24 de junho de 2020

FMI revisa (e piora)
projeções
O Fundo Monetário Internacional
atualizou hoje um de seus relatórios mais
esperados. As previsões para este ano
pioraram (íntegra). A pandemia está
impactando a atividade global de uma
forma mais severa do que o calculado em
abril (leia) (leia). Com isso, o PIB mundial
deverá recuar 4,9%, e o do Brasil, 9,1%
(leia) (leia) (leia) (leia).
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O Fórum Econômico Mundial
ouve especialistas e tenta indicar
o que será o pós-crise (leia).
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Possibilidade de novos focos da
pandemia nos EUA faz crescer 'medo'
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook
e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada
API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

Escolhas
Donald Trump está pagando o preço
(leia) por duas escolhas: 1) a
subestimação inicial da pandemia e 2) a
falta de sensibilidade para compreender
a dimensão e a repercussão dos
conflitos raciais desencadeados com o
assassinato de George Floyd.
E ainda tem a debacle da economia por
causa da parada brusca.
*Dados do dia 23/06

FSB Pesquisa
Para acompanhar a evolução das mortes por
Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB
Pesquisa elabora diariamente o gráfico
abaixo, que acompanha a curva de óbitos em
cada Unidade da Federação a partir do dia
em que a média móvel de 7 dias (somadas as
mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7)
da respectiva região chega pela primeira vez
a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas
de óbitos com base no mesmo período de
evolução da doença em cada UF.

A eleição está longe, e as pesquisas
não têm sido especialmente felizes nos
últimos tempos, mundo afora.
Mas a situação eleitoral de Trump exige
cuidados.
Jair Bolsonaro parece ter mais sorte. A
subestimação da pandemia ajuda a
fazer sofrer os números da sua
popularidade, é o que dizem as
pesquisas, mas eleição mesmo só daqui
a dois anos.
Talvez algum dia a história registre que
nesta coisa de subestimar a Covid-19
Bolsonaro possivelmente tenha sido
atraído para uma armadilha por confiar
demais nos julgamentos do seu parceiro
Trump.
E o americano ainda tem outro
problema.
O pipocar de focos da Covid-19
territorialmente distribuídos num país
continental (leia). Será que vai ser a
mesma coisa por aqui?

Jamile Gomes
Gente & Gestão da FSB Comunicação

Economia
E o futuro virou
fluxo já agora
Precisamos carregar esperança de
dias melhores, seguir os conselhos de
Leandro Karnal que 'o futuro começa
agora'. Reviver o feito de Nizan
Guanaes, montar nossas árvores e
lembrar que 'em dezembro haverá
Natal!'
Diariamente ouvimos falar de novo
normal, de novas formas de trabalho.
Estamos sempre buscando estar um
ou mais passos à frente.
Estratégia. A capacidade de nos
anteciparmos. Quem nunca caiu
nessa tentação ou obrigação?
Tentamos chegar antes no futuro e
imaginar como seria a sociedade 6.0,
mal tendo começado a atual. A
capacidade de nos anteciparmos é
fundamentalmente humana. Torna-se
automática e necessária no dia a dia
dos profissionais.
Na sociedade 5.0, essa, de agora,
cujo foco do desenvolvimento de
soluções tecnológicas é o bem-estar
humano, a qualidade de vida, existe a
busca da organização dos dados e da
informação.
Em eventos marcantes, como a
pandemia, lembraremos para sempre
onde morávamos, com quem
estávamos, de quem sentíamos
saudades, onde trabalhávamos, quem
nos liderava.
O futuro é o que fica de aprendizado
das vivências do presente e do
passado.
Daí, pergunto: como você está
aproveitando a oportunidade de
conviver com a solitude de sua própria
companhia ou a intensidade do
contato com a família? O que você
está fazendo para sua saúde física e
mental e a dos seus familiares,
colegas de trabalho e equipe?

Trabalho
Foco na retomada é trazer formalização
para 'invisíveis', diz Bruno Bianco (leia)

Investimento direto
BC mostra queda de 68% em maio (leia)

Pnad Covid
IBGE: 9,7 milhões de trabalhadores
ficaram sem remuneração em maio (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa encerra com queda de
1,66%; dólar fecha a R$ 5,32 (leia)

Poder + Política
• Guedes vai usar OCDE para convencer
Bolsonaro de retomada liberal (leia)

• TCU: relatório aponta 'falta de diretrizes'
do governo federal no combate ao novo
coronavírus (leia)

• Governo avalia prorrogar auxílio
emergencial em parcelas decrescentes
de R$ 500 a R$ 300 (leia)

• Eduardo Braga diz que novo marco de
saneamento deve ser votado sem
surpresa (leia)

• MP quer denunciar Flávio Bolsonaro na
sexta-feira (leia)

• Maioria do STF entende que estados
podem definir regras sobre energia na
pandemia (leia)

• Associação de funcionários do Banco
Mundial pede suspensão da nomeação
de Weintraub (leia)

Aqui diria o antropólogo Michel
Alcoforado, a vida virou fluxo. Agora.

Saúde_Ciência
• Não há evidências de que a
vitamina D atue na prevenção
contra a Covid-19 (leia)

• Redução de anticorpos pode
ocorrer em até três meses, diz
estudo (leia)

• Síndrome da fadiga crônica pode
estar ligada à Covid-19 (leia)

Sustentável
Amazônia

Bem-estar (em casa)

23% de florestas em terras públicas
registradas como privadas (leia)

Mudança climática
Desgaste mental
Linguagem e sinais que dizem muito (leia)

Um gigante que investe em petróleo e
mira salvar o planeta (leia)

No limite
'Fadiga da quarentena' leva até os
defensores do isolamento a se arriscarem
contra as regras (leia)

Varejo&Consumo
• Loja vende itens para enfrentar a
pandemia em Miami (leia)

Internacional
• China continental tem capacidade

• Comércio on-line: disparam
reclamações sobre entrega (leia)

para testar 3,78 milhões ao dia (leia)

• África pode fazer testes de Covid-19,
diz OMS (leia)

• Pandemia na América Latina ainda
não chegou ao pico (leia)

• Reino Unido teme 2ª onda (leia)
• Aumento de surtos da Covid-19 na
Espanha preocupa autoridades (leia)

• Reabertura nos EUA faz estados
atingirem recordes diários (leia)
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Corporativo
• Cielo suspende operação com WhatsApp
(leia) (leia) (leia)

• Bayer pagará até US$10,9 bi para
encerrar processos (leia)

• Marcas boicotam Facebook (leia)
• L’Oréal auxilia salões na reabertura (leia)

