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Apenas para fins ilustrativos.
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Temas estruturais são oportunidades de longo prazo impulsionadas por poderosas transformações em nossa economia e sociedade
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O que são Megatendências?
As megatendências são as forças transformadoras de longo prazo que impulsionam nossa economia e 
sociedade globais

Avanço Tecnológico
Demografia

e Mudança Social
Urbanização

rápida
Mudanças climáticas e 

escassez de recursos
Riqueza

Global Emergente
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Tema estrutural: 

cavalos

4

vs. 
carros
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De 1905-1930, 
o número de 
carruagens 
puxadas por 
cavalos caiu

5

93%

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) Transporte na 
Transição Energética, maio de 2017.

MKTGM0722L/S-2300167-5/49

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Riding-the-Energy-Transition-Oil-Beyond-2040-44932


Televisores em 
residências nos EUA

0,01%

6

1 "1920s-1960s Television", Elon University School of 
Communications. 

19461

MKTGM0722L/S-2300167-6/49

http://www.elon.edu/e-web/predictions/150/1930.xhtml
http://www.elon.edu/e-web/predictions/150/1930.xhtml


Televisores em 
residências nos EUA

83%

7

1 "Number of TV Households in America", Buffalo History 
Museum.

19581
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http://www.buffalohistory.org/explore/exhibits/virtual_exhibits/wheels_of_power/educ_materials/television_handout.pdf


Anos que a nova 
tecnologia leva 
para atingir ¼ da 
população 
americana1

8

1 Pew Research Center: Uso de Mídias Sociais em 2021; 
Yahoo Finance para o número de usuários ativos no 
Facebook ao longo dos anos. Gráfico Pew Research da 
Semana: A taxa cada vez mais acelerada de adoção de 
tecnologia. 2 Wallaroo Media, Jun de 2021. As 
referências a empresas específicas são estritamente 
para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas 
como conselhos ou recomendações de investimento em 
relação a essas empresas. Para obter informações sobre 
as participações dos fundos iShares, visite 
www.iShares.com.

1876
Telefone

35 anos

1975
PC

16 anos

1991
A Web

7 anos

2004
Facebook

4 anos

TikTok

2 anos2

2021
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https://wallaroomedia.com/blog/social-media/tiktok-statistics/
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A mudança 
estrutural

ocorre ao longo do 
tempo, 
mas é medida
em momentos

MKTGM0722L/S-2300167-9/49
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Devido à 
COVID-19…

1 Bloomberg. O que significa US$ 500 bilhões em energia 
limpa para as mudanças climáticas. Jan de 21. 2 FDA, 
Agosto de 2021 . 3 PwC US CFO Pulse Survey. Jun de 
2020.

Vacina de mRNA 
aprovada pela FDA21º
dos CFOs devem
oferecer mais 
flexibilidade WFH372%

comprometidos 
com a energia 
verde em 20201

$501
bilhões

O mundo mudou

MKTGM0722L/S-2300167-10/49

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-21/what-does-500-billion-for-clean-energy-mean-for-climate-change
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-additional-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-second-covid
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/pwc-covid-19-cfo-pulse-survey.html


O princípio de 
Cachinhos 
Dourados

11
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F – A – A – N - G
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T – E – N – D - Ê – N – C – I - A

13
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Empresa B 
Crescimento de 22%

Empresa A 
Crescimento de 213%

5/99 6/99 7/99 8/99 9/99 10/99 11/99

14

Você consegue identificar o FAANG?
Dois nomes de comércio eletrônico “pure-play” tiveram gráficos muito 
diferentes em 1999

19 de maio de 1999 a 30 de novembro de 1999

Apenas para fins ilustrativos. Fonte: Bloomberg, dezembro de 2019.

MKTGM0722L/S-2300167-14/49



5/99 5/01 5/03 5/05 5/07 5/09 5/11 5/13 5/15 5/17 5/19 5/21

15

Você consegue identificar o FAANG?

Crescimento de 19 de maio de 1999 a 19 de maio de 2021

Elas são ainda mais diferentes 20+ anos depois

A Amazon deu aos 
investidores um retorno de 

45x
1

A eToys entrou 

em falência
2

Apenas para fins ilustrativos. Fonte: Bloomberg, maio de 2021 
1 O retorno total da Amazon foi de 4.531% entre 19/05/99 e 19/05/21. Incluindo dividendos. 2 A eToys entrou com pedido de falência em fevereiro de 2001.
As referências a empresas específicas são estritamente para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou recomendações de investimento em 
relação a essas empresas. Para obter informações sobre as participações dos fundos iShares, visite www.iShares.com.
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5/99 5/01 5/03 5/05 5/07 5/09 5/11 5/13 5/15 5/17 5/19 5/21

Nasdaq

Índice Composto NASDAQ

Retornos de 5x1

Índice de tecnologia amplo

Muito amplo
Índices amplos podem ser muito 

diversificados para oferecer 
exposição temática direcionada

16

Que tal um índice focado em tecnologia?

Apenas para fins ilustrativos. Fonte: Bloomberg, maio de 2021
1 A Nasdaq retornou 539% entre 19/05/99 e 19/05/21.
O desempenho do índice é apenas para fins ilustrativos. O desempenho do índice não reflete nenhuma Taxa de Administração, custos de transação ou despesas. 
Os índices não são gerenciados e não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho passado não garante resultados futuros. 

MKTGM0722L/S-2300167-16/49



5/99 5/01 5/03 5/05 5/07 5/09 5/11 5/13 5/15 5/17 5/19 5/21

Índice Nasdaq vs. E-commerce

17

Que tal um índice de comércio eletrônico?

1 Reflete os retornos totais, incluindo dividendos, entre 19/05/99 e 19/05/21. Dados da Bloomberg em maio de 2021. O Índice MSCI ACWI Internet & Direct 
Marketing Retail retornou 2.843% e o Nasdaq Composite Index retornou 539% nesse período. O desempenho do índice é apenas para fins ilustrativos. O 
desempenho do índice não reflete nenhuma taxa de administração, custos de operação ou despesas. Os índices não são gerenciados e não se pode investir 
diretamente em um índice. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Índice MSCI ACWI 
Internet e 

Direct Retail

Retornos de 28x1

Índice de 
Megatendências

Índice Composto
NASDAQ

Retornos de 5x1

Índice de 
tecnologia amplo
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de 28x
Índice MSCI ACWI Internet e 

Direct Marketing Retail

Índice Segmentado

Retornos1

Índice de 
Megatendências

Tema Beta

??
Retornos1

Ações 
individuais
Risco aumentado

Falta diversificação

O cenário 
Cachinhos Dourados

18

1 Reflete os retornos totais, incluindo dividendos, de 19/05/99 a 19/05/21. Dados da Bloomberg em maio de 2021. O Índice MSCI ACWI Internet & Direct Marketing 
Retail retornou 2.843% e o Nasdaq Composite Index retornou 539% nesse período. O desempenho do índice é apenas para fins ilustrativos. O desempenho do 
índice não reflete nenhuma taxa de administração, custos de operação ou despesas. Os índices não são gerenciados e não se pode investir diretamente em um 
índice. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Índice Amplo
Falta de exposição 
direcionada

Retornos1 de

5x
Índice Composto Nasdaq

Índice Broad Tech

MKTGM0722L/S-2300167-18/49



Está na ponta 
da língua

Carros 
autônomos são 
legais?

19
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E o topo do seu 
Twitter 

Haverá mais 
deles 
na estrada em 
10 anos? 

20
MKTGM0722L/S-2300167-20/49



Em um ponto de inflexão
Forças regulatórias e socioeconômicas são ventos a favor de 
tendências seculares de longo prazo

21

Regulatória

Social

Econômica

Forças

Apenas para fins ilustrativos.
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Em um ponto de inflexão
Forças regulatórias e socioeconômicas são ventos a favor de 
tendências seculares de longo prazo

22

Regulatória

Social

Econômica
1 em 20001 20353

A Califórnia eliminará 
gradualmente carros 

movidos a gasolina até

Apenas para fins ilustrativos. As previsões podem não acontecer. 1 Chinosity, Outubro de 2020.  2 ec.europa.eu, Janeiro de 2019 3 Gabinete do Governador Newsom, Setembro 
de 2020

Mudanças 
climáticas e 

escassez de recursos

55%2

As chances de ser aprovado 
para dirigir um carro com 
motor de combustão na 

China são

Até 2030, a UE pretende 
reduzir as emissões totais 

em

MKTGM0722L/S-2300167-22/49

https://www.chinosity.com/2020/10/20/why-driving-your-car-in-china-is-like-winning-the-lottery/#:~:text=Many%20people%20go%20years%20without,%2C%20that's%20a%200.05%25%20chance.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://www.gov.ca.gov/2020/09/23/governor-newsom-announces-california-will-phase-out-gasoline-powered-cars-drastically-reduce-demand-for-fossil-fuel-in-californias-fight-against-climate-change/


Em um ponto de inflexão
Forças regulatórias e socioeconômicas são ventos a favor de 
tendências seculares de longo prazo

23

Regulatória

Social

Econômico

O uso da plataforma de 
telemedicina aumentou em 

400%
durante a pandemia1

Apenas para fins ilustrativos.  Fonte: 1 McKinsey: "Telehealth: A quarter-trillion dollar post-COVID reality?" Maio de 2020. 2 Doctor.com, Junho de 2020.

Demografia
e Mudança Social

400%

83% dos pacientes disseram 
que esperam continuar 

usando a telemedicina após a 
pandemia2

83%

MKTGM0722L/S-2300167-23/49

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality
https://www.doctor.com/blog/telemedicine-today-patient-adoption


Em um ponto de inflexão
Forças regulatórias e socioeconômicas são ventos a favor de 
tendências seculares de longo prazo

24

Regulatório

Social

Econômico

As previsões podem não acontecer. Fonte: 1 Forbes, Agosto de 2017. 2 IDC.com, agosto de 2020 Apenas para fins ilustrativos. 

Avanço Tecnológico

A automação libera 360 
horas de trabalho por ano 
em 78% das empresas –

economizando em média US$ 
4,7 milhões por ano1

Os gastos globais em 
inteligência artificial devem 

dobrar em quatro anos, 
atingindo US$ 110 bilhões 

em 20242360 hrs

$110B

MKTGM0722L/S-2300167-24/49

https://www.forbes.com/sites/waldleventhal/2017/08/03/how-automation-could-save-your-business-4-million-annually/?sh=4d2196ad3807
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46794720


Megatendências estão impulsionando a 
mudança
As Megatendências são as forças transformadoras de longo prazo que impulsionam nossa economia e 
sociedade globais

25

Avanço Tecnológico
Demografia

e Mudança Social
Urbanização

rápida

Mudanças 
climáticas e 

escassez de recursos

Riqueza
Global Emergente
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Avanço 
Tecnológico

26
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O que você prefere 
sacrificar por uma 

semana?

27

OU
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Fonte: Delvv, Conclusões da Pesquisa de Hábitos Digitais 2016, junho de 2016.

Por favor, rufem os tambores…

49%
preferem 
desistir da sobremesa

74%
preferem 
desistir do álcool

MKTGM0722L/S-2300167-28/49
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2015 15bn

2017 20bn

2019 28bn

2021 35bn

2023 50bn

2025 75bn

Fonte: Statista, Internet das Coisas (IoT) Base de Dispositivos Conectados Instalada em Todo o Mundo de 2015 a 2025. Apenas para fins ilustrativos.

Dispositivos conectados à Internet

MKTGM0722L/S-2300167-29/49



McKinsey & Co., Maio de 2020

% das pessoas preferem plataformas de telemedicina em vez 
de visitas presenciais

Match Group, Jan de 2021

0

2000

4000

6000

8000 Assinantes (milhares)

Crescimento de assinantes do Tinder por trimestre (T1'15-
T4'20)

eMarketer, Dez de 2020

Previsão de crescimento do comércio eletrônico de varejo de 
2019-2024

Security Magazine, maio de 2020

% de executivos gastam mais em segurança cibernética pós-
pandemia

Tornando-se virtual

70%

76%

$3.4
$4.3 $4.9 $5.4 $5.9 $6.4

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vendas no Comércio Eletrônico – Varejo (Trilhões)

MKTGM0722L/S-2300167-30/49

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality
https://ir.mtch.com/overview/default.aspx
https://www.emarketer.com/chart/242908/retail-ecommerce-sales-worldwide-2019-2024-trillions-change-of-total-retail-sales
https://www.securitymagazine.com/articles/92437-of-organizations-to-increase-cybersecurity-spending-following-covid-19-pandemic
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As 5 principais empresas do S&P 500 mudaram ao longo do tempo, com apenas a Microsoft 
mantendo seu lugar. Como serão os próximos 20 anos? 

2001 2021 2041

?

MegaRegra nº 1: Pondere para amanhã

Top 5 S&P 500 Top 5 S&P 500

Fonte: Bloomberg, dados de 01/01/2000 e 01/01/2021. As referências a empresas específicas são estritamente para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como 
conselhos ou recomendações de investimento em relação a essas empresas. Para obter informações sobre as participações dos fundos iShares, visite www.iShares.com.

Apple

Amazon

Facebook

Google

Microsoft

ExxonMobil

General Electric

Microsoft

Walmart

Citigroup
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Demografia e 
mudança social

32
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1 2019 Perfil de americanos mais velhos, Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. Maio de 2020. 2 Statista, Expectativa de vida global projetada 1990-2100, junho 
de 2019. 3 Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde. Gasto médio por pessoa por faixa etária, Estados Unidos, 1996-2018. Pesquisa do Painel de Despesas Médicas. Gerado 
interativamente: 18 de maio de 2021.

76 anos
Expectativa média de 
vida global em 20402

O custo de viver mais

Gastos 
exponenciais 

com saúde
Maiores custos 

de
saúde

Aumento da 
expectativa 

de vida

Crescimento 
da

População

1,3 bilhão de 
pessoas
População estimada 
+65 anos em 20401

$12 mil / ano
Custos médios de saúde para 
pessoas com mais de 65 anos3

MKTGM0722L/S-2300167-33/49

https://www.statista.com/statistics/673420/projected-global-life-expectancy/


34

1 Zhong Y, Xu F, Wu J, Schubert J, Li MM.  Aplicação de 
Sequenciamento de Nova Geração em Medicina Laboratorial.  
Ann Lab Med, Jan 2021 2 FDA, Nov de 2020 3 McKinsey, Jul de 
2021

As referências a empresas específicas são estritamente apenas 
para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como 
conselhos ou recomendações de investimento em relação a essas 
empresas. Para obter informações sobre as participações dos 
fundos iShares, visite www.iShares.com.

Ficando mais 
saudável

Primeiro tratamento 
com anticorpos 
monoclonais 
aprovado pela FDA21º

O uso de 
telemedicina é 38 
vezes maior do que 
os níveis pré-
pandemia3

38X

CRISPR 
Therapeutics

Moderna, Inc.

Regeneron 
Pharmaceuticals

BioNTech SE

mais barato mapear 
um genoma humano 
hoje do que em 
20101

10K
tempo

MKTGM0722L/S-2300167-34/49

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-monoclonal-antibody-treatment-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality


Urbanização 
rápida

35
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Shanghai

São Paulo

Cairo

Dhaka

DelhiNova YorkLos Angeles

A ascensão das megacidades

36

Crescimento populacional alimentando US$ 100 trilhões em gastos com infraestrutura até 2030

Fonte: Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Cidades do Mundo em 2018.

13M

+1M

39M

+9M

20M

+1M

24M

+2M

26M

+4M

33M

+7M

28M

+9M
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Fontes: 1 McKinsey & Co, julho 2020 2 McKinsey & Co. 
junho 2020 3 Business Insider, Mar de 2020

As referências a empresas específicas são estritamente 
para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas 
como conselhos ou recomendações de investimento em 
relação a essas empresas. Para obter informações sobre 
as participações dos fundos iShares, visite 
www.iShares.com.

Reconstrua melhor

da demanda não 
atendida por gastos 
com infraestrutura 
nos EUA2

$2T

Os americanos ainda 
não têm acesso à 
internet banda larga de 
alta velocidade3

162M

só em novos projetos 
de capital pode-se 
criar 13.000 
empregos1

$1B

MKTGM0722L/S-2300167-37/49

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/reimagining-infrastructure-in-the-united-states-how-to-build-better
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20Sector/Our%20Insights/The%2010%20trillion%20dollar%20rescue%20How%20governments%20can%20deliver%20impact/The-10-trillion-dollar-rescue-How-governments-can-deliver-impact-vF.pdf
https://www.businessinsider.com/americans-lack-of-internet-access-likely-underestimated-by-government-2020-3


Mudanças 
climáticas e 
escassez de 
recursos

38
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1 Visual Capitalist, Jun 2021 2 CNN, Set de 2019
3 Nature.com, Out de 2020. As referências a empresas 
específicas são estritamente para fins ilustrativos e não 
devem ser interpretadas como conselhos ou 
recomendações de investimento em relação a essas 
empresas. Para obter informações sobre as 
participações dos fundos iShares, visite 
www.iShares.com.

Marcos verdes

VEs previstos para 
serem vendidos em 
todo o mundo até 
20402

56M

Até 2030, 60% da 
eletricidade da China 
poderá vir de fontes 
renováveis3

60%

países visando a 
meta de 
neutralidade de 
carbono até 20501

137

MKTGM0722L/S-2300167-39/49

https://www.visualcapitalist.com/race-to-net-zero-carbon-neutral-goals-by-country/
https://www.cnn.com/2019/05/15/business/electric-car-outlook-bloomberg
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02927-9
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1 Inside Climate News, Fev de 2021
2 ClimateChangeNews.org, Nov de 2019 3 Yahoo News, 
Ago de 2021. As referências a empresas específicas são 
estritamente para fins ilustrativos e não devem ser 
interpretadas como conselhos ou recomendações de 
investimento em relação a essas empresas. Para obter 
informações sobre as participações dos fundos iShares, 
visite www.iShares.com.

Reconstrua mais 
verde

A UE dedicou 
25% de seu 
orçamento às 
mudanças 
climáticas2

25%

Em 2020, as energias 
renováveis geraram 
mais eletricidade nos 
EUA do que o carvão 
pela primeira vez1

1º

Os EUA planejam 
construir 500 mil 
estações de 
carregamento de VE 
até 20303

500k

MKTGM0722L/S-2300167-40/49

https://insideclimatenews.org/news/26022021/clean-energy-renewable-coal-natural-gas/
https://www.climatechangenews.com/2019/11/19/eu-2020-budget-boosts-climate-action-spending/#:~:text=Budget%20commissioner%20G%C3%BCnther%20Oettinger%20said,in%20the%20period%20to%202030.&text=The%20spending%20is%20based%20on,the%20bloc's%20budget%20for%202020.
https://news.yahoo.com/biden-wants-500-000-ev-100025897.html


41

Apenas para fins ilustrativos.
As empresas específicas identificadas e descritas acima não representam todas as empresas compradas ou vendidas, e nenhuma suposição deve ser feita de que as empresas 
identificadas e discutidas foram ou serão lucrativas. Para as 10 principais participações, consulte o verso da apresentação.

MegaRegra nº 2: Conecte a cadeia de 
valor

Apenas para fins ilustrativos.

MKTGM0722L/S-2300167-41/49



Riqueza Global 
Emergente

42
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Um bilhão de 
pessoas aqui, um 
bilhão de pessoas 
ali...

43

1 Visual Capitalist. "The Population Race: A 300-Year 
Look at China vs. India" Nov de 2020 2  Bank of America 
Merrill Lynch “10 things for the next 10 years, Nov de 
2019 3 Washington Post, Jun de 2018

1,5B
Até 2026, China e Índia 
podem ter populações 
de 1,5 bilhão cada1

90% dos novos participantes 
da classe média estão 
na Ásia2

pessoas escapam da 
pobreza extrema na Índia 
a cada minuto344

MKTGM0722L/S-2300167-43/49

https://www.visualcapitalist.com/the-population-race-a-300-year-look-at-china-vs-india/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/10/india-is-no-longer-home-to-the-largest-number-of-poor-people-in-the-world-nigeria-is/
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1 South China Morning Post em Fevereiro de 2020. 2 World 
Economic Forum, “Here are 4 technology trends from 
emerging economies,” 9 de setembro de 2020. 3 Mastercard, 
Nov de 2020

As referências a empresas específicas são estritamente 
apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas 
como conselhos ou recomendações de investimento em 
relação a essas empresas. Para obter informações sobre as 
participações dos fundos iShares, visite www.iShares.com.

Emergindo mais 
forte

dos novos 
bilionários de 2020 
eram da China140%

aumento no uso 
global da internet 
devido à pandemia, 
liderado pelo Sudeste 
Asiático2

70%

Sul-americanos 
entraram no sistema 
financeiro em 
decorrência da 
pandemia3

100M
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https://www.mastercard.com/news/media/fxpnnnmu/mastercard_2020-innovation-forum-whitepaper_english-final_20201118.pdf


População online:

População offline:

MegaRegra nº 3: Pense fora da caixa
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Fonte: InternetWorldStats.com, março de 2021.

O vasto potencial digital 
do mercado
emergente

População online versus offline na 
China e na Índia em comparação com
os Estados Unidos em 2021

313M

18M

1,41B

1,39B
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https://www.internetworldstats.com/stats.htm


Possuindo o futuro

46

Avanço 
Tecnológico

Robótica e IA
Cíber segurança
FinTech

Demografia e 
mudança social

Genômica
Imunoterapia
Envelhecimento

Mudanças 
climáticas e 
escassez de 

recursos

Energia limpa
Veículos elétricos
Direção autônoma

Riqueza Global 
Emergente

China e Índia
Novos 
consumidores
Economia digital

Urbanização 
rápida

Infraestrutura
Megacidades
Cidades 
inteligentes
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MegaRegras da 
estrada
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1 Pondere para 
amanhã

2 Conecte a 
cadeia de valor

3 Pense fora da 
caixa 
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Coloque seu 
dinheiro onde 
sua mente 
está...
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Informação importante

Considere cuidadosamente os objetivos de investimento dos Fundos, fatores de risco, encargos e despesas antes de investir. Esta e outras 
informações podem ser encontradas nos prospectos dos Fundos ou, se disponíveis, nos prospectos resumidos que podem ser obtidos visitando 
www.iShares.com ou www.blackrock.com. Leia atentamente o prospecto antes de investir.

Investir envolve risco, incluindo possível perda de capital.

O investimento internacional envolve riscos, incluindo riscos relacionados a moeda estrangeira, liquidez limitada, menos regulamentação 
governamental e a possibilidade de volatilidade substancial devido a acontecimentos políticos, econômicos ou outros acontecimentos adversos. Em 
geral, esses riscos se elevam para investimentos em mercados emergentes/em desenvolvimento e em concentrações de países únicos.

Fundos que concentram investimentos em indústrias, setores, mercados ou classes de ativos específicos podem apresentar desempenho inferior ou 
serem mais voláteis do que outras indústrias, setores, mercados ou classes de ativos do que o mercado de valores mobiliários em geral.

As empresas de tecnologia podem estar sujeitas a forte  concorrência e obsolescência de produtos. As tecnologias percebidas para substituir 
tecnologias mais antigas ou criar novos mercados podem, de fato, não o fazer. As empresas que desenvolvem inicialmente uma nova tecnologia 
podem não ser capazes de capitalizar a tecnologia.

Essas informações não devem ser consideradas como pesquisa, conselho ou recomendação de investimento sobre quaisquer produtos, estratégias 
ou qualquer valor mobiliário em particular. Este material é estritamente para fins ilustrativos, educacionais ou informativos e está sujeito a 
alterações. As estratégias discutidas são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não são uma recomendação, oferta ou solicitação para 
comprar ou vender quaisquer valores mobiliários ou adotar qualquer estratégia de investimento. Não há garantia de que quaisquer estratégias 
discutidas serão eficazes. 

As informações incluídas neste material foram retiradas do comércio e de outras fontes consideradas confiáveis. Não declaramos que essas 
informações sejam precisas e completas e não devem ser consideradas como tais. Quaisquer opiniões expressas neste material refletem nossa 
análise nesta data e estão sujeitas a alterações.  As informações e opiniões contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não 
proprietárias consideradas confiáveis pela BlackRock, mas não são garantidas quanto à precisão.

As operações em cotas de ETFs resultarão em comissões de corretagem e gerarão consequências fiscais. Todas as empresas de investimento 
regulamentadas são obrigadas a distribuir os ganhos da carteira aos cotistas.

Os Fundos iShares são distribuídos pela BlackRock Investments, LLC (juntamente com suas afiliadas, “BlackRock”).

Os Fundos iShares não são patrocinados, endossados, emitidos, vendidos ou promovidos pela Morningstar, Inc., nem esta empresa faz qualquer declaração 
sobre a conveniência de investir nos Fundos. A BlackRock não é afiliada à Morningstar, Inc

© 2021 BlackRock. iSHARES e BLACKROCK são marcas registradas da BlackRock. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.
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