9 de junho de 2020

Pazuello vai à Câmara
O ministro interino da Saúde, Eduardo
Pazuello, esteve hoje na Comissão do
Coronavírus na Câmara dos Deputados.
Segundo ele, 'nunca houve, não há e
nunca haverá omissão de dados' (leia).
Pazuello explicou como a equipe técnica
vem atuando para enriquecer a
plataforma on-line de dados oficiais de
modo a oferecer informações mais
robustas e fidedignas (assista). Com os
detalhamentos necessários e acesso
amigável para auxiliar gestores e a
sociedade em geral no combate à
pandemia (leia) (leia) (leia) (leia) (leia).

Questão indígena
A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao
Ministério da Saúde, reforçou o atendimento
específico desde o começo do ano (leia) (assista).
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e
YouTube, respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o
Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta e não inclui RTs

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder360

Perguntas
O gráfico abaixo do Financial Times, média móvel das
novas mortes nos últimos sete dias, traz
constatações que merecem alguma indagação. E
alguma explicação.
Por que as curvas (logarítmicas) da Itália, Espanha e
Reino Unido são tão semelhantes na subida e na
descida? E por que em cada um desses países o pico
girou perto de mil mortes registradas diariamente?

*Dados do dia 08/06

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.

Aliás, se o Brasil estiver de fato perto do (ou no) pico,
por que nos países mais atingidos em números
absolutos de óbitos pelo SARS-CoV-2 as mil mortes
parecem ser uma referência de teto, em ordem de
grandeza? A exceção são os Estados Unidos.
E por que Estados Unidos, Itália, Espanha e Reino
Unido levaram perto de 30 dias (após as primeiras
três mortes) para bater no teto enquanto o Brasil
levou pelo menos 70 para atingir o numeral
misterioso?

Essa é aliás uma razão para o esgotamento entre nós
do isolamento social.
E por que o teto nos Estados Unidos parece ter sido
de 2 mil mortes? A proporção populacional não
explica. E por que a curva do México é tão parecida
com a do Brasil?

Rizzo Miranda
Diretora – Digital & Inovação da
FSB Comunicação

Economia

Os loucos anos 2040
Em recente livro - "The Future is Faster Than
You Think" – Peter Diamandis projeta para
2040 uma grande revolução embarcada em
5G e Inteligência Artificial, com a
comunicação indo para a hiperpersonalização tecnológica e ativações
diretamente consumidor a consumidor. O fim
da intermediação comunicacional entre
marcas e consumidores.

Seguro-desemprego
País tem 960 mil pedidos em maio (leia)
Medida anticrise
Corte de salário ou suspensão de contrato
atinge 10 milhões (leia)
Auxílio emergencial
2ª parcela será paga até dia 13 (leia);
Guedes confirma prorrogação (leia)

O livro foi lançado em janeiro de 2020.
Mesmo mês do “início” do ano 2040. Já temos
uma grande desmaterialização de
comportamentos. As previsões de Diamandis
envolvem uso de tecnologia. E é exatamente
ela que já determina como vamos caminhar
em tempos coronials. No ambiente de grande
escassez econômica seremos todos filhos de
desidratados PIB’s ao redor do mundo.
Não há respostas sobre como será esse novo
diálogo de sobreviência entre
marcas ressignificadas e consumidores,
idem. Mas, não é preciso ser futurista para
apostar que “valores-passaportes” para esse
momento estarão apoiados na genuína
compreensão das marcas – e tradução para
seus produtos e atitudes - sobre a escassez. E
como ser cúmplice.

Capaz de estar lado a lado, em narrativa
sincera e horizontal com seus consumidores,
será um índice de saudabilidade do negócio.
Perceber necessidades mínimas, escolhas
mais ponderadas, menos exibicionismo, mais
valor, menos opções, mais consumo recluso.
Tudo intermediado sim, por tecnologia de
transações, de contatos e de soluções de
problemas em ambientes “touchless”.
E o que fake news têm a ver com isso tudo?
Vamos falar sobre isso amanhã, às 16h, na
Fundação Dom Cabral, em uma webinar
especial. Vá lá, participe e nos mande
feebacks! O caminho é aqui.

Indústria
CNI: abril foi um dos piores da história (leia)
B3/câmbio
Ibovespa cai 0,92%; dólar a R$ 4,889 (leia)
Cidades caras no mundo
Pesquisa compara custo de vida (leia)

Poder + Política
•

Bolsa Família vai virar Renda Brasil e terá
imposto negativo (leia); Governo revoga
ato que remanejava verba (leia)

•

Maia sugere corte salarial de Poderes (leia)

•

Televisionada, reunião ministerial ocorre
em tom ameno e sem palavrões (leia)

•

PGE é a favor de provas do inquérito das
fake news em ações do TSE (leia)

•

Impeachment pode levar brasileiro a não
respeitar mais o voto, diz Kassab (leia)

•

PT defende saída de Bolsonaro e Mourão
e quer novas eleições, diz Gleisi (leia)

Saúde_Ciência
•

•

•

Com novo modelo de negócios, Gympass
se reposiciona (leia)

Racismo sistêmico: a ciência deve ouvir,
aprender e mudar, diz Nature (leia)

•

Centenas de empresas foram alvo de
hackers contratados, diz relatório (leia)

•

O 'antes e depois' da dona da Zara (leia)

•

Shell aposta em energia solar no Brasil de
olho em potencial do mercado livre (leia)

Pesquisadores querem usar vacina da
pólio no combate à Covid-19 (leia)

•

Vírus pode ter se espalhado em Wuhan
em agosto, diz Harvard (leia)

•

Corporativo

OMS recua e reconhece transmissão
assintomática da Covid-19, mas diz que
falta 'saber quanto' (leia)

Internacional
•

México ainda não atingiu pico de
infecções, admite governo (leia)

•

França aporta € 15 bi no setor aéreo (leia)

•

Itália: casos e mortes voltam a subir (leia)

Varejo&Consumo

Bem-estar (em casa)
Fugindo do mau humor
Um passo a passo com dicas úteis (leia)
Organização
Cômodos assumem funções multiuso (leia)

Sustentável

•

CNC: vendas no varejo devem cair
43,1% no Dia dos Namorados (leia)

Amazônia
Desmatamento passa de 10 mil km² de
agosto de 2018 a julho de 2019 (leia)

•

Sebrae divulga orientações para a
retomada de pequenos negócios (leia)

Polinizadores mundiais
Destaques de um relatório da ONU (leia)

•

Reabertura de shoppings mantém
vendas por WhatsApp e drive-thru (leia);
mais de 50% retomam operações (leia)

Clima e pandemia
Os ganhos ambientais na crise e o que
pensa o Fórum Econômico Mundial (leia)

