
Desde o início do mês, a guerra na Ucrânia está no centro das atenções do mundo, com democracias se unindo para

defender a liberdade. As consequências desse conflito são inestimáveis e, se dermos um passo atrás, veremos que as

estratégias do mundo contra a Rússia estão empregando um olhar ESG (Ambiental, Social e Governança), ponderando o foco

nos objetivos ambientais vs. sociais. Frente à guerra, acreditamos que o crescente foco na temática ESG entre os

investidores, juntamente com um aumento no preço do petróleo e crescentes tensões geopolíticas, provavelmente pesarão

para uma atenção mais favorável em seis temas-chave que se destacam no investimento ESG: (i) energia limpa; (ii) fontes

renováveis; (iii) veículos elétricos; (iv) impacto às populações de baixa renda; (v) ritmo de resposta das empresas; e (vi)

retornos corporativos. Neste relatório, nos aprofundamos em cada um deles e destacamos papéis (ações e BDRs) que

vemos como bem posicionados para capturar essas tendências adiante.

Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia
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Implicações da guerra na temática ESG

1. Opções de energia limpa podem ficar mais competitivas. Preços mais altos do petróleo e

preocupações geopolíticas sobre a dependência entre os países têm o potencial de estimular

maiores investimento em energia limpa, com maior diversificação geográfica. A escolha por

energias renováveis tem se tornado cada vez mais favorável, e esperamos que elas

substituam progressivamente outros combustíveis, à medida que mais ativos de carvão são

aposentados e as preocupações com as mudanças climáticas aumentam.

2. Foco crescente em renováveis. Os países europeus em maior risco econômico devido à

dependência dos mercados russos de petróleo e gás estão acelerando sua transição para a

energia limpa como resultado do posicionamento de Putin. A Rússia produz 10% da

demanda global de petróleo, de forma que à medida que os países aplicam sanções ao

petróleo russo, o mercado global sofre impactos consideráveis.

3. Carros elétricos no centro das atenções. Os custos crescentes dos insumos frente à alta

das commodities podem potencialmente desacelerar o impulso da transição dos veículos

elétricos no curto prazo. No entanto, o impulso global pela descarbonização, juntamente

com os preços mais altos do petróleo, que também impactam as decisões do consumidor,

reforçam nossa perspectiva de demanda incremental por EVs no longo prazo e,

consequentemente, uma perspectiva positiva para empresas relacionadas.

4. Riscos prejudicando populações de menor renda. A invasão da Ucrânia desencadeou

impactos severos à população, principalmente na fuga de civis de zonas de conflito. Além do

impacto "direto", as implicações econômicas de preços mais altos das commodities

impactam o custo da energia e a segurança alimentar, pressionando em particular as

populações de baixa renda e exacerbando a pressão inflacionária existente já pré-conflito.

5. Ritmo de resposta das empresas provavelmente acelerará. Estamos entrando em uma

nova fase de investimentos ESG marcada pela necessidade de uma resposta mais ampla e

rápida por parte de empresas e gestoras de recursos, o que aumenta o impulso para os

investidores saírem do plano da ideia, e partirem para a ação.

6. Olhos voltados para retorno. Um aumento no prêmio de risco deve concentrar ainda mais

os investidores em empresas bem posicionadas na perspectiva ESG, que não só estão

alinhadas com a sustentabilidade, mas também que em tempos de volatilidade possuem

fortes fundamentos através de retornos acima da média.
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Um aumento no preço do petróleo (Figura 01), somado à preocupações geopolíticas sobre a dependência de recursos

naturais, têm potencial para estimular maiores investimentos em opções de energia limpa, com maior diversificação

geográfica. A escolha por energias renováveis tem se tornado cada vez mais favorável, e esperamos que as opções de

energia limpa substituam progressivamente outros combustíveis no futuro, à medida que mais usinas de carvão são

aposentadas e as preocupações com as mudanças climáticas aumentam.

Figura 01: Preço do Petróleo vs. Gasolina

No entanto, é importante notar que, embora os preços mais altos do petróleo possam estimular um maior investimento

em opções de energia limpa (como solar e eólica), o impacto no mix de geração não é necessariamente visto

imediatamente pois, diferentemente de quando o petróleo e o gás substituíram o carvão, não há ampla capacidade de

geração de energias renováveis já disponíveis.

Diante deste cenário, as expansões de capacidade são fundamentais. Contudo, vale mencionar que esse aumento, em

se tratando de fontes renováveis, leva tempo e adiciona mais complexidade às operações de rede elétrica, devido à sua

natureza intermitente. Além disso, a construção de capacidade renovável consome mais metais verdes (como cobre e

alumínio) do que outras fontes.

No entanto, existem vários desafios para trazer um novo suprimento significativo de metais verdes, dada a baixa

disponibilidade de nova capacidade de cobre e a decisão de um limite de produção de alumínio na China. Do lado

positivo, o foco dos governos na percepção da necessidade de maior diversificação geográfica da cadeia de suprimentos

tem o potencial de levar a políticas de estímulo para aumentar a oferta de metais verdes.

1. Opções de energia limpa podem ficar mais competitivas
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Ideia de investimento. Entre as empresas em que esperamos um momento positivo respaldado pelo cenário atual,

destacamos a CBA (CBAV3), nome que faz parte da Carteira ESG da XP, e acreditamos que seja uma boa opção para os

investidores interessados em exposição ao tema ESG. Na visão do nosso time de Mineração do Research XP, a

manutenção dessa tendência de alta dos preços do gás deve manter a oferta na Europa Ocidental contida. Além disso,

apesar do mercado bastante concentrado (a China é responsável por 60% da oferta global), a Rússia ainda é uma das

maiores produtoras de alumínio primário, respondendo por mais de 6% da produção global total, grande parte destinada

à Europa. Portanto, sanções mais amplas visando a economia da Rússia devem restringir ainda mais a oferta. E os

estoques globais desse metal estão em níveis muito baixos e a produção de alumínio da China depende principalmente

do carvão, e essa commodity também deve aumentar devido aos preços mais altos de petróleo e gás. Esta é uma notícia

positiva para a CBA, que pode desfrutar de preços globais de alumínio mais altos enquanto os custos de energia

permanecem baixos no Brasil.

https://conteudos.xpi.com.br/esg/carteira-esg-xp-uma-alteracao-no-nosso-portfolio-para-marco/
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Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito

2. Foco crescente em renováveis

De acordo com a MSCI, uma guerra hoje pode significar uma trajetória de mudança climática radicalmente diferente nos

próximos 10 ou 20 anos, o que por si só pode resultar em consequências sociais negativas.

Os países europeus com maior risco econômico devido à sua dependência dos mercados russos de petróleo e gás,

estão acelerando sua transição para energia limpa como resultado da posição de Putin. A Rússia produz 10% da

demanda global de petróleo, sendo 5% exportados na forma bruta e 2% com derivados de petróleo. Assim, como os

países planejam proibir o petróleo russo, espera-se que o mercado global seja afetado.

Quando se trata da Europa, a Rússia fornece uma parcela significativa para alguns países europeus (85% das

importações da Lituânia, 75% da Eslovênia e 60% da Polônia) – consequentemente, essa falta de oferta tem o potencial

de prejudicar os países se não tiverem recursos.

Atualmente, a Rússia fornece 40% do suprimento de gás da Europa, usado para geração de energia e aquecimento, mas

isso não deve se manter por muito tempo. No dia 8 de março, a Comissão Europeia (CE) anunciou um plano para

substituir 20% das importações de gás natural da Rússia, pela produção de 35 bilhões de bcm de biometano dentro da

União Europeia até 2030 - um produto sustentável, mais barato e produzido localmente.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a presidente da CE, Ursula Von der Leye, disse que “a estratégia da UE para

hidrogênio e LNG será intensificada, juntamente com sua abordagem às energias renováveis, como mais um meio de

acabar com a dependência do bloco com o gás russo”, que atualmente representa 40% das importações de gás da

Europa. O plano visa reduzir a dependência da Rússia, sem usar combustíveis fósseis como principais substitutos.

Para as principais petrolíferas europeias, o acesso ao gás russo representou um caminho de emissões mais baixo para a

descarbonização em comparação com o petróleo. Agora, por conta da guerra, a dissolução dessas parcerias com seus

pares russos trouxe decisões críticas para a Europa em relação ao seu futuro de baixo carbono, o que resulta em muitas

perguntas: se o gás não estiver mais disponível, qual é a alternativa? Eles serão direcionados para outra fonte de gás

natural ou combustíveis fósseis, ou haverá realmente uma oportunidade para investir em mais energias renováveis?

O fato é que não está claro se as empresas vão apenas buscar mais do mesmo em outros lugares ou se este será um

momento definitivo em que as mesmas transformarão desafio em oportunidade, e mergulham em negócios de baixo

carbono. Enquanto uma primeira vertente mostra que o não uso de ativos de petróleo e gás na Rússia pode significar

uma transição de baixo carbono mais agressiva, por outro lado, as parcerias entre as grandes petrolíferas europeias e as

estatais russas reuniram efetivamente as melhores atividades de extração e tecnologia de produção do mundo, junto às

enormes reservas de petróleo e gás da Rússia, e o fim disso é uma má notícia geral para as mudanças climáticas.

Em suma, embora o fim dessas parcerias possa retardar a extração de combustíveis fósseis na Rússia e no Ártico, isso

ao mesmo tempo também pode significar que parte do ímpeto em direção à soluções de baixo carbono seja

subitamente perdido para grande parte da economia global.

Ideia de investimento. Frente ao conflito Rússia/Ucrânia, esperamos que a WEG (WEGE3) se beneficie de um momento

positivo à medida que o mundo se concentra mais intensamente nas tendências de descarbonização: sua alta expertise

em produtos de eletrificação aliada à sua exposição ao setor de energia renovável (tanto em energia eólica quanto solar),

nos levam a ver a WEG bem posicionada para ser um player líder na mudança para uma economia de baixo carbono,

justificando a empresa como uma das escolhas para a nossa Carteira ESG da XP. Adicionalmente, nosso time de Bens

de Capital do Research vê a WEG como um nome defensivo, uma vez que uma desaceleração induzida pela inflação

doméstica nos produtos de ciclo curto deve ser parcialmente compensada pela depreciação do real, dado (a) o perfil

exportador da empresa; e (b) o descasamento de receitas e custos/passivos dolarizadas. Além disso, vemos a

exposição da WEG na Europa como limitada (~15% das receitas, embora concentrada principalmente na Europa

Ocidental, menos impactada por uma potencial deterioração na Europa Oriental).

https://conteudos.xpi.com.br/esg/carteira-esg-xp-uma-alteracao-no-nosso-portfolio-para-marco/
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3. Carros elétricos no centro das atenções

Nesta seção do relatório, pretendemos entender como o mercado de veículos elétricos está respondendo ao aumento

dos preços do petróleo e dos metais.

Apesar da discussão dos EVs – sigla em inglês para veículos elétricos - dividir opiniões, a eletrificação faz parte da

solução para evitar mais danos ambientais e é um dos principais tópicos das discussões globais. Mas, recentemente, o

aumento dos preços das commodities após a invasão da Ucrânia pela Rússia impactou significativamente o mercado:

os custos crescentes dos insumos podem potencialmente desacelerar o impulso da transição dos veículos elétricos no

curto prazo. No entanto, o impulso global pela descarbonização, juntamente com os preços mais altos do petróleo, que

também impactam as decisões do consumidor, reforçam nossa perspectiva de demanda incremental por EVs no longo

prazo e, consequentemente, uma perspectiva positiva para empresas relacionadas.

Impactos de custos crescentes para a indústria de EVs vs. Veículos a combustão interna

Atualmente, os preços elevados das commodities (Figura 02) são uma das principais reações ao conflito Rússia-Ucrânia

no mercado financeiro. Como dissemos anteriormente neste relatório, a Rússia é um importante fornecedor de energia

para a Europa (40%), que é utilizada no processo de produção de metais e muitos outros materiais básicos, e um dos

principais produtores mundiais de alumínio (6%) e níquel (12%).

Figura 02: Índice de preço das commodities

Analisamos o impacto do aumento dos custos de materiais para automóveis – o transporte é cerca de 15-25% da

demanda de uso final dos principais metais – para estimar a reação da indústria.

Em primeiro lugar, um fator importante a considerar é a estrutura do veículo. Um veículo elétrico (EV) contém quase

quatro vezes mais cobre do que um modelo de combustão (ICE – Internal Combustion Engine). Além disso, existem

outros metais como lítio, níquel e cobalto usados no EV e não nos veículos convencionais (Figura 03). Como resultado,

enquanto os custos de metais para ICEs permanecem abaixo dos máximos de 21 de julho, os custos de EVs estão em

constante expansão desde 20 de julho.

De acordo com dados do Morgan Stanley, atualmente o custo médio de entrada de metais de EVs é de

aproximadamente US$ 4.800/veículo (+160% desde abril de 2020), US$ 2.500 maior do que para um veículo ICE (Figura

04 e 05).
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Figura 03: Estrutura de metal dos veículos

Figura 04: Metais em veículos a combustão (US$/veículo) Figura 05: Metais em veículos elétricos (US$/veículo)
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Em resposta ao aumento dos custos de material, as montadoras anunciaram aumentos de preços. No dia 15 de março,

a Tesla elevou os preços de todos os seus modelos nos Estados Unidos em 5% a 10%, e logo em seguida anunciou um

aumento de cerca de 5% na China em produtos selecionados. Seguindo a empresa americana, a Xpeng, fabricante

chinesa de veículos elétricos, anunciou que aumentará o preço de seus carros citando uma forte subida no custo das

matérias-primas.

Dito isso, o aumento dos custos de insumos pode potencialmente desacelerar o impulso da transição EV no curto prazo,

impactando a demanda.

O aumento dos preços da gasolina pode impulsionar os veículos elétricos

Apesar dos efeitos negativos do aumento dos preços dos metais, o aumento do preço do petróleo bruto provavelmente

terá um impacto positivo em veículos elétricos, pois os preços mais altos da gasolina os tornam relativamente mais

competitivos. De acordo com o Goldman Sachs, a redução anual do custo de combustível ao mudar de um veículo a

gasolina para um elétrico, considerando o preço de petróleo bruto de US$ 100/bbl, chega a aproximadamente US$ 850 –

atualmente, o derivativo do contrato futuro de petróleo está indicando US$ 104/bbl e US$ 90/bbl como preço médio para

2022 e 2023, respectivamente.

Além disso, os EVs são um mercado em expansão. Um aumento nas vendas na Europa e na China foi sustentado por

estímulos (por exemplo, fundo de recuperação da UE de última geração e subsídio para compra de VE na França,

Alemanha e Reino Unido) e políticas favoráveis (por exemplo, metas obrigatórias de redução de emissões para carros

novos em Europa e novas cotas obrigatórias de veículos elétricos na China), bem como pelo desempenho aprimorado e

uma escolha mais ampla de modelos.

Embora esse estímulo possa ser reduzido no curto prazo, pois a Europa está em um momento econômico delicado por

causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, esperamos uma nova perspectiva nas decisões dos consumidores. Como

dissemos anteriormente neste relatório, acreditamos que um aumento no preço do petróleo provavelmente aumentará o

foco do consumidor em empresas onde há um impacto mais próximo de curto a médio prazo na descarbonização.

Figura 06: Vendas globais de veículos elétricos e participação de mercado (milhões)
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Fonte: BloombergNEF, XP Research.
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Figura 07: Global investments in energy transition by sector

3. Carros elétricos no centro das atenções

O investimento global em energia está em transição

Sabemos há algum tempo da urgência que temos de transformar o sistema energético mundial em soluções mais

sustentáveis - e os investimentos financeiros vão nessa direção. De acordo com a BloombergNEF, em 2021, o maior

setor em termos de investimentos recebidos foi a energia renovável, que atraiu US$ 366 bilhões para novos projetos e

sistemas de pequena escala (+6,5% em relação a 2020), mas o setor de transporte eletrificado cresceu mais rápido e

atingiu US$ 273 bilhões (+77%). Desde 2014, o investimento no setor de transporte eletrificado aumentou a uma taxa de

crescimento anual composta de cerca de +48%, diminuindo a lacuna com os gastos com energia renovável. Com base

nas tendências atuais, as projeções da BloombergNEF indicam que os EVs estão a caminho de ultrapassar o

investimento em energias renováveis este ano.

Em nossa opinião, o conflito na Europa deve reforçar a importância da diversificação de energia, por fontes e

fornecedores, já que todos os países foram impactados pelas altas de preços do petróleo. Portanto, esperamos que o

investimento global na transição energética continue aumentando, a fim de diminuir a dependência do petróleo das

economias.

Estratégias em destaque

Em suma, a indústria de veículos elétricos pode enfrentar alguns desafios no curto prazo devido ao aumento dos custos

de materiais, ao mesmo tempo em que o mercado enfrenta um sentimento mais fraco do consumidor e uma queda da

renda disponível. No entanto, vemos a eletrificação dos transportes como uma tese consolidada para o médio e longo

prazo, apoiada principalmente pelo impulso global pela descarbonização. Do ponto de vista da indústria, a oferta é um

fator-chave para a expansão dos veículos elétricos, e esperamos que os investimentos continuem aumentando,

especialmente vindos das montadoras.

Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito

Ideia de investimento. Com todas as tendências acima mencionadas em mente e considerando que os veículos

elétricos usam cerca de duas vezes mais semicondutores do que um ICE comum, o impulso por carros autônomos

também ampliará a demanda por chips. Portanto, quanto às empresas de negócios relacionadas a EV, vemos nomes

de semicondutores bem posicionados para se beneficiar no futuro. Portanto, destacamos quatro empresas da carteira

Top BDRs ESG da XP Investimentos que vemos entre as impactadas positivamente por essas tendências de longo

prazo: TSMC (TSMC34), Nvidia (NVDC34), NXP Semiconductors (N1XP34) e ASML (ASML34).

https://conteudos.xpi.com.br/esg/selecao-bdrs-esg-15-nomes-para-exposicao-internacional-ao-tema-fevereiro-2022/
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Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito

4. Riscos que prejudicam populações de baixa renda

A invasão da Ucrânia desencadeou muitos impactos diferentes não apenas em termos de consequências geopolíticas e

sanções, mas também em histórias humanas, principalmente a fuga de civis de zonas de conflito, uma vez que o que

acontece em um país pode mudar o que acontece com seus vizinhos.

A ONU estimou que pode haver um influxo total de refugiados que é semelhante em números ao episódio de 2011 na

Síria. Os países vizinhos estão abrindo suas fronteiras para ajudar os refugiados ucranianos.

Além do impacto “direto” na população, as implicações econômicas dos preços mais altos das commodities decorrentes

da interrupção do fornecimento na Rússia e na Ucrânia impactam (i) o custo da energia e (ii) a segurança alimentar,

impactando principalmente as populações de baixa renda e e exacerbando a pressão inflacionária existente já pré-

conflito.

Primeiro, no custo da energia, a descarbonização por meio de um aumento no preço dos combustíveis fósseis

representa uma área em que os objetivos ambientais e sociais competem, pelo menos no curto prazo, porque uma forte

redução na demanda de petróleo acelera a descarbonização, mas corre o risco de prejudicar as populações de baixa

renda. Seja olhando para países com menos recursos ou disparidade de renda interna, os preços mais altos dos

combustíveis terão um impacto mais significativo para aqueles com renda mais baixa – há uma diferença já grande na

porcentagem da renda gasta em gasolina/serviços públicos por populações carentes vs. populações de renda mais alta,

que deve aumentar devido ao aumento dos preços dos combustíveis fósseis e reflexo na gasolina.

Em segundo lugar, a crise agrícola ucraniana ocorre em um momento em que os preços dos alimentos em todo o

mundo já estão subindo há meses em meio à problemas globais na cadeia de suprimentos atribuídos à pandemia da

COVID-19. Aliado a um cenário já difícil, o efeito do conflito Rússia-Ucrânia no aumento das commodities e o aumento

dos preços dos alimentos resultante da menor oferta devem pressionar as populações de baixa renda, impulsionando o

foco de crescimento inclusivo nas empresas que fornecem soluções alimentares de baixo custo.

5. Ritmo de resposta das empresas provavelmente acelerará

Em nossa opinião, estamos entrando em uma nova fase de investimentos ESG marcada por uma resposta mais ampla

por parte de empresas e gestoras de recursos, o que aumenta o impulso para os investidores saírem do plano da ideia, e

partirem para a ação.

Que as decisões dos governos definitivamente impactam nas empresas, isso não é novidade. Desde o início da guerra,

mais de 40 empresas se retiraram da Rússia ou fecharam indefinidamente suas operações no país, incluindo grandes

marcas como Netflix, Prada, Disney, Shell, Apple e McDonalds. O movimento vem da pressão do governo, mas também

reflete o movimento dos consumidores e investidores que se preocupam cada vez mais com as questões ambientais,

sociais e de governança.

Em nossa opinião, estamos entrando em uma nova fase de investimentos ESG marcada pela necessidade de uma

resposta mais ampla e rápida por parte de empresas e gestoras de recursos, o que aumenta o impulso para os

investidores saírem do plano da ideia, e partirem para a ação. Vemos cada vez mais o mundo dos investimentos

mostrando como o movimento de capital pode ser eficaz na criação de mudanças, com os critérios ESG oferecendo

uma nova maneira de encarar esses desafios de investimento e impulsionar mudanças positivas.

Ideia de investimento. A esse respeito, nossa equipe de Agro, Alimentos e Bebidas do Research XP de acredita que, em

um cenário de preços mais altos das commodities, os produtores agrícolas brasileiros devem ser favorecidos por um

custo de produção estruturalmente menor. Assim, na visão deles, a BrasilAgro (AGRO3) é uma empresa bem

posicionada para aproveitar o momento positivo sustentado pela conjuntura atual.
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Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito

6. Olhos voltados para retorno

Um aumento no prêmio de risco, seja devido ao aumento das taxas de juros, preços/custos de energia mais altos ou

maior risco geopolítico, deve focar ainda mais os investidores em empresas bem posicionadas na perspectiva ESG, e

que possuem retornos favoráveis e fundamentos sólidos.

Em nossa opinião, os investidores com foco na temática ESG irão gravitar em torno de empresas que não apenas

estejam alinhadas com a sustentabilidade, mas também, principalmente em tempos de volatilidade, tenham

fundamentos sólidos por meio de retornos acima da média.

Nesse sentido, destacamos com bons olhos as empresas que possuem oportunidade de negócios de baixo carbono, o

que inclui aquelas que estão mudando o foco para as energias renováveis ou que se encontram longe de ter carvão

como fonte energética.
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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 ste 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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