido como fondue chinês, está a 
ganhar a aceitação das gerações mais jovens. Estas cadeias de fondue 
chinês estão a desenvolver-se rapidamente em cidades de primeiro nível 
e em cidades de nível mais baixo e algumas estão a expandir-se para 
outros mercados, tais como os EUA, o Reino Unido ou Singapura. Os 
criadores de jogos chineses também estão a fazer incursões bem-suce-
didas fora da China, sendo responsáveis por alguns dos 20 melhores 
jogos a nível mundial. 
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Princípios fundamentais da agricultura 
regenerativa 

Fonte Credit Suisse 

Minimizar a 
perturbação/ 
erosão dos solos 

Manter os 
resíduos nos 
solos 

Manter as 
raízes vivas 

Maximizar a 
diversidade 
das culturas 

Integrar 
o gado 

Fomentar a 
biodiversidade 

Limitar as 
alterações 
climáticas 

Promover a 
alimentação 
sustentável 
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Atitude verde 
Proteger a biodiversidade 
Estamos a mudar o nome do nosso subtema Negócios e investimen-
tos sustentáveis para Atitude verde, à medida que nos concentramos 
no que inspira as gerações mais jovens quando pensam em sustent-
abilidade. Durante a crise da COVID-19, a sustentabilidade dos 
sistemas alimentares foi posta em evidência à medida que os países 
impuseram restrições à circulação de mercadorias e de pessoas para 
tentar conter a propagação do vírus13. Além disso, o mundo aprendeu 
em primeira mão como a perda da biodiversidade pode criar 
condições para a transmissão de vírus zoonóticos aos seres humanos. 
Biodiversidade e agricultura regenerativa são as novas palavras de 
ordem para abordar a alimentação sustentável. 

Em termos de biodiversidade, a taxa atual de extinção mundial de 
espécies é dezenas a centenas de vezes superior à média dos últimos 
dez milhões de anos, de acordo com um relatório de 2019 da 
Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiver-
sidade e Serviços Ecossistémicos (IPBES). Cerca de um milhão de 
espécies animais e vegetais estão ameaçadas de extinção, segundo 
o IPBES, que identificou as alterações na utilização dos solos e dos 
mares como o maior contributo em termos de mudança na natureza, 
seguidas da exploração direta de organismos, alterações climáticas, 
poluição e espécies exóticas invasoras.  

A biodiversidade está estreitamente interligada às alterações climáti-
cas, uma vez que a perda da primeira agrava ainda mais a segunda. 
Por exemplo, muitos dos incêndios florestais na Amazónia em 2019 
foram ateados por humanos para limpar a terra, libertando - em vez 
de armazenar - dióxido de carbono para a atmosfera14. Por outro 
lado, a proteção da biodiversidade pode ajudar a atenuar as alter-
ações climáticas e na adaptação às mesmas15. O facto de o custo da 
perda de biodiversidade estar mais visível, está a conduzir a uma 
maior consciencialização que está a afetar as escolhas das despesas 
correntes dos consumidores e as preferências de investimento16. 
Porém, será também necessária uma ação governamental para 
resolver esta importante questão. A Estratégia de Biodiversidade da 
União Europeia para 2030 foi adotada pela Comissão Europeia e faz 
parte do Acordo Verde da UE, estabelecendo um plano a longo prazo 
para proteger a natureza e inverter a degradação dos ecossistemas. 
Nos EUA, espera-se também que a nova administração de Biden se 
concentre mais na proteção da biodiversidade. 



As empresas de consumo já estão a tratar esta questão, mesmo tratando-se 
de uma tarefa complexa. O objetivo é gerir as cadeias de abastecimento de 
forma mais sustentável através de: uma melhor rastreabilidade; eliminação da 
desflorestação, por exemplo, para a produção de óleo de palma ou de cacau, 
e implementação de normas e certificações. A agricultura e a exploração 
agrícola regenerativas também fazem parte da solução, uma vez que as 
empresas procuram ter um impacto positivo na biodiversidade. A agricultura 
regenerativa visa melhorar a saúde do solo e, por sua vez, aumentar a 
diversidade das culturas. A agro-florestação visa restaurar árvores e culturas 
em áreas já desmatadas. A agricultura de precisão, que otimiza o uso de 
fertilizantes e pesticidas, juntamente com a agricultura vertical para reduzir a 
utilização dos solos, também fazem parte da solução. A compensação 
adequada dos agricultores durante a transição é um fator essencial para 
conseguir uma cadeia de abastecimento mais sustentável. 

Nativos digitais 
Prontos para agitar a atividade bancária 
As gerações mais jovens têm muita confiança nos serviços online - mesmo 
quando se trata do seu dinheiro. Estão a afastar-se da banca tradicional, 
muitas vezes renunciando a contas bancárias e cartões de crédito a favor de 
carteiras móveis. Impulsionados por um desejo de facilidade de utilização e 
rapidez, preferem utilizar o Smart Watch ou os serviços online para fazer 
pagamentos, muitas vezes fornecidos por grandes plataformas da Internet ou 
plataformas de pagamentos. Uma característica particular das preferências 
destas gerações é "compre agora, pague depois" proporcionada por muitas 
Fintechs que não cobram juros aos consumidores, mas que, em contraparti
da, cobram taxas aos comerciantes. Não se esquivam à utilização de 
consultores-robô e de plataformas (sociais) de comércio, em que as taxas de 
serviço são reduzidas ao mínimo. Durante os confinamentos devido à 
COVID-19, a sua atividade comercial através de plataformas comerciais 
aumentou. Outro aspeto que distingue a geração mais jovem é a sua 
atenção aos fatores ESG quando se trata de investir. Em suma, depois de 
mudar as compras, a publicidade e os meios de comunicação social, 
acreditamos que também podem mudar o setor financeiro. Em resposta, as 
empresas financeiras terão de reavaliar as suas propostas de valor e os 
serviços, a fim de reter clientes mais jovens. 

Para as gerações mais jovens, um banco deve ser uma aplicação organi
zacional, prestando os serviços de que necessitam na ponta dos dedos, tais 
como câmbio de moeda, ferramentas de negociação e empréstimos de 
parceiro para parceiro. Com recurso às mais recentes tecnologias, incluindo 

a inteligência artificial, os bancos de amanhã devem facilitar a vida dos seus 
clientes, personalizando os seus serviços, seguindo os passos das platafor-
mas de alta visibilidade na Internet. Embora tenhamos visto grandes 
empresas de tecnologia desenvolverem serviços de pagamento nos últimos 
anos, estas continuam hesitantes em entrar no setor bancário dos EUA, que 
é altamente regulamentado e, por conseguinte, continuam a colaborar com 
empresas de cartões de crédito e bancos nesse mercado. Contudo, poderão 
um dia utilizar as suas capacidades de pagamento como porta para construir 
uma plataforma Banco como um serviço (BaaS). Algumas já estão a permitir 
aos clientes controlar as despesas e os saldos entre contas bancárias, ou 
começam a oferecer alguns serviços bancários em cooperação com os 
bancos tradicionais. As empresas tecnológicas chinesas progrediram ainda 
mais no setor bancário, utilizando o seu principal negócio de comércio 
eletrónico para avançarem para os pagamentos, crédito ao consumo, 
seguros, gestão de património e pontuação de crédito. Ao fazê-lo, pros-
peram à medida que proporcionam interações mais simples e digitais com os 
seus clientes. Ainda que a confiança nas plataformas tecnológicas seja 
elevada e os consumidores estejam abertos à banca com as empresas 
tecnológicas, o mercado permanece fluido neste momento, deixando uma 
oportunidade aos bancos tradicionais de se posicionarem. 

Fonte OECD, Credit Suisse
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Alterações climáticas 

Daniel Rupli 
Head of Single Security Research 
Siga Daniel no LinkedIn 

O mundo necessita de descarbonizar 
substancialmente a atividade 
económica para alcançar as 
reduções de gases com efeito de 
estufa (GEE) definidas no Acordo de 
Paris de 2015. No ano em que 
apresentámos esta Supertendência, 
os líderes mundiais tomaram uma 
série de medidas para atingir as suas 
ambiciosas metas. Além disso, a 
pandemia da COVID-19 conduziu a 
um estímulo financeiro sem 
precedentes para apoiar o 
crescimento económico e muitos 
projetos de infraestruturas mundiais 
estão ligados à sustentabilidade. A 
União Europeia revelou mais detalhes 
sobre o seu Acordo Verde em 2020, 
enquanto a China está agora a 
perspetivar emissões líquidas zero de 
carbono até 2060. E, no início de 
2021, os EUA regressaram ao Acordo 
de Paris. 

https://www.linkedin.com/in/daniel-rupli-12247549/


Empresas líderes em energias renováveis (eólica, solar, 
hídrica, etc.) e outros fornecedores de tecnologia de 
produção e armazenamento de energia elétrica livre de 
CO2. 

Empresas de energia que podem resolver a quadratura do 
círculo através da redução das emissões de GEE, mantendo 
ao mesmo tempo o rendimento das ações. Empresas de 
tecnologia de captura de carbono e empresas envolvidas na 
melhoria das capacidades de hidrogénio azul e verde. 

Empresas de transporte com um forte empenho na redução 
de CO2. Fabricantes de automóveis que oferecem soluções 
para reduzir a pegada ambiental, tais como veículos 
elétricos, combustíveis sustentáveis, hidrogénio ou outras 
tecnologias. 

Empresas que fornecem tecnologias para melhorar a 
produção alimentar sustentável (ou seja, agricultura de 
precisão, tecnologia de agricultura vertical, edição de 
genes, tecnologia de agricultura ambiental controlada). 
Processadores de carne com baixas emissões de GEE e 
fornecedores de produtos alimentares à base de plantas. 

Elementos a reter: Estar atento a 

73 Credit Suisse    Supertendências 2021|

 
 

72 



Eletricidade sem carbono 
Verde é o novo ouro 
De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura 
de produção de eletricidade deverá crescer de forma constante, cerca 
de 2% ao ano. Ao mesmo tempo, a indústria está a mudar da 
produção tradicional de energia para fontes de energia renováveis e a 
percentagem de produção solar e eólica irá provavelmente atingir 
cerca de 40% da produção total em menos de duas décadas. Os 
recentes desenvolvimentos nos EUA, China e União Europeia (UE) 
não só confirmaram a mudança e a expansão para a capacidade 
renovável, como podem mesmo acelerar a procura de eletricidade 
limpa. Como tal, a procura para lá de 2030 poderá crescer solida-
mente acima dos 2% estimados, graças ao hidrogénio, ao aqueci-
mento e às aplicações comerciais, que vão além da eletrificação da 
mobilidade. 

A energia solar fotovoltaica deverá expandir-se maciçamente, de 
acordo com as perspetivas da AIE Renováveis 2020. Nos próximos 
dez anos, a energia solar fotovoltaica deverá crescer 13% ao ano, de 
acordo com o estudo. Em 2023, espera-se que a capacidade de 
eletricidade solar fotovoltaica tenha ultrapassado o gás natural, 
seguida pelo carvão no ano seguinte. O apoio político combinado com 
taxas de juro baixas recorde estão a incentivar o investimento, 
enquanto se espera que os custos de produção continuem a diminuir. 
O principal impulsionador, na nossa opinião, para o bom desempenho 
da energia solar, são as políticas de apoio e os governos, tais como 
os EUA, a UE, a China e a Índia. 

A produção de energia eólica tem aumentado e tanto os projetos 
marítimos como os terrestres irão aumentar ainda mais as capaci
dades de produção mundial. Espera-se uma expansão da energia 
eólica de cerca de 65 gigawatts (GW) durante os próximos cinco 
anos de acordo com o chamado cenário de base da AIE, com até 
100 GW por ano sob a pressuposto de bom tempo da AIE. Tal como 
acontece com outras questões relacionadas com as alterações 
climáticas, a China também desempenha aqui um importante papel, 
sobretudo no que diz respeito às capacidades terrestres. 

As grandes empresas petrolíferas e de gás continuam a sua estraté-
gia de transição, em particular na Europa, e muitas empresas 

anunciaram reduções mais agressivas das emissões de CO2 e até 
mesmo as novas metas "Santo Graal” de emissões líquidas zero. De 
facto, os preços dos ativos de energias renováveis aumentaram 
significativamente à medida que os líderes da transição energética 
dos setores do petróleo e gás, que precisam de atingir as suas 
ambiciosas metas de redução de carbono, se juntaram também aos 
processos de licitação, sobretudo para os leilões eólicos marítimos. 
Embora tal tenha desencadeado um debate sobre se os preços dos 
ativos renováveis já atingiram o território bolha de certas classes de 
ativos renováveis, também deve ser visto como um acelerador dos 
investimentos em capacidade renovável, na nossa opinião. 

Ainda que a expansão das capacidades de produção seja um tema 
amplamente discutido, pouco se tem dito até agora sobre as redes. 
Na nossa opinião, a transição energética oferece oportunidades 
substanciais aos investidores a longo prazo, à medida que as redes 
elétricas se tornam mais complexas devido à descentralização, ao 
aumento da volatilidade da rede e à alteração na procura dos clientes. 
Como tal, as empresas de produção de energia aumentaram as suas 
despesas de capital (capex) tanto na produção de energia como nas 
redes. Com base nos últimos dados da AIE, esperamos que os 
investimentos anuais em redes elétricas tripliquem para mais de 800 
mil milhões de dólares ao longo dos próximos vinte anos. 

As condições meteorológicas extremas permanecerão connosco e as 
turbinas eólicas congeladas no sul dos EUA durante este último 
Inverno, bem como os incêndios selvagens e a questão da gestão de 
eletricidade na Califórnia em 2020, mostraram que a estabilidade da 
rede combinada com as energias renováveis é essencial. Durante 
este período de transição, os combustíveis fósseis continuarão, na 
nossa opinião, a fazer parte integrante da produção de eletricidade, 
mas a sua pegada de carbono será provavelmente reduzida através 
de tecnologias de captura de carbono, entre outras. 

A par da produção de eletricidade, a dinâmica do mercado de 
hidrogénio verde e azul deverá funcionar como um grande motor de 
crescimento, considerando o atual apoio governamental e as estraté-
gias de emissões líquidas zero. Empresas de eletricidade de todo o 
mundo anunciaram vários projetos nos últimos meses para aumentar 
a sua exposição e reclamar uma quota do mercado de produção de 
hidrogénio. 
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Por fim, o armazenamento de eletricidade continua a ser um grande tema. 
Contudo, as instalações anuais de tecnologias de armazenamento de 
energia caíram em 2019 em relação ao ano anterior pela primeira vez em 
quase uma década, de acordo com um relatório da AIE de 2020. Tal 
deveu-se à incerteza no principal mercado coreano, bem como à "lentidão 
da atividade" na Europa e nos EUA, que, na opinião da AIE, sublinha a 
fragilidade do crescimento destas tecnologias, que dependem fortemente 
da intervenção política. 

De facto, a escala continua a ser um problema, mesmo com pouco mais 
de 3,0 GW de armazenamento anual de energia em 2019. O maior 
desafio é o facto de o armazenamento ser considerado um ativo de 
geração e os operadores do sistema (para a transmissão e para a dis-
tribuição) não estarem autorizados a ter dispositivos de armazenamento em 
muitos mercados, o que atua, assim, como barreira à transmissão e 
diferimento da distribuição - entre as aplicações de maior valor para 
armazenamento. 

Pioneiros na transição do petróleo e do gás 
Capturá-lo apenas 
A curto prazo, observamos um maior potencial em despesas de 
capital em energias renováveis, tais como projetos de geração de 
energia eólica e solar que já se encontram em fase de planeamento, 
permitindo uma rápida vitória na transição energética. Contudo, a 
longo prazo, as novas tecnologias com um enfoque de várias déca-
das, tais como as tecnologias de captura de hidrogénio e de carbono, 
bem como o utilização e armazenamento de carbono, abrirão caminho 
para alcançar reduções nas metas de emissões. 

Embora os custos para a indústria se mantenham a um nível muito 
elevado, acreditamos que o apoio governamental irá aumentar. De 
acordo com um relatório da AIE sobre captura, utilização e armazena-
mento de carbono (CCUS), o interesse nesta área está pronto a 
descolar. Em 2020, governos e empresas comprometeram-se a 
investir mais de 4 mil milhões de dólares em CCUS, sendo provável 
que mais o venha a fazer, de acordo com a AIE. Além disso, quase 
30 mil milhões de dólares de projetos estão perto de uma decisão 
final de investimento, sustentando o que poderá ser o próximo grande 
acontecimento na saga da transição energética. 

Além dos produtores de eletricidade e das refinarias de petróleo, a 
indústria de materiais é o maior utilizador de petróleo e gás (além de 
carvão) e, por conseguinte, tem uma fraca pegada ecológica. Só a 
indústria química é responsável por cerca de 15% da procura mundial 
de petróleo e quase 10% da procura mundial de gás. Nos processos 
de produção da indústria, as emissões de GEE são inevitáveis e 
muitos especialistas veem a CCUS como a única tecnologia capaz de 
conseguir reduções profundas nas emissões provenientes da pro-
dução de cimento, por exemplo. No âmbito do Cenário de Desen-
volvimento Sustentável da AIE, que visa emissões líquidas zero até 
2070, os frutos mais fáceis de colher em matéria de redução das 
emissões de CO2 terá origem nos ativos existentes nos próximos dez 
anos. A CCUS e a eletrólise são os dois principais produtores de 
hidrogénio "limpo" e formam, assim, um importante pilar na estratégia 

Fonte IEA, Global CCS Institute (2020), Credit Suisse 
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Após a captura de CO2, são necessárias infraestruturas de transporte 
e de armazenamento, o que exige a construção de unidades CCUS. 
Neste momento, estão planeadas pelo menos 12 unidades CCUS 
espalhadas pelo mundo, nomeadamente na Europa, Austrália e os 
EUA. Estes últimos são atualmente vistos como os mais avançados, e 
o Presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu acelerar o desenvolvi-
mento e implantação da tecnologia de captura de carbono como 
parte do seu plano para uma revolução de energia limpa. Contudo, 
também vemos a China como um potencial candidato nos próximos 
anos, uma vez que se encontra entre os pesos pesados de emissões 
de CO2 do mundo. 

Transporte sustentável 
A China está a carregar 
A tão esperada inflexão nos veículos elétricos (VE) em termos de volume 
ocorreu finalmente em 2020, com as vendas mundiais de unidades de VE a 
aumentarem 33% em relação ao ano anterior, ultrapassando solidamente as 
vendas mundiais de veículos ligeiros de -16% em relação ao ano anterior. O 
aumento meteórico do preço das ações de alguns fabricantes exclusiva-
mente dedicados a VE levou recentemente a que as avaliações das 
empresas dos novos intervenientes fossem muito superiores às dos 
fabricantes de equipamentos originais. Tal teve um efeito positivo noutras 
empresas de VE, sendo que algumas destas procuraram ser cotadas em 
bolsa através de uma Empresa de Aquisição com Fins Especiais (SPAC). Na 
nossa opinião, a euforia em torno dos fabricantes exclusivamente dedicados 
a VE não deixa de ser válida: estimamos que a penetração global de VE nas 
vendas anuais de automóveis aumentará de cerca de 4% em 2020 para 
27% em 2030. Contudo, o mercado fez uma distinção, em 2020, entre os 
que "têm" (fabricantes de automóveis com exposição a VE e sem custos 
históricos) e os que "não têm" (o resto do setor). Por exemplo, enquanto um 
precursor como a Tesla desfruta de uma forte vantagem competitiva e de 
uma vantagem em termos de custo de capital, acreditamos que vários 
fabricantes de automóveis de todo o mundo estão numa excelente posição 
para participar na corrida pela quota de mercado de VE. 

A Europa tem sido líder na transição energética e os últimos anúncios 
apenas aceleraram ainda mais esta tendência, colocando os fabricantes de 
automóveis tradicionais da região numa posição privilegiada para liderar a 
transição para VE. Dito isto, a indústria de fabrico de automóveis chinesa tem 
beneficiado de um apoio governamental substancial, a fim de criar condições 

Fonte Wood Mackenzie, Credit Suisse 

Procura mundial de hidrogénio por utilizador final, 2030-2050 
% da procura total de H2 
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de concorrência equitativas para as empresas chinesas, uma vez que 
historicamente se atrasaram no fabrico tradicional de motores de combustão. 

Tal levou a uma extraordinária taxa de crescimento anual composta (CAGR) 
de 80% na última década no setor e observamos um novo impulso graças à 
recentemente anunciada estratégia chinesa de emissões líquidas zero até 
2060. Por último, mas não menos importante, os EUA, conhecidos pelas 
suas capacidades tradicionais de fabrico de automóveis, devem também 
registar um impulso nos VE, uma vez que o Presidente Biden se centra nas 
alterações climáticas e na redução de CO2. 

Ao olhar para os fabricantes de automóveis, não se deve esquecer as várias 
indústrias que participam no boom dos VE através de cadeias de abasteci
mento que diferem das dos automóveis tradicionais. Estas incluem produ-
tores de matérias-primas para baterias, fabricantes e fornecedores de 
baterias, bem como empresas tecnológicas. 
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A curto prazo, esperamos que o boom de VE domine claramente o 
setor dos transportes individuais. Contudo, a longo prazo (mais de 
uma década), o hidrogénio tornar-se-á provavelmente outra alternativa 
para atingir as metas de redução das emissões de CO2 a nível 
mundial. Além disso, o combustível de hidrogénio é mais eficiente do 
que carregar uma bateria, o que deverá abrir oportunidades no 
transporte de cargas pesadas. Acreditamos que este combustível 
será muito provavelmente utilizado nos transportes públicos, na 
indústria ferroviária, nos transportes pesados e nos automóveis 
particulares. Em especial, há um grande potencial para melhorar a 
pegada ambiental dos veículos particulares e comerciais através da 
tecnologia do hidrogénio, nomeadamente o hidrogénio gasoso ou 
líquido para dar energia às células de combustível. Enquanto os 
trajetos de curta distância nas zonas urbanas são o território dos 
veículos elétricos, o transporte de longo curso é visto como uma área 
mais aplicável e competitiva em termos de custos para o hidrogénio. 
Espera-se que os VE de células de combustível captem uma percent-
agem de um só algarismo do mercado mundial de VE até ao final 
desta década, mas a respetiva percentagem de mercado poderá 
aumentar substancialmente a partir daí, graças aos ganhos de 
eficiência e à expansão da produção de hidrogénio azul e verde. 
Vemos a China como o líder claro em automóveis movidos a hidrogé-
nio e como o motor de crescimento nas décadas vindouras com base 
na sua estratégia de emissões líquidas zero. 

Agricultura e alimentação 
Não desperdice o sabor 
De acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), o sistema alimentar mundial é responsável por 
25% a 30% das emissões globais de GEE através de uma combi-
nação da utilização dos solos e da alimentação do gado. No futuro, a 
procura de alimentos só irá aumentar, uma vez que a população 
mundial deverá atingir 9,8 mil milhões em 2050 e 11,2 mil milhões 
em 2100, de acordo com a ONU. Como tal, o setor agrícola tem de 
se tornar mais eficiente através da inovação tecnológica, tal como a 
agricultura inteligente, a agricultura vertical ou a agricultura de 
precisão. Além disso, vemos oportunidades na área das empresas de 

fertilizantes que podem melhorar a sua pegada de CO2 em termos de 
produção e desenvolver mais as suas culturas e sementes para 
melhor se adaptarem às alterações climáticas. Por exemplo, as 
tecnologias de edição de genes podem ajudar a aumentar o tamanho 
das plantas e a torná-las mais resistentes às doenças e à seca. 

Mas a produção alimentar sustentável vai além da tecnologia e 
começa com o consumidor final. Uma mudança na dieta para menos 
produtos animais, ou outros produtos animais, pode melhorar sub-
stancialmente a pegada ecológica. O desperdício alimentar é outro 
tema que não deve ser subestimado do ponto de vista das alterações 
climáticas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) estima que um terço dos alimentos mundiais acaba 
por ser desperdiçado. Há muitas razões pelas quais os alimentos são 
desperdiçados, tais como cadeias de abastecimento ineficientes e a 
ausência de infraestruturas nos países em desenvolvimento, bem 
como os hábitos e preferências dos consumidores dos países 
desenvolvidos. De acordo com a FAO, as perdas e os desperdícios 
alimentares ascendem a 4,4 gigatoneladas, ou 8% de todas as 
emissões de GEE. Se os desperdícios alimentares fossem uma 
nação, seria o terceiro maior emissor de GEE depois da China e dos 
EUA, afirma a FAO. Para começar a tratar esta questão, abordemos 
os retalhistas do setor alimentar, que são diretamente responsáveis 
apenas por 2% dos desperdícios alimentares, mas impulsionam uma 
grande parte dos desperdícios na sua cadeia de abastecimento 
através do seu poder de mercado concentrado e das práticas 
comerciais. Têm uma vasta gama de opções para reduzir o desper-
dício alimentar. 

As empresas de gestão de resíduos também têm um papel a desem-
penhar, uma vez que podem utilizar os desperdícios alimentares como 
recursos para outros fins comerciais. Tal permite-lhes, em primeiro 
lugar, reciclar os recursos e a energia resultante dos insumos para o 
cultivo de alimentos, sendo que as suas ações garantem que os 
desperdícios alimentares não se decompõem nem emitem GEE nos 
aterros. 
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Aviso de isenção de 
responsabilidade 

Advertência sobre os riscos 
Todos os investimentos envolvem riscos, sobretudo no que diz respeito a flutuações no valor e no retorno. Se um in-
vestimento for denominado numa moeda diferente da sua moeda de base, as alterações na taxa de câmbio poderão 
ter um efeito adverso no valor, preço ou rendimento. 
O presente documento pode incluir informações sobre investimentos que envolvam riscos especiais. Deve procurar 
o aconselhamento do seu consultor financeiro independente antes de tomar quaisquer decisões de investimento 
com base neste documento ou para quaisquer explicações necessárias do seu conteúdo. Estão também disponíveis 
mais informações na brochura informativa "Riscos Envolvidos na Negociação de Instrumentos Financeiros", 
disponível na Associação Suíça de Banqueiros. 

Os resultados anteriores não constituem um indicador dos resultados futuros. Os resultados podem ser 
afetados por comissões, taxas ou outros encargos, bem como por flutuações cambiais. 

Riscos do mercado financeiro  
Os retornos históricos e os cenários do mercado financeiro não são indicadores fiáveis dos resultados futuros. O 
preço e o valor dos investimentos mencionados e quaisquer rendimentos que possa acumular podem cair, subir ou 
flutuar. Deverá consultar o(s) consultor(es) que considere necessário(s) para o ajudar a tomar estas decisões. 
Os investimentos podem não ter mercado público ou ter apenas um mercado secundário restrito. Quando existe um 
mercado secundário, não é possível prever o preço a que os investimentos serão negociados no mercado ou se esse 
mercado será líquido ou ilíquido. 

Mercados emergentes  
Nos casos em que este documento se refere a mercados emergentes, deve estar ciente de que existem incertezas e 
riscos associados aos investimentos e transações em vários tipos de investimentos de, ou relacionados ou ligados a, 
emitentes e devedores estabelecidos, baseados ou sobretudo que participam em empresas em países de mercados 
emergentes. Os investimentos relacionados com os países de mercados emergentes podem ser considerados 
especulativos e os seus preços serão muito mais voláteis do que os dos países mais desenvolvidos do mundo. Os 
investimentos em mercados emergentes apenas devem ser realizados por investidores e profissionais experientes 
que tenham um conhecimento independente dos mercados relevantes, que sejam capazes de considerar e ponderar 
os vários riscos apresentados por tais investimentos e que tenham os recursos financeiros necessários para suportar 
o risco substancial de perda de investimento inerente a tais investimentos. É da sua responsabilidade gerir os riscos 
decorrentes do investimento em mercados emergentes e a distribuição dos ativos na sua carteira. Deve procurar 
aconselhamento junto dos seus próprios consultores relativamente aos vários riscos e fatores a considerar ao investir 
em mercados emergentes. 

Investimentos alternativos 
Os fundos de retorno absoluto (hedge funds) não estão sujeitos aos inúmeros regulamentos de proteção do inves-
tidor que se aplicam aos investimentos coletivos autorizados regulamentados e os gestores de fundos de retorno 
absoluto não estão, em grande medida, regulamentados. Os fundos de retorno absoluto não se limitam a qualquer 
disciplina de investimento ou estratégia de negociação específica e procuram obter lucros em todos os tipos de mer-
cados utilizando alavancagem, derivados e complexas estratégias de investimento especulativo que podem aumentar 
o risco de perda do investimento. 

As transações de mercadorias implicam um elevado grau de risco, incluindo a perda da totalidade do investimento, 
e podem não ser adequadas para muitos investidores privados. O desempenho de tais investimentos depende de 
fatores imprevisíveis, tais como catástrofes naturais, influências climáticas, capacidades de transporte, agitação 
política, flutuações sazonais e fortes influências na evolução, sobretudo de futuros e índices. 

Os investidores em imóveis estão expostos à liquidez, moeda estrangeira e outros riscos, incluindo o risco cíclico, 
risco de arrendamento e risco de mercado local, bem como risco ambiental e alterações da situação jurídica. 
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Participações Privadas 
As Participações Privadas (a seguir designadas por "PP") significam o investimento de capital de participações 
privadas em empresas que não são negociadas publicamente (ou seja, não estão cotadas numa bolsa de valores), 
sendo complexas, geralmente ilíquidas e duradouras. Os investimentos num fundo de PP envolvem geralmente 
um grau significativo de risco financeiro e/ou empresarial. Os investimentos em fundos de PP não asseguram a 
proteção do capital nem são garantidos. Os investidores serão obrigados a responder a pedidos de aporte de capital 
de investimentos durante um período de tempo prolongado. Não o fazer, pode tradicionalmente resultar na perda de 
uma parte ou da totalidade da balança de capital, na renúncia a quaisquer rendimentos futuros ou ganhos em inves-
timentos realizados antes de tal incumprimento e, entre outras coisas, na perda de quaisquer direitos de participar 
em investimentos futuros ou ser forçado a vender os seus investimentos a um preço muito baixo, muito inferior às 
avaliações do mercado secundário. As empresas ou fundos podem ser altamente alavancados e, por conseguinte, 
podem ser mais sensíveis a desenvolvimentos comerciais e/ou financeiros adversos ou a fatores económicos. Tais 
investimentos podem enfrentar uma concorrência intensa, mudanças nas condições comerciais ou económicas ou 
outros desenvolvimentos que possam afetar negativamente o seu desempenho. 

Taxa de juro e riscos de crédito  
A retenção do valor de uma obrigação depende da qualidade de crédito do Emitente e/ou do Garante (conforme 
aplicável), que pode mudar ao longo do prazo da obrigação. Em caso de incumprimento pelo Emitente e/ou Garante 
da obrigação, a obrigação ou qualquer rendimento derivado da mesma não é garantido e poderá não receber nada, ou 
receber menos, do montante que foi originalmente investido. 

Aviso de isenção de responsabilidade global/Informações Importantes  
As informações aqui fornecidas constituem material de marketing, não se trata de um estudo de investimento. 

O presente documento não é dirigido ou destinado à distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade 
que seja cidadão ou residente ou se encontre em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde essa 
distribuição, publicação, disponibilidade ou utilização seja contrária à legislação ou regulamentos ou que sujeite o CS 
a qualquer requisito de registo ou licenciamento nessa jurisdição. 

As referências ao CS neste documento incluem o Credit Suisse AG, o banco suíço, as suas subsidiárias e filiais. 
Para obter mais informações sobre a nossa estrutura, utilize a seguinte hiperligação: http://www.credit-suisse.com 

SEM DISTRIBUIÇÃO, SOLICITAÇÃO OU CONSELHO: Este documento é fornecido para fins informativos e 
ilustrativos e destina-se apenas à sua utilização. Não constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para comprar 
ou vender qualquer valor mobiliário ou outro instrumento financeiro. Qualquer informação, incluindo factos, opiniões 
ou citações, pode ser condensada ou resumida e foi expressa na data da redação. As informações contidas neste 
documento foram fornecidas apenas como um comentário geral do mercado e não constitui qualquer forma de 
estudo de investimento regulamentado, aconselhamento financeiro, jurídico, fiscal ou outro serviço regulamentado. 
Não tem em conta os objetivos, a situação ou necessidades financeiras de quaisquer pessoas, as quais são con-
siderações necessárias antes de tomar qualquer decisão de investimento. Deve procurar o aconselhamento do seu 
consultor financeiro independente antes de tomar quaisquer decisões de investimento com base neste documento ou 
para quaisquer explicações necessárias do seu conteúdo. 

Este documento destina-se apenas a fornecer observações e opiniões do CS na data da redação, independentemente 
da data em que recebe ou acede às informações. As observações e opiniões contidas neste documento podem ser 
diferentes das expressas por outros departamentos do CS e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso 
prévio e sem obrigação de atualização. O CS não é obrigado a assegurar que tais atualizações sejam levadas ao seu 
conhecimento. PREVISÕES E ESTIMATIVAS: Os resultados anteriores não devem ser tomados como uma indicação 
ou garantia dos resultados futuros e não é feita qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, em relação 
aos resultados futuros. Na medida em que este documento contém declarações sobre o desempenho futuro, tais 
declarações são prospetivas e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas. Salvo indicação em contrário, os 
números não estão auditados. Todas as avaliações aqui mencionadas estão sujeitas a políticas e procedimentos de 
avaliação do CS. CONFLITOS: O CS reserva-se o direito de corrigir quaisquer erros que possam estar presentes 
neste documento. O CS, as suas filiais e/ou os seus colaboradores podem deter uma posição ou participação, ou 
outros interesses relevantes, ou efetuar negociações com quaisquer valores mobiliários mencionados ou opções 
sobre os mesmos, ou outros investimentos relacionados com os mesmos e, ocasionalmente, podem acrescentar ou 
alienar tais investimentos. O CS pode prestar, ou ter prestado nos 12 meses anteriores, aconselhamento ou serviços 
de investimento significativos em relação aos investimentos enumerados neste documento ou um investimento 
relacionado com qualquer empresa ou emitente mencionado. Alguns investimentos referidos neste documento serão 
oferecidos por uma única entidade ou um associado do CS, ou o CS poderá ser o único criador de mercado em tais 
investimentos. O CS participa em muitos negócios relacionados com as empresas mencionadas neste documento. 
Estes negócios incluem negociação especializada, arbitragem de risco, criação de mercado e outras negociações por 
conta própria. IMPOSTOS: Nada neste documento constitui consultadoria de investimento, jurídica, contabilística 
ou fiscal. O CS não presta aconselhamento sobre as consequências fiscais dos investimentos e recomendamos que 
contacte um consultor fiscal independente. Os níveis e a base de tributação dependem das circunstâncias individuais 
e estão sujeitos a alterações. FONTES: As informações e opiniões apresentadas neste documento foram obtidas 
ou derivaram de fontes que, na opinião do CS, são fiáveis, mas o CS não oferece qualquer garantia quanto à sua 
exatidão ou integralidade. O CS não aceita qualquer responsabilidade por uma perda resultante da utilização deste 
documento. WEBSITES: O presente documento pode fornecer os endereços de websites ou conter hiperligações 
para os mesmos. Exceto na medida em que o documento se refere ao material do website do CS, o CS não reviu o 
website ligado e não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo deste. Tal endereço ou hiperligação (incluindo 
endereços ou hiperligações para os materiais do próprio site do CS) é fornecido apenas para sua conveniência e 
informação e o conteúdo do website ligado não faz, de forma alguma, parte deste documento. 

O acesso a esse website ou o seguimento dessa hiperligação através deste documento ou do website do CS será 
por sua conta e risco. PRIVACIDADE DOS DADOS: Os seus Dados Pessoais serão tratados de acordo com a 
declaração de privacidade do Credit Suisse acessível no seu domicílio através do website oficial do Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. A fim de lhe fornecer materiais de marketing relativos aos nossos produtos e 
serviços, o Credit Suisse Group AG e as suas subsidiárias podem tratar os seus dados pessoais básicos (ou seja, 
dados de contacto como nome, endereço de e-mail) até que nos notifique que já não deseja recebê-los. Pode optar 
por não receber estes materiais em qualquer altura, informando o seu Gestor de Conta. 

Portugal: Este relatório é distribuído pela Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Sucursal em Portugal (a “sucursal de 
Portugal”) que é uma filial da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no 
Grão-Ducado do Luxemburgo com sede em 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. A sucursal de Portugal está 
sujeita a supervisão prudencial por parte da autoridade supervisora do Luxemburgo, a Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), e das autoridades de supervisão portuguesas, o banco de Portugal (BdP) e a Comissão do 
Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). 

O presente relatório não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem a autorização por escrito do Credit Suisse. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/ou as respetivas filiais. Todos os direitos reservados. 
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