11 de junho de 2020

Mundo já gastou US$ 10 tri

Os mercados em Nova York fecharam o dia em forte
queda - pior sessão desde março. As perdas são
atribuídas a temores de uma nova onda de infecções.
Houve retrações na Ásia e na Europa (leia) (leia) (leia).

Nas contas do Fundo Monetário
Internacional, as medidas fiscais
adotadas por governos para
enfrentar a pandemia de coronavírus
totalizam, até agora, US$ 10 trilhões.
É uma soma e tanto, mas a diretorageral, Kristalina Georgieva, escreveu
hoje no blog do FMI (leia) que é
preciso ir além: 'Dada a gravidade da
crise, esforços adicionais
significativos são essenciais',
chamando a atenção para que o
mundo evite o aumento das
desigualdades (leia) (leia) (leia).
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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

Montanha-russa
O mercado financeiro está como o
brinquedo emocionante dos parques de
diversões. Um sobe-e-desce só. Hoje no
Brasil não funcionou, por causa do
feriado. Mas nos Estados Unidos os
índices de bolsa mergulharam.
Duas razões fortes: 1) as taxas de
desemprego ali devem permanecer altas
e 2) novos e renovados focos da Covid19. O segundo fator dá um gás no
primeiro, na medida em que estimula
novas quarentenas e lockdowns.

*Dados do dia 10/06

FSB Pesquisa

Os sabidos ganharam na subida das
últimas semanas, e se foram sabidos
mesmo deram um jeito de realizar.
Porque o otimismo desenfreado diante
da pandemia tem boa dose de
irrealismo. Antes da vacina não haverá
normalidade.

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.

Pois setores inteiros da economia global
continuam parados, a confiança do
consumidor continua em baixa e as
empresas continuam concentradas em
defender o caixa. É, sim, hora de
oportunidade para quem estiver
disposto a tomar risco. Mas quem?
Uma saída é os governos encontrarem
maneiras criativas de gerar empregos.
Deveria ser a prioridade. Sem isso, nem
pensar em recuperação.

Rebecca Belmonte
Diretora Executiva na FSB Comunicação

Retorno necessário
e seguro
A prefeitura de São Paulo autorizou a
reabertura dos shopping centers na
cidade a partir de hoje (11 de junho), de
forma gradual e seguindo uma série de
cuidados que garantam a segurança de
trabalhadores e consumidores.
As empresas do setor, que durante três
meses não mediram esforços para
combater o avanço da pandemia, com o
fechamento de todos os
empreendimentos do país, continuam na
linha de frente para que o retorno possa
se dar da melhor maneira possível para
todos.

Economia
5G
EUA discutem com governo e empresas
financiamento para equipamentos (leia)

Reflexo da crise
Ibope: 9 em cada 10 brasileiros mudaram
hábitos financeiros na pandemia (leia)
Juros
Deflação pressiona novo recuo da Selic (leia)
Setor aéreo
Iata projeta perdas de US$ 4 bi este ano
para aéreas da América Latina (leia)

Poder + Política

Mas mudanças são inevitáveis nesse
novo momento.
A tecnologia estará cada vez mais
presente na relação das pessoas com os
shopping centers. Seja no uso de
câmeras para aferição de temperatura,
seja na adoção de botões ‘no touch’ nos
elevadores, cada vez mais esses grandes
espaços de convivência passarão a
adotar sistemas que trarão tranquilidade
para todas as milhares de pessoas que
utilizam os shoppings para trabalhar,
fazer compras e se divertir.
O futuro dos shoppings será diferente,
mas continuará a fazer parte da vida de
todos nós!

Saúde_Ciência
•

•

Bolsonaro diz que processo no TSE é
'tapetão' e pede arquivamento (leia)

•

Justiça suspende nomeação no Iphan (leia)

•

Não houve negociação com PSD para
recriar ministério, diz Kassab (leia); Maia
elogia nomeação (leia)

•

Maia fala em usar reforma tributária para
viabilizar renda mínima permanente (leia)

•

Lula provoca Moro, que rebate: 'Eu não
debato com condenados' (leia)

•

Justiça quebra sigilos bancários do
escritório e da mãe de Ricardo Salles (leia)

•

Universidades brasileiras ficam fora do
Top 100 de melhores do mundo (leia)

Em parceria com chineses, Instituto
Butantã vai produzir vacina (leia) (leia)

•

Brasil pode se tornar país com mais
mortos, segundo projeção usada pela
Casa Branca (leia)

•

•

Corporativo
•

Coca-Cola vai colocar película antivírus
em máquinas automáticas no Japão (leia)

Pandemia de Covid-19 acelera na África,
que precisa de testes, diz OMS (leia)

•

Startups precisam ser misto de unicórnio
e camelo, diz CEO da Creditas (leia)

Um escudo entre assentos promete
proteger passageiros em aviões (leia)

•

Vale tem aprovado em NY acordo para
encerrar ação sobre Samarco (leia)

•

Dona da Zara anuncia fechamento de
1.200 lojas após vendas caírem 44% (leia)

Internacional
•

Nova alta de infecções de Covid-19
atinge os EUA (leia)

•

Aprovação de Trump cai 10 pontos,
mostra Instituto Gallup (leia)

•

Residentes do Brasil podem ter entrada
barrada na União Europeia (leia)

•

México bate recorde de novos casos de
Covid-19 em 24h (leia)

Varejo&Consumo

Bem-estar (em casa)
Filho único
Relatos e experiências sobre como tem
sido o distanciamento social (leia)
Mania
Por que todo mundo está fazendo pão
na quarentena? (leia)

Sustentável

•

'Reabertura é positiva, mas prejuízo não
será recuperado', diz Abrasce (leia)

Amazônia
Desmate faz 'cada vez mais difícil' acordo
UE-Mercosul, diz embaixador (leia)

•

Clássicos continuam em alta, mas panela,
travesseiro e pijama viram opções de
presentes de namorados (leia)

Efeito colateral
Pandemia 'descarrilou' a sustentabilidade,
diz CEO da OLIO (leia)

