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Risco Brasil: O que é? 
Onde vive? 

E do que se alimenta?

Quando o assunto 
é investimentos 
uma das primeiras 
informações a serem 
obtidas é o risco que a 
operação representa 
para justificar a 
rentabilidade esperada. 
Assim acontece para 
todos os investidores, 
seja ele pessoa 
física, jurídica ou 
institucional. Mas para 
o investidor estrangeiro, 
além das características 
do investimento, o risco 
do país também conta. 
Afinal, se a economia 
de um país vai bem, 
espera-se que o mercado 
interno esteja aquecido 
e o risco de calote 
(default) seja mínimo

Para ajudar os investi-
dores nesse processo, 
o mercado conta com 

as agências de classificação 
de risco, também conhe-
cidas como agências de 
rating. Trata-se de empresas 
independentes e especia-
lizadas, que acompanham 
as atividades financeiras 
de diversas instituições 
públicas e privadas, classi-
ficando o nível do risco de 
crédito de cada uma delas. 
Existem várias agências de 
rating pelo mundo, porém, 
a Moody’s, a Standard & 
Poor’s (S&P) e a Fitch são 
as maiores referências do 
mercado atualmente. 

A classificação (rating), 
define o "grau de inves-
timento" da instituição, 
empresa ou país. Por isso, 
as agências de classificação 
de risco estão ligadas direta-
mente na "credibilidade" de 
um país e nas condições de 
empréstimos que ele possa 
buscar com outros países. 

O racional é simples. As-
sim como ocorre na pessoa 
física, se você é um bom 
pagador, os juros serão me-
nores e, caso seja um mau 
pagador, os juros serão mais 
altos ou, até mesmo, será 
impossível contrair um novo 
empréstimo. 

Recentemente vimos o 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) negar novos 
empréstimos à Argentina 
devido ao alto risco de 
calote da dívida atual, 
por exemplo. Mas quan-
do o assunto é Brasil, os 
títulos da dívida pública 
brasileira deixaram de 
ser uma opção para inves-
tidores estrangeiros em 
2015. Na ocasião, o risco 
Brasil se elevou e o país 
perdeu os selos de bom 
pagador, passando a ocu-
par um grau especulativo 
de investimentos. Sem 
eles, além da captação no 
exterior ficar mais cara, 
vários fundos de pensão 
internacionais tiveram de 
encerrar os investimentos 
locais, acelerando a "fuga" 
do capital estrangeiro. 

Isso explica muito do que 
lemos atualmente sobre 
os recordes de retirada de 

investidores internacionais 
da nossa bolsa mesmo 
antes da crise atual e do 
novo patamar do dólar, 
afinal, ainda somos um país 
emergente, abaixo do grau 
mínimo para investimento, 
enfrentando uma pandemia 
de Coronavírus em meio a 
um conturbado ambiente 
político. Sem poder contar 
com as agências de rating, 
o investidor internacional 
se utiliza de outros dois 
indicadores. 

O primeiro, CDS (Credit 
Default Swap) ou como é 
popularmente conhecido, o 
"termômetro do Risco Bra-
sil", funciona como um "se-
guro" contra inadimplência. 
Contratado através de uma 
seguradora, ela irá emitir 
um título ao comprador e 
assumir o risco em caso de 
calote. Por isso, quanto mais 
alto é o CDS, mais arriscado 
o país é considerado pelos 
investidores. 

O outro é o Emerging 
Markets Bond Index Plus 
- EMBI+, popularmente 
conhecido como risco-país. 
O EMBI+ é um índice calcu-
lado diariamente pelo banco 
de investimentos JP Morgan 
e compara os títulos da dí-
vida emitidos pelos países 
emergentes com os títulos 
norte-americanos, conside-
rados os mais seguros do 
mundo. Nesse caso, quanto 
maior a diferença das taxas 
de juros (spread) entre os 
títulos, maior será a pontu-
ação do índice, indicando 
que os países emergentes 
estão em dificuldade. 

Conhecendo o objetivo 
de cada indicador, fica fácil 
acompanhar o sentimento 
dos investidores estrangei-
ros sobre os países emer-
gentes no momento em que 
enfrentamos uma crise sem 
precedentes. O CDS Brasil, 
por exemplo, chegou a 266 
pontos no mês de março, 
ante os 131 pontos em fe-
vereiro. 

A alta de 103% pode ser 
comparada com a de países 
de situações semelhantes 
na América Latina como 
México (41,5%) e Colômbia 
(43,4%) e dá um indício de 
que porque o real é uma 
das moedas que mais está 
sofrendo com a valorização 
do dólar no mundo. Para se 
ter uma ideia, em dezembro 
de 2019, quando ainda se 
acreditava em uma retoma-
da econômica, o CDS Brasil 
estava em 99,45 pontos, o 
menor nível desde maio de 
2008, ou seja, a situação 
piorou rapidamente. 

O sentimento neste mo-
mento é de que uma reces-
são técnica é inevitável, mas 
a profundidade da crise e a 
velocidade de retomada ain-
da são grandes dúvidas. E é 
nesta hora que os indicado-
res CDS e o EMBI+ ganham 
relevância, pois refletem 
diretamente o sentimento 
do investidor frente ao risco 
de um país como o nosso. 

(*) - A casa de análises Capital 
Research pertence ao grupo Red 

Ventures, que conta com um portfólio 
de empresas digitais nas indústrias 

de educação, saúde, home service e 
serviços financeiros. 

Ernani Reis, da Capital Research (*)

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13 de abril
de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                                   (14, 15 e 16)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13
de abril de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                         (14, 15 e 16)

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Srs. Acionistas convocados, para participarem e votarem à distância da Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada, de forma virtual, por meio da rede mundial de computadores (Internet), conforme instruções, 
link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede administrativa da sociedade, pelos telefones +55 (11) 
94769-3706 Kelly ou +55 (11) 94769-3707 Eduardo, no dia 24 de Abril de 2020, à Rua Joaquim Oliveira Freitas nº 
2188, Vila Mangalot, São Paulo/SP, às 10 horas, em primeira convocação ou às 10:30 horas, em segunda e última 
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apresentação e análise do relatório econômico e 
financeiro do último semestre das atividades da sociedade; b) Reorganização das operações da sociedade, em face 
do Estado de Calamidade Pública, declarado pela Organização Mundial de Saúde e das recentes restrições impostas 
por medidas governamentais. São Paulo, 14 de Abril de 2020. Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.

O levantamento mostra 
que aplicativos finan-
ceiros são a estrela 

em ascensão do mobile em 
todo o mundo, aumentando 
sua participação no mercado 
de instalação em quase 80% 
em 2019, o dobro da taxa 
de crescimento de 2018. 
Quase 5 em cada 100 apli-
cativos baixados no mundo 
em 2019 foram aplicativos 
financeiros. 

"Hoje é a segunda catego-
ria mais alta em termos de 
número de aplicativos e a 
sexta maior em termos de 
total de instalações", apre-
senta Daniel Simões, diretor 
da AppsFlyer no Brasil. No 
Brasil, 70% dos aplicativos 
financeiros são bancos tra-
dicionais e digitais (com 
pouca ou nenhuma presen-
ça física). 15% são apps de 
investimentos e outros 15% 
são serviços financeiros. O 
Brasil é o terceiro país que 
mais instala apps financeiros, 
atrás da Índia e Indonésia. 

De 2017 até 2019, au-
mentaram o número de 
downloads em 4,5 vezes 
no país. 8,5% de todas as 
instalações no Brasil são 
aplicativos financeiros, mais 

Brasil é o terceiro país que mais 
instala aplicativos financeiros

A AppsFlyer, empresa líder global de atribuição e análise de dados de aplicativos, acaba de lançar o 
estudo inédito State of Finance App Marketing Brazil (Mercado do Marketing de Apps de Finanças)

O Brasil é o terceiro país que mais instala apps financeiros, 
atrás da Índia e Indonésia. 
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Daniel. 
O estudo também mostra 

que os Bancos Digitais in-
vestem mais em publicidade 
para Aquisição de Usuários, 
uma vez que 49% das instala-
ções de apps dessa categoria 
não são orgânicas, ou seja, 
são advindas de anúncios. 
Por conta da alta concorrên-
cia, a mídia está ficando mais 
cara (pagava-se US﹩1,09 por 
clique em janeiro de 2019 
chegando a US﹩2,46 por 
clique em dezembro). Em 
paralelo, usuários de apps 
de bancos tradicionais usam 
o aplicativo mais vezes ao 
mês. A média de abertura do 
app em 30 dias é de 5,3 dias, 
contra 4,2 dias de abertura 
por mês dos apps de bancos 
digitais. 

"O objetivo do State of 
Finance App Marketing é 
oferecer aos profissionais 
de marketing de aplicativos 
financeiros insights práticos 
acionáveis para expandir 
seus negócios", diz Daniel 
Simões. O estudo pode 
ser visto em: (http://www.
appsflyer.com/br/resour-
ces/finance-app-marketing-
-brazil/).

que o dobro da taxa global. 
Os bancos digitais dominam 
o mercado quando se trata de 
presença nos apps, 33% de 
todas as instalações de apps 
financeiros no Brasil são de 
bancos digitais e mesmo 
com um número maior de 
clientes já fidelizados com 
seus produtos, os bancos tra-
dicionais são responsáveis 
por apenas 28% do número 
de downloads. 

Afinal, os bancos digitais 
são soluções bancárias atra-
entes para os 45 milhões de 
'sem banco' ou 'sub-banco' 
no país, oferecendo taxas 

baixas, idade média jovem 
(32 anos) no Brasil, sendo 
um público mais familiar 
com a tecnologia, alta ado-
ção de smartphones com 
conexão à Internet, faci-
lidade de uso geral e falta 
de burocracia. "Espera-se 
um crescimento robusto em 
um futuro próximo, graças 
à iniciativa Open Banking. 
Esse esforço do governo 
facilitará a regulamentação, 
permitindo que as empresas 
FinTech concedam crédito 
sem o envolvimento de 
bancos tradicionais. Isso 
deve entrar em vigor no 2º 

Maria Carolina Avis (*)

Estamos enfrentando uma pandemia, o 
que faz com que as pessoas passem mais 
tempo na internet e, principalmente, nas 
redes sociais. 

Afinal, estão em isolamento social ou 
quarentena em casa e precisaram alterar 
suas rotinas de maneira drástica, uma 
vez que não podem sair de casa. Neste 
momento, quem gera conteúdo on-line 
tem uma boa oportunidade de chegar a 
um maior número de pessoas. É o caso 
dos influenciadores e microinfluencia-
dores digitais, seguidos por 71% dos 
brasileiros, segundo um estudo feito 
pela Qualibest. 

O mesmo estudo mostra que mais da 
metade das pessoas (55%) afirmaram 
que pesquisam a opinião de influencia-
dores antes de efetivar uma compra. Ou 
seja, os influenciadores têm um papel 
muito importante na comunicação digital, 
principalmente com os mais jovens. Esses 
produtores de conteúdo devem usar esse 
alcance com muita responsabilidade para 
transmitirem informações relevantes. 

É preciso ter o dobro de cuidado com 
o conteúdo compartilhado, pois são 

O papel dos influenciadores digitais 
diante da pandemia

formadores de opinião e os seguidores 
realmente consideram o que escutam de 
um influencer. Nesse sentido, esses perfis 
do Instagram ou do YouTube podem não 
apenas disseminar o entretenimento, mas 
também informações importantes sobre 
a pandemia e sobre o vírus, e mensagens 
positivas.

Algumas celebridades já estão fazendo 
isso, promovendo shows ao vivo por meio 
de redes sociais, estreitando o relaciona-
mento com os fãs e seguidores. Até a OMS 
está utilizando o Tik Tok com a campanha 
#SafeHands, compartilhando piadas e 
coreografias com pessoas famosas. Um 

exemplo é a cantora Mariah Carey, que 
fez um vídeo mostrando como devemos 
lavar as mãos por no mínimo 40 segundos 
para evitar o contágio.

Enquanto alguns influenciadores es-
tão tentando pegar carona na situação 
para ganhar curtidas, postando fotos de 
máscara sem ter contraído a doença, por 
exemplo, outros estão realmente conta-
minados, como é o caso de Di Ferrero, 
Preta Gil, Gabriela Pugliesi e Fernanda 
Paes Leme. Os influenciadores devem, 
portanto, seguir um plano de conteúdo 
específico para este período, até porque 
é importante ser coerente e adaptar suas 
produções para a realidade atual. 

É preciso ter o dobro de cuidado com o 
conteúdo compartilhado neste momento. 
E fica a dica: reveja seu posicionamento 
de marca e redesenhe suas estratégias. 
Além disso, não foque apenas no agora, 
mas já trace objetivos para o pós-crise, 
pois a pandemia vai passar e qualquer 
conta de canal digital precisará se repo-
sicionar para continuar tendo uma marca 
estabelecida no mercado.

(*) - É professora de Marketing Digital do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Errata da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária - 16.03.2020

Na Assembleia Geral Extraordinária de 16.03.2020, publi-
cada neste jornal em 14.04.2020, constou erroneamente 
no fi nal da ata: Claudio Carvalho de Lima - Secretário, 
sendo o correto: Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Tel: 3043-4171

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confiança, 
ou ligue para

Deborah Souza (*) 

A nossa mente perde uma 
incrível quantidade de tempo 
e espaço guardando sentimen-
tos como raiva, rancor, ódio, 
implicância e indiferença que 
às vezes sentimos por alguém. 

Todos esses sentimentos nos 
tiram do nosso estado de pre-
sença e colocam nossa referên-
cia fora, ou seja, começamos a 
julgar e criticar o outro e damos 
a essa pessoa o “poder” de nos 
fazer sentir mal. 

Começamos a colocar no 
outro a culpa por uma insa-
tisfação própria e paramos de 
tomar a responsabilidade de 
toda situação que foi criada a 
partir dessa relação. Isso acaba 
nos colocando num lugar de 
“vítima”, num lugar onde você 
não se coloca como responsável 
e te distancia da possibilidade 
de estar conectado com o outro 
pelo sentimento nobre e eleva-
do do amor.

É impossível mudar alguém, 
é impossível querer que o outro 

seja aquilo que você quer que 
ele seja porque a responsa-
bilidade de mudança começa 
dentro de você. E, se isso não 
acontece, a possibilidade de 
ter contato com a energia do 
amor fica bloqueada e, por con-
sequência, a expansão da sua 
consciência em direção a uma 
evolução espiritual também. 

Tudo porque você estará pre-
so em algum lugar do passado, 
em alguma situação mal resol-
vida. E o padrão que você viveu 
naquela situação vai se repetir 
de uma forma ou de outra em 
algum outro momento porque 
não está resolvido dentro de 
você.

É importante entender que a 
pessoa pela qual você alimenta 
um ressentimento está ali para 
te mostrar o que precisa ser 
trabalhado dentro de si. En-
tão a pergunta chave é: o que 
estou aprendendo com esse 
sentimento? O que essa pessoa 
está representando para mim? 
Quando você descobre, você se 
coloca no estado de presença 

e se reconecta com a energia 
do perdão. E a energia do per-
dão não tem nada a ver com a 
energia do julgamento, é uma 
energia de alta vibração e que 
transforma. 

Mas primeiro é preciso se 
perdoar, se olhar com consci-
ência para que a transformação 
se inicie dentro de você e não 
fora. Enfim, guardar ressenti-
mentos é prejudicial e a terapia 
do Thetahealing® pode ajudar 
a se libertar dessas emoções 
que não trazem felicidade e 
bem-estar.

Mas o que é a terapia do The-
tahealing®? É uma técnica de 
cura energética, difundida em 
mais de 40 países, que utiliza 
a frequência da onda cerebral 
theta para identificar crenças 
limitantes e padrões negativos 
que nos impedem de acessar 
todo potencial que existe em 
nós e influenciam diretamente 
na nossa realidade.

O ThetaHealing® traz essas 
crenças do subconsciente para 
o consciente, faz uma reprogra-

mação e nos empodera para 
que essa mudança aconteça 
no nível, físico, energético, 
mental, emocional e espiritual. 
Eleva e modifica nosso campo 
vibracional e energético para 
a frequência de saúde plena, 
de equilíbrio e perfeito fun-
cionamento de nossas células 
manifestando, assim, uma nova 
realidade.

São crescentes as evidências 
científicas de que as crenças e 
emoções negativas podem con-
tribuir para o desenvolvimento 
de doenças físicas, mentais, 
psíquicas, emocionais, entre 
outras, ou seja, nossas crenças 
constroem nossa realidade.

Imagine poder identificar 
as crenças que geram medos, 
receios, doenças, entre outros 
problemas que assolam sua 
vida, trabalhá-los de forma 
consciente retirando-os de sua 
vida e, a partir daí, viver feliz 
e saudável, evoluir pessoal e 
profissionalmente.

(*) - É Terapeuta Quântica.

Ressentimentos: como se liberar desses sentimentos?
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