14 de junho de 2020

Europa reabre ainda mais
O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou
hoje novas medidas que aceleram o relaxamento no
país já a partir de amanhã. 'A luta contra o vírus não
acabou. Mas estou feliz com esta primeira vitória',
disse (leia e assista) (leia). Na Espanha, a abertura
das fronteiras internas foi antecipada (leia) (leia).

À espera do verão

Grécia está pronta

Alemanha adverte

As regras estão mudando
muito rapidamente. Mas há
guias atualizados sobre a
situação das fronteiras e o que
os governos dos países
planejam fazer neste verão
europeu (leia).

O primeiro-ministro Kyriakos
Mitsotakis diz que o país está
pronto para receber turistas
com toda segurança e cuidado.
A reabertura da temporada
turística é aguardada com
ansiedade (leia).

Governo alemão afirma que a
'principal prioridade' é
garantir que a temporada de
viagens não leve a um
aumento de novas infecções
por coronavírus. Autoridades
apostam em um app (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

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

A força das minorias
O regime democrático é liberal a ponto de
admitir a contestação da própria
democracia. É teoricamente tolerante
mesmo com intolerância conceitual.
Longas, profundas e agressivas
discussões se travaram sob o manto do
contrato social que delega poder a alguns,
sábios ou não, de governar a todos.

A maioria decide respeitando as minorias.
Não se eliminam os discordantes, que
remanescem em suas posições e,
ocasionalmente, até podem alcançar a
maioria. Acaciano.

*Dados do dia 13/06

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.

Da defesa da minoria negra nasceram
mitos como Abraham Lincoln ou Martin
Luther King. Imolados pela intolerância,
pagaram com a vida a defesa de suas
ideias. Estas sobreviveram a eles.
Permitiram ao negro Barack Obama ser
presidente do país mais rico do mundo,
EUA.
Na história, o preconceito majoritário e
permitido tornou-se minoritário e
vetado. Mas continuou a existir, e George
Floyd foi sua vítima recente.

Isso desencadeou uma onda de protestos
que poderá levar ao fim do reinado de
Donald Trump na Casa Branca.

Katherine Angelo
Líder de Business Intelligence da
FSB Inteligência

Lição universal: não se brinca com
minorias na democracia. Mesmo
apanhando, elas podem crescer.

Dados e destino
A pandemia trouxe uma digitalização
massiva na maioria dos setores
produtivos. Um dos efeitos disso é que,
na internet, quase tudo pode ser
quantificado e virar dado.

Economia
Setor aéreo
Empresas preparam recuperação após
crise causada por pandemia (leia)

Todo o acesso a um site é computado e
disponibilizado no analytics, o processo
de compra é estritamente mapeado, as
interações nas redes sociais e até mesmo
a quantidade e o tipo de emojis usados
em um comentário são tabulados.

Agronegócio
Campo resiste e pode ser 'motor' da
retomada no pós-crise (leia)
Reflexo da crise
Esperando pelo IBGE, analistas estimam
queda recorde do varejo em abril (leia)

O fato é que não somos só inundados por
notícias e informações, mas geramos
uma quantidade astronômica de dados
que precisam ser processados para ter
algum sentido.
A era do Big Data não é necessariamente
a da análise e das decisões tomadas em
cima destes mesmos dados. Isso porque
a capacidade de produzi-los não é igual à
de armazenar, estruturar, tabular e tampouco - de extrair inteligência deles.
Explico: não é a quantidade de
informações que se têm que garantirá
uma estratégia eficiente. A escolha
correta dos indicadores e o objetivo claro
do que se quer desses KPI’s são muito
mais importantes.
A receita é sempre a mesma: entender o
problema e definir o objetivo.
Os dados mostram onde estamos e
mensuram o caminho de onde queremos
chegar, mas nós devemos escolher o
destino.

5G
As características dessa tecnologia e por
que há tantas teorias conspiratórias (leia)

Poder + Política
•

Governo do DF fecha Esplanada e impede
atos (leia); bolsonaristas vão para porta do
QG do Exército (leia)

•

SP tem manifestações pró-democracia e a
favor de Bolsonaro (leia) (leia) (leia) (leia)

•

Gilmar Mendes pede atuação contra
incentivo a invasão de hospitais (leia) (leia)

•

PGR pede que MPs locais apurem
denúncias de invasão a hospitais e ofensas
a equipes (leia)

•

Grupo lança manifesto para pedir que
eleições ocorram em 2020 (leia)

Corporativo

Saúde_Ciência
•

Alibaba deve contratar 5 mil funcionários
para suprir demanda por streaming (leia)

•

Marcopolo corre para ajustar ônibus ao
‘novo normal’ (leia)

•

Walmart testa nos EUA balcões de checkout automático, sem caixas (leia)

•

Como lidar com clientes que não seguem
as regras de segurança (leia)

Bio-Manguinhos e Butantan já
preparam fábricas para vacina (leia)

•

Cientistas dizem que cloroquina pode
tratar Covid-19, mas pedem calma (leia)

•

Opas lança pesquisa sobre consumo de
álcool durante pandemia (leia)

•

Estudo com doadores de sangue no Rio
indica que 28% têm anticorpos (leia)

•

Internacional
•

Nova York registra 23 mortes em 24h,
menor nº em quase 3 meses (leia)

•

Reino Unido pode rever regras de
distanciamento e quarentena (leia)

•

Um 'tour' pelas crises globais do último
século e as lições aprendidas (leia)

Varejo&Consumo
•

•

Condomínios aumentam busca por
mercadinho sem funcionários (leia)
Clientes de academias têm dificuldades
para cancelar planos (leia)

Bem-estar (em casa)
Mudança de hábitos
No isolamento, organização e um estilo
de vida bem mais saudável (leia)
Sono ruim
Os danos causados ao rosto depois de
uma noite mal dormida (leia)

Sustentável
Café neutro em carbono
Veleiro viaja da Colômbia ao Reino
Unido para levar grãos puros (leia)
Educação 'verde'
Universidade cria Escola de Mudança
Climática e Sustentabilidade (leia)

