
Os olhos do mundo estão em Glasgow. A COP deste ano chega à sua 26ª edição e

acontece entre 31/out e 12/nov. Reunindo líderes mundiais de 197 países, a COP26

é uma oportunidade crucial para alcançar mudanças fundamentais e

transformadoras na ação climática global.

COP26 e sua urgência única. A Terra está aquecendo mais rápido do que o esperado

e caminha para atingir 1,5°C acima do nível pré-industrial já na década de 2030. Tal

cenário alarmante nos leva a ver a COP26 com uma urgência única, e a combinação

da pressão por parte dos investidores e da sociedade, somado aos eventos

climáticos extremos, irão empurrar os formadores de política a fazerem as

mudanças necessárias para colocar o mundo em vias de alcançar o aumento de até

1,5°C na temperatura.

A melhor última chance de ter a mudança climática sob controle. Três dias após a

abertura da COP26, decisões importantes já foram feitas pelos países, com

destaque para: (i) novas NDCs¹ por parte da Argentina, Brasil e Índia, dentre outros

países; (ii) novas promessas de emissões líquidas zero feitas pela Índia, Tailândia,

Nepal, Nigéria e Vietnã; (iii) o compromisso por ~105 líderes de interromper e

reverter o desmatamento e a degradação da terra até 2030; e (iv) o acordo por mais

de 90 nações de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030.

Brasil e o anúncio de metas mais ambisiosas. A participação brasileira na COP26 já

resultou em três novas metas anunciadas: (i) o aumento da meta de redução de

emissões de 43% para 50% até 2030; (ii) o acordo para deter o desmatamento ilegal

e acabar com a degradação da terra até 2028; e (iii) a assinatura do Compromisso

Global de Metano para reduzir as emissões desse gás em 30% até 2030. A nosso

ver, o Brasil deu um passo importante em sua postura em relação ao meio ambiente

com as novas metas, mas é importante destacar: (i) o governo de Bolsonaro ainda

tem um longo caminho a percorrer para estabelecer políticas que cumprirão suas

promessas; e (ii) essa mudança de tom ocorre em um momento na qual Bolsonaro

se candidata à reeleição no próximo ano e as empresas pressionam o governo a

adotar uma abordagem mais favorável ao clima.

O que esperar adiante? Para os próximos dias da COP26, destacamos três temas

principais que devem estar no centro das discussões e precisam ser acompanhados

de perto: (i) financiamento do clima; (ii) mercados de carbono; e (iii) carvão.

A 26ª Conferência das Partes da ONU (COP26, na sigla em inglês) teve sua abertura no domingo (31) em Glasgow,

marcando o início de duas semanas de intensas negociações diplomáticas entre quase 200 países sobre como

enfrentar o desafio comum do aquecimento global. Com os olhos do mundo em Glasgow, aproveitamos a

oportunidade para trazer mais detalhes sobre os temas discutidos, bem como os anúncios já feitos por alguns dos

principais países, incluindo o Brasil, durante os primeiros dias da COP26, ao mesmo tempo em que exploramos quais

vemos como os temas-chaves a serem monitorados ao longo dos próximos dias da conferência.

Feedback dos primeiros dias e o que esperar adiante

Um encontro decisivo para conter o aquecimento global

COP26 | Update

Fonte: Research XP. ¹ Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC): Documento de compromissos climáticos enviado pelos países.
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A melhor última chance de ter a mudança climática sob controle

Mudança climática: De uma questão marginal à uma prioridade global

A Conferência das Partes (COP) foi criada em 1995 e, há quase três décadas, a ONU vem reunindo grande parte dos

países do mundo para as cúpulas climáticas globais, em que os participantes debatem soluções comuns para os

desafios climáticos, assim como a criação de novos acordos ambientais.

Este ano, a Conferência chega a sua 26ª edição – a chamada COP26. Tendo o Reino Unido como presidente, o

evento está acontecendo em Glasgow, desde o dia 31 de outubro até 12 de novembro. Nele ocorre o encontro de

líderes mundiais de 197 países, ao lado de dezenas de milhares de executivos, representantes de governos,

empresas e cidadãos para 12 dias de conversas sobre clima. Esta não é apenas uma tarefa gigante, nem apenas

mais uma cúpula internacional - a COP26 é uma oportunidade crucial para alcançar mudanças fundamentais e

transformadoras na política e ação climática global, sendo este o prazo para os países decidirem como cumprirão o

Acordo de Paris sobre o clima.

A COP26 também engloba a 16ª sessão da COP no que diz respeito à reunião das Partes do Protocolo de Quioto

(CMP 16), e a 3ª sessão da COP na qualidade de reunião das Partes do Acordo de Paris (CMA 3), em que todos os

países concordaram em trabalhar juntos para (i) limitar o aquecimento global à 2°C e atingir 1,5°C; (ii) se adaptar

aos impactos da mudança climática; e (iii) disponibilizar o financiamento necessário para cumprir esses objetivos.

Sob o Acordo de Paris, os países se comprometeram a apresentar planos nacionais estabelecendo o quanto eles

reduziriam suas emissões - conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou “NDCs” - e Glasgow

é o momento (atrasado por um ano devido à pandemia) para os países atualizarem seus planos de redução de

emissões. Mas isso não é tudo. Os compromissos assumidos no Acordo de Paris não chegaram perto de limitar o

aquecimento global a 1,5°C, e a janela para alcançar este objetivo está se fechando.

Em nossa visão, a COP26 tem uma urgência única, e a combinação da pressão por parte dos investidores e da

sociedade, somado aos eventos climáticos extremos e avanços na tecnologia de baixo carbono, irão empurrar os

formadores de política a fazerem as mudanças necessárias para colocar o mundo em vias de alcançar um

aumento da temperatura de no máximo 1,5°C.

Por que a COP26 tem uma urgência única? Dando um passo trás para o

relatório do IPCC

Equity Research
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Fonte: IPCC, Our World in Data e Research XP.

O 6º Relatório de Avaliação (AR 6) divulgado pelo

Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre

Mudanças Climáticas (IPCC) é um dos principais

documentos quando o assunto é clima e a última

edição do relatório (divulgado em agosto de 2021),

evidenciou um quadro mais crítico do que os relatórios

anteriores, elevando o tom da mensagem, e destacando

a enorme responsabilidade do ser humano neste

processo.

Conforme já citado pelo IPCC e, agora, reforçado na

COP26, a Terra está aquecendo mais rápido do que o

esperado e caminha para atingir 1,5°C acima do nível

pré-industrial já na década de 2030, dez anos antes do

esperado - Figura 1.

Figura 1: Evolução da temperatura média global

°C - em relação à temperatura média de 1961-1990
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Figura 2: Temperatura média global estimada

°C - em relação à temperatura média de 1961-1990

RCP (Representative Concentration Pathway): O RCP é uma estimativa de concentração de gases de efeito estufa adotada pelo IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Os cenários estimados foram usados para modelagem e pesquisa climática para o quinto

Relatório de Avaliação do IPCC (AR5) em 2014. Os caminhos descrevem diferentes futuros climáticos, todos considerados possíveis

dependendo do volume de gases de efeito estufa (GEE) emitidos nos próximos anos.

*RCP 2.6 – cenário de mitigação: exige que as emissões de dióxido de carbono (CO2) comecem a diminuir em 2020 e cheguem a zero em 2100,

além de exigir que (i) as emissões de metano (CH4) cheguem a aproximadamente metade dos níveis de 2020; e (ii) as emissões de dióxido de

enxofre (SO2) diminuem para aproximadamente 10% das de 1980–1990. O RCP 2.6 requer emissões negativas de CO2 (como a absorção de

CO2 pelas árvores). Neste cenário o aumento da temperatura global provavelmente se manterá abaixo de 2°C até 2100.

**RCP 8.5 – cenário de altas emissões: combina estimativas a cerca do aumento expressivo da população e de crescimento de renda

relativamente lento, com taxas modestas de mudança tecnológica e de intensidade energética, levando a alta demanda de energia e emissões

de GEE a longo prazo, considerando a ausência de políticas de mudança climática – ou seja, é um cenário de altas emissões, resultado provável

se a sociedade não fizer esforços concertados para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
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Para ter uma chance de estabilizar o aumento da temperatura em 1,5°C até 2100, será necessário emitir no

máximo 500 bilhões de toneladas de CO2 nesse período. No entanto, no nosso ritmo atual de emissões, esse valor

deve ser alcançado em 12 anos (vs. 79 anos para o final deste século).

No relatório anterior, divulgado em 2014, o IPCC previa que a temperatura global aumentaria em até 4°C neste

século, considerando o pior cenário possível (ou seja, um cenário de falta de ações efetivas para mitigar as

mudanças climáticas). Agora, o relatório mais recente mostra números ainda mais impressionantes: o

aquecimento global pode chegar a 5,7°C em 2100, 15% acima da estimativa anterior.

No melhor cenário, que considera uma redução nas emissões de gases do efeito estufa na próxima década, as

temperaturas médias ainda podem aumentar 2,3°C até 2100 (vs. 1,7°C no cenário anterior) - Figura 2.

A mensagem é bastante clara: a Terra está esquentando mais rápido do que o previsto e pode chegar a 1,5°C

acima dos níveis pré-industriais na próxima década (2030), dez anos antes do esperado.

Agora, mais do que nunca, é preciso agir. O que os líderes mundiais farão na COP26 com essas informações

definirá o tamanho do impacto, mas uma coisa é certa: os efeitos do aquecimento global já estão sendo vistos e

devem se intensificar ainda mais se nada for feito. Ainda há uma “janela de oportunidade”, embora menor, para

tentar limitar o aquecimento global a fim de atingir as metas do Acordo de Paris de 2015 e, em nossa opinião, a

COP26 é a melhor última chance do mundo para ter a mudança climática sob controle.

Clique aqui para acessar o nosso relatório completo sobre o IPCC
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Fonte: IPCC, Our World in Data e Research XP.

RCP 8.5**

RCP 2.6*

A melhor última chance de ter a mudança climática sob controle

https://conteudos.xpi.com.br/esg/relatorio-do-ipcc-um-chamado-para-todos-inclusive-para-o-mercado-frente-a-um-cenario-alarmante-do-clima/
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1º dia: COP26 começa com um apelo para soluções mais ambiciosas

A 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Glasgow foi aberta formalmente no

domingo (31/10), dando início a duas semanas de intensas de negociações diplomáticas entre quase 200 países

sobre como enfrentar o desafio comum do aquecimento global.

Na abertura do evento foram apresentados os principais objetivos de aumentar a ambição em diversas frentes e

concluir as diretrizes de implementação do Acordo de Paris, após uma série de relatórios e estudos - como por

exemplo o AR6 do IPCC mencionado anteriormente - alertando que uma ação urgente é necessária para manter a

meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C.

Discursando na abertura preliminar da Conferência, Patricia Espinosa, Secretária Executiva da ONU para Mudanças

Climáticas, chamou atenção para o cenário atual: o mundo está no caminho para um aumento da temperatura

global de 2,7°C, - longe da meta acordada de 1,5°C. “Não temos escolha a não ser fazer da COP26 um sucesso.

Para isso, precisamos de unidade de propósito. Precisamos sair de Glasgow com um pacote equilibrado de

decisões que reflita o posicionamento de todos os países”, afirmou.

António Guterres, Secretário-Geral da ONU, reforçou a urgência, “temos de manter viva a meta de 1,5ºC. Isso requer

uma maior ambição de mitigação e ações concretas imediatas para reduzir as emissões globais em 45% até

2030”. Por fim, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse aos líderes e delegados que a “raiva e

impaciência do mundo” seriam incontidas “a menos que façamos desta COP26 em Glasgow o momento em que

nos tornamos realistas sobre as mudanças climáticas".

Em nossa visão, a abertura oficial da COP26 deixou claro o apelo por mais ação - e ambição - para estabelecer novos

compromissos para conter as emissões e promover adaptação aos impactos do aquecimento global.

2º e 3º dias: Novos, ambiciosos e importantes compromissos assumidos

A Cúpula dos Líderes Mundiais abriu o segundo e terceiro dia da COP26, reunindo lideranças governamentais, ao

lado de diretores de organizações internacionais, sociedade civil e líderes empresariais, para mostrar como eles

trabalham juntos para enfrentar as mudanças climáticas, a fim de definir ações ambiciosas para reduzir as

emissões, aumentar a adaptação frente às mudanças climáticas e mobilizar financiamento.

Nossa visão em poucas palavras. Em suma, enquanto o mundo experimenta temperaturas recordes e condições

meteorológicas extremas, a necessidade de uma ação urgente nunca foi tão clara. O segundo dia da COP26

reforçou essa mensagem, com os líderes globais mostrando ambição e os progressos atingidos, ao mesmo tempo

em que vários países anunciaram novos compromissos, com destaque para: (i) novas NDCs¹ por parte da

Argentina, Brasil e Índia, dentre outros países; e (ii) novas promessas de emissões líquidas zero feitas pela Índia,

Tailândia, Nepal, Nigéria e Vietnã. O terceiro dia, por sua vez, focou no tema de Florestas e Uso da Terra,

demonstrando como a ação em ambos pode contribuir para cumprirmos o Acordo de Paris, com compromissos

sem precedentes sendo assumidos: (i) mais de 100 líderes - que representam ~85% das florestas do mundo

(incluindo o Brasil) - se comprometeram a interromper e reverter o desmatamento e a degradação da terra até

2030, em uma promessa apoiada por ~ £14 bilhões em financiamento público e privado; e (ii) mais de 90 nações

(incluindo o Brasil) assinaram o Global Methane Pledge, um esforço liderado pelos EUA e pela UE para reduzir as

emissões de gás metano em 30% até 2030, dos níveis de 2020.

Mergulhando mais fundo. A seguir, trazemos mais detalhes sobre os principais tópicos discutidos e anunciados por

alguns dos principais participantes da COP26. Neste tema, vale mencionar que Xi Jinping, presidente da China, país

que lidera o ranking em termos de emissões, e o presidente russo, Vladimir Putin, não estiveram em Glasgow.

Principais destaques dos primeiros dias

Equity Research
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Fonte: Research XP.
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Além de aumentar a meta de redução de emissões de 43% para

50% até 2030 em relação aos níveis de 2005, o Brasil também

anunciou que fará parte de um acordo liderado pelo Reino Unido

para interromper o desmatamento e acabar com a degradação

da terra até 2030. Em um plano para cumprir o acordo, o Brasil

antecipou em dois anos o compromisso existente de acabar

com o desmatamento ilegal de 2030 para 2028, em uma

trajetória que inclui cortar o desmatamento em 15% ao ano

entre 2022 e 2024, 40% em 2025 e 2026 e alcançar uma

redução de 50% até 2027. Vemos esse compromisso como a

chave para o Brasil atingir a nova meta de reduzir em 50% as

emissões de gases do efeito estufa até 2030, já que as

emissões do uso da terra (como o desmatamento)

representam 44% do total das emissões do país - Figura 3.

Equity Research

3 de novembro de 2021
/ ESG COP26

Fonte: Our World in Data e Research XP.

Principais destaques dos primeiros dias

Brasil: Metas climáticas mais ambisiosas são anunciadas

Na abertura da participação brasileira na COP26, segunda-feira (01), o ministro do Meio Ambiente do Brasil,

Joaquim Pereira Leite, anunciou uma nova meta de reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa do país

até 2030, percentual que se compara ao compromisso anterior de 43% (tendo como base os níveis de 2005).

No que se refere ao objetivo de atingir a neutralidade de carbono até 2050, promessa feita pela primeira vez pelo

presidente Jair Bolsonaro em abril, Pereira Leite também disse que o Brasil irá formalizar tal compromisso durante

a COP26 – à título de referência, o Brasil emitiu 2,18 bilhões de toneladas de CO2 em 2019 (considerando as

emissões do uso da terra, como desmatamento), um aumento de +9,6% A/A.

Segundo o ministro, a conferência marca “uma transição do debate sobre as promessas climáticas para um

debate sobre a criação de empregos verdes”. Leite também argumentou que o Brasil tem atuado como articulador

do debate. “Já tivemos encontros bilaterais anteriores com mais de 60 países, atuando como articuladores,

buscando diálogos e pontos de convergência”, disse ele.

Enquanto Leite participou da COP26 por transmissão online de um evento realizado na sede da Confederação

Nacional da Indústria (CNI), a participação de Bolsonaro se deu por meio de um discurso pré-gravado, na qual ele

afirmou: “Atuaremos com responsabilidade e buscaremos soluções reais para uma transição urgente”.

Além disso, o Brasil também assinou o Global Methane Pledge, se comprometendo com a redução em 30% das

emissões de metano até 2030, em relação aos níveis de 2020. O acordo inclui 6 dos 10 maiores emissores de

metano do mundo e cobre ~45% das emissões globais do gás, com a adesão do Brasil sendo significativa devido

ao status do país de 2° maior produtor mundial de carne bovina.

A nosso ver, o Brasil deu um passo importante em sua postura em relação ao meio ambiente com as novas metas

anunciadas, mas é importante destacar: (i) o governo do Bolsonaro ainda tem um longo caminho a percorrer para

estabelecer políticas que cumprirão com as metas; e (ii) essa mudança de tom ocorre em um momento em que

Bolsonaro se candidata à reeleição no próximo ano e as empresas pressionam o governo a adotar uma abordagem

mais favorável ao clima.

Por fim, vale mencionar que John Kerry, enviado climático dos EUA, elogiou as novas metas do Brasil. “Apreciamos

os novos compromissos do Brasil [...]. Isso adiciona um impulso crucial ao movimento global para combater a

#CriseClimática. Ansioso para trabalharmos juntos!” disse Kerry no Twitter.

Figura 3: Fontes das emissões do Brasil

Em porcentagem
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Estados Unidos: Esta é a “década decisiva”

O presidente dos EUA, Joe Biden, começou seu discurso dizendo que há apenas uma "breve janela que resta diante

de nós para elevar nossas ambições para cumprir nossos objetivos". Ele acrescentou que os líderes mundiais

podem manter a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C se eles se unirem e se comprometerem. “Glasgow

deve ser o pontapé inicial de uma década de ambição e inovação para preservar nosso futuro comum”, disse ele,

lembrando que as mudanças climáticas já estão custando milhões de vidas e dólares às nações.

Sobre os compromissos e metas dos EUA, Biden disse que vai investir em energia limpa, incentivos fiscais para

instalação de painéis solares e compra de veículos elétricos, ao mesmo tempo que enaltece o potencial de criação

de oportunidades de emprego na fabricação de painéis eólicos e torres, cabos de instalação para redes elétricas e

produção de sistemas de captura de CO2. Além disso, Biden afirmou que seu país anunciará nos próximos dias

novos compromissos de mobilização de ações, que incluem medidas nos setores de agricultura, petróleo e gás e

silvicultura. Finalmente, ele reiterou o compromisso de cortar as emissões de gases de efeito estufa em 50% a 52%

até 2030 em relação aos níveis de 2005 e de alcançar a neutralidade de carbono até 2050, anunciando que lançará

em breve o plano de longo prazo que permitirá que os EUA se tornem carbono líquido zero em 2050.

Além de também anunciar uma promessa para combater o desmatamento, o presidente Biden usou seus

comentários finais na COP26 em sua participação ontem (02) para fazer um chamado para seu pacote de gastos

de US$ 1,75 trilhão e a série de iniciativas climáticas que o mesmo contempla. Chamando a luta contra a mudança

climática de “não apenas um imperativo moral, mas também econômico”, Biden repetiu sua crença de que a

legislação amplamente debatida criará empregos, impulsionando o crescimento econômico.

Por fim, em relação à ausência da China e da Rússia na COP26 em Glasgow, Biden criticou ambos por não

comparecerem à conferência, acusando as duas nações de “se afastarem” de seus papéis de liderança global

enquanto o mundo enfrenta desafios ambientais sem precedentes.

União Europeia: US$1,1bi para ajudar a proteger as florestas do mundo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou a promessa de US$ 1,1 bilhão, em nome da UE,

para ajudar a proteger as florestas do mundo, afirmando que as mesmas são “nossa prioridade comum”. Como

parte da promessa, US$ 290 milhões serão reservados para a iniciativa da Bacia do Congo, um fundo estabelecido

para proteger a segunda maior floresta tropical do mundo contra as ameaças representadas pela extração

industrial de madeira e mineração.

Um senso de “tradição, cultura e habilidade” permanece “muito vivo” nas comunidades florestais em todo o mundo

e a “herança” dessas comunidades precisa ser protegida, ela enfatizou. De acordo com Von der Leyen, para levar

isso adiante, a UE irá propor em breve um regulamento projetado para lidar com o desmatamento global.

Reino Unido: ‘Carvão, carros, dinheiro e árvores’

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alertou os líderes mundiais que estamos a “um minuto para a

meia-noite” na corrida para evitar que o aquecimento global ultrapasse um limite crítico. Ele reforçou seu apelo aos

líderes mundiais para passarem da conversa à ação “sobre carvão, carros, dinheiro e árvores”, complementando que

as mudanças precisam começar agora. Como no Reino Unido, os governos podem descontinuar o uso de carros

com motores de combustão interna de hidrocarbonetos até 2035, promover o fim do uso de usinas a carvão e

plantar centenas de milhões de árvores. Por fim, Boris Johnson anunciou um pacote de financiamento, como parte

da Iniciativa Clean Green para apoiar a implantação de infraestrutura sustentável e tecnologia verde nos países em

desenvolvimento.
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Três temas principais a serem observados

Quatro dias após o início da COP26, já vimos importantes progressos sendo feitos e compromissos ambiociosos

sendo assumidos, e esperamos mais por vir. Para os próximos dias, destacamos três temas principais nos quais o

debate provavelmente se concentrará e que vemos desempenhando um papel importante nas discussões adiante

durante a COP26:

Financiamento do clima. Em nossa visão, o financiamento do clima provavelmente surgirá como um dos tópicos

mais desafiadores da COP26. Os países em desenvolvimento, que menos contribuíram para os níveis de emissões,

estão exigindo que os países desenvolvidos cumpram a promessa de mobilizar US$ 100 bilhões por ano para

ajudá-los a reduzir as emissões e se adaptar aos efeitos cada vez maiores das mudanças climáticas.

Mercados de carbono. Todos os componentes do regulamento do Acordo de Paris – documento com as diretrizes

de como implementar o acordo - já foram acordados, exceto o Artigo 6. Essa seção trata de como desenvolver e

implementar os chamados mercados internacionais de carbono, que permitem o comércio de créditos de carbono,

visando a redução de emissões (clique aqui para ler o nosso relatório sobre o tema).

Carvão. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu aos países desenvolvidos que parem de usar carvão -

uma importante fonte de emissões de gases do efeito estufa - até 2030 e que outros países o eliminem

gradualmente até 2040. No entanto, as discussões sobre carvão já foram controversas: no início deste ano, o G7

não conseguiu acertar uma data para interromper o uso do carvão, enquanto a China e Índia, que nas últimas

semanas sofreram crises de energia em parte devido à escassez de carvão, também resistiram em se

comprometer com a eliminação do uso do mesmo.
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Disclaimer

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021,

tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de

compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP

Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma

independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que

sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um

analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na

Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da

XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –

ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar

autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de

suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente

orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não

são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser

divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento

expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções

dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,

resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas

projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os

eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com

utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração

do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as

cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e

nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os

eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração

recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No

mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao

vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas

posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não

está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou

a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos

investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que

são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas:

cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de

suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar

um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de

alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de

mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO

VAREJO.
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