
Hoje é o sexto dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito cujo desfecho ainda é muito incerto, 

mas cujos efeitos na saúde mental dos indivíduos certamente serão devastadores. Vamos explorar o 

tema juntos.Conflito russo-ucraniano prejudica menteMenina com a bandeira ucraniana desenhada no 

rosto (Foto ANSA). 

Os conflitos, assim como os desastres climáticos e epidêmicos, sempre têm consequências.  

Estes podem ser geográficos, econômicos, sociais, políticos, mas também psicológicos. Os efeitos que 

esses eventos podem ter na saúde mental de um indivíduo não são menos importantes do que 

outros.Tomemos como exemplo a pandemia de Covid-19, um evento marcante que abalou o mundo 

inteiro e ainda está em andamento.  

O estudo realizado pelo Departamento de Ciências  
Biomédicas da Universidade Humanitas examinou o impacto da pandemia na esfera emocional e 

psicológica do indivíduo entrevistando uma amostra de 2.400 pessoas. Destes "21% relataram sintomas 

de ansiedade clinicamente significativos e interferentes em suas atividades diárias, enquanto 10% 

tiveram pelo menos um ataque de pânico no mês anterior à compilação, sem nunca ter tido antes na 

vida". 

A pandemia ainda não acabou, mas estamos diante de uma nova ameaça, talvez muito mais 

poderosa: a guerra.  

O que devemos esperar e quais serão os efeitos em nossa saúde mental desta vez? Vamos descobrir 

juntos.VOCÊ TAMBÉM PODE SE INTERESSAR -> A meditação faz bem à saúde: dez minutos por dia são 

suficientesQuais são os efeitos na saúde mental que devemos esperar da guerra entre a Rússia e a 

Ucrânialutando contra as consequências mentais dos ucranianos russosMãe e filho afetados pela guerra 

na Ucrânia (Foto ANSA). 

Não podemos comparar o sofrimento de quem observa o conflito 

com o de quem o vive em primeira mão.  

Para essas pessoas, as repercussões psicológicas e mentais serão 

devastadoras e de longo prazo. E para nós? Wendy Rice, uma 

psicóloga que vive em Tampa, Flórida, esclareceu o assunto.Estamos 

falando de uma guerra em meio a uma pandemia mundial. Dois 

eventos catastróficos ocorrendo ao mesmo tempo.  

É por isso que não devemos ignorar o impacto psicológico que esses 

dois eventos juntos podem ter em nossa saúde mental.Os últimos 

dois anos mudaram todas as nossas vidas. Tivemos que lidar com cenários mais ou menos graves, como 

o contágio do Covid-19 ou a perda de emprego. 

 E todos passamos pelo confinamento, que certamente lembraremos por toda a vida.  
De fato, principalmente durante o isolamento, ocorreram muitos casos de insônia e depressão, que 

tiveram como efeito colateral o aumento de ansiolíticos e antidepressivos. Foi uma condição que nosso 

corpo conseguiu administrar (com alguma ajuda) por um período limitado de tempo. 



Mas não é uma situação que possa durar muito, porque acabaria sendo muito prejudicial para a mente e 

o corpo. É o que disse o psicólogo, que também apontou que alguns de nós podem não ter "reservas 

emocionais" suficientes para lidar com um período semelhante ao que acaba de passar. O que fazer 

então? 

 O psicólogo Lee Chambers olhou o outro lado da moeda. Segundo ele, o período de crise pandêmica de 

alguma forma nos “preparou” para enfrentar outros desastres, como a guerra que está ocorrendo 

agora. Portanto, podemos colocar em prática o que aprendemos nos últimos dois anos para gerenciar os 

estados de mal-estar ditados pelo isolamento social e restrições contínuas. 

VOCÊ TAMBÉM PODE SE INTERESSAR -> A vitamina D melhora a saúde mental: o estudo realizado por 

especialistasSe você se sentiu estressado durante a pandemia, o que fez para remediar sua condição? 

Pense nisso e aja da mesma maneira agora também. Você aliviará a ansiedade e o estresse que o 

sobrecarregam. “ 

A crise global que vivemos é uma das piores já registradas, mas as medidas fiscais e monetárias 

implementadas para compensar os efeitos da pandemia de Covid-19 também são inéditas. Essas 

medidas reduzirão a volatilidade e o risco de cenários extremos, criando um bom ambiente para o 

crédito, mas também ajudarão a manter os rendimentos baixos. 

 Gestores ativos devem poder se beneficiar desse cenário”. É o que afirma Grégoire Mivelaz, gestor das 

estratégias de Oportunidades de Crédito da Gam Investments.  

Abaixo está sua visão sobre a dívida subordinada. 
Com os títulos do governo de vários países em território negativo e até BBB e títulos corporativos com 

prazo de dez anos e além dos quais têm rendimentos inferiores a 1%, torna-se cada vez mais importante 

poder encontrar rendimentos sem uma quantidade excessiva de risco .  

A dívida subordinada pode ser uma resposta, pois proporciona uma renda semelhante ao alto 

rendimento, mas com uma qualidade de crédito muito superior. Nos últimos seis anos, os Coco AT1 

europeus geraram retornos em linha com o alto rendimento europeu, mas com qualidade de crédito até 

BBB.  

1. Ao escolher criteriosamente cada emitente, conseguimos 

investir em obrigações sem grau de investimento emitidas 

por empresas com grau de investimento, ou seja, com uma 

probabilidade de incumprimento muito baixa. 

2. Em particular, gostamos das finanças europeias porque, 

após a crise financeira global, os reguladores exigiram um 

maior grau de estabilidade para o setor, e vimos os níveis de 

Cet1 (Common Equity Tier 1) subirem e os NPLs caírem ( 

Non-performing Loans). 

3. Isso significa que os bancos europeus estão bem 

posicionados para superar a crise atual, que obviamente 

afetará os lucros e, portanto, o patrimônio, mas não os balanços, que é o que importa para os 

investidores em títulos.  



Do lado do patrimônio, taxas baixas significam baixa lucratividade, o que, por sua vez, significa baixos 

valores das ações. 

 Do lado dos títulos, as taxas baixas não têm impacto nos balanços: de fato, se falarmos dos bancos 

europeus, a dívida subordinada superou as ações em 80% das vezes nos últimos seis anos.Tomemos 

como exemplo o Hsbc, e vejamos os números do primeiro semestre de 2020: com receitas caindo 4% 

para US$ 13,1 bilhões, lucros caindo 82% para US$ 1 bilhão e sem dividendos, do ponto de vista 

patrimonial investidor, o banco certamente decepcionou as expectativas.  

Para os investidores em títulos, por outro lado, o lucro pré-provisão de US$ 11,5 bilhões, superior aos 

três anos anteriores, garante uma primeira camada de proteção, à qual se soma um colchão de Mda de 

4,1%, equivalente a US$ 35 bilhões e até US$ 7 bilhões no acumulado do ano servindo como uma 

segunda camada de proteção.  

Se somarmos a isso as perdas de crédito esperadas de US$ 6,8 bilhões contra uma previsão de US$ 8-13 

bilhões para o ano inteiro, Cet1 subindo 30 pontos base para 15% e o pagamento regular de cupom, fica 

claro que para os investidores em títulos, o as perspectivas da instituição são muito diferentes. 


