4 de julho de 2020

OMS paralisa testes
A Organização Mundial da Saúde interrompeu de forma
definitiva os testes com hidroxicloroquina e com
lopinavir/ritonavir - utilizado no tratamento de HIV (íntegra).
Os medicamentos não reduziram a mortalidade de
pacientes com Covid-19 (leia) (leia) (leia). Segundo a OMS,
a decisão se aplica apenas à condução do projeto
Solidarity em pacientes hospitalizados e não afeta a
possível avaliação em outros estudos (leia) (leia) (assista).

Casos em 24h batem recorde no mundo
Mais 212.326 novas infecções entraram para as estatísticas
oficiais. Maiores elevações foram nos Estados Unidos, Brasil e
Índia, conforme relatório diário da OMS (leia).
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Debates sobre isolamento social e a
rotina na pandemia reforçam 'tristeza'
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Principais assuntos

* 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.

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Com unicação

Força da narrativa
A atividade de relações governamentais é
essencial para manter a democracia viva.
É o caminho no qual as empresas
dialogam com o setor público, buscando
levar propostas, trocar ideias, apresentar
sugestões, implementar políticas que
impactarão na vida de consumidores e/ou
cidadãos de forma geral.

*Dados do dia 03/07

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.

Estigmatizado até um passado recente, o
setor mostra vitalidade para aprender com
os erros cometidos por práticas de outrora,
desnudadas por ações como a Lava Jato.

E sedimenta-se, cada vez mais, em
parâmetros concretos que buscam
estabelecer um diálogo claro e
transparente entre a iniciativa privada e os
poderes constituídos.
Relgov, acima de tudo, é contar uma
história.
Qual a narrativa que você deseja criar
para sua empresa?
Esses tempos de pandemia mostraram
que esse diálogo é vital. Nem o setor
público nem a iniciativa privada
conseguem resolver os problemas
sozinhos.
A comunicação azeitada, precisa,
diversificada para cada público, é uma
ferramenta vital nos dias atuais.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

Contar histórias é uma arte. Conseguir
que elas impactem pessoas e provoquem
mudanças no rumo das coisas, é o grande
sonho e desafio constante a ser buscado.

Vamos contá-las juntos?

Mudança de impacto
A pandemia acelerou muito a
importância das letras ESG para o futuro
das companhias.

Economia
Micro, pequenas e médias
BNDES disponibiliza R$ 5 bi (leia)

Sigla em inglês para ambiental, social e
governança, ela é a principal régua pela
qual as empresas estão sendo avaliadas
pelo impacto que causam em todos nós
e no planeta.
E por que um vírus trouxe senso de
urgência para isso?
Primeiro porque um holofote foi
direcionado para as ações das
corporações na sociedade e ele não vai
se apagar depois que o vírus se for.

Conjuntura
Vendas de carros usados e seminovos
saltam 60% na pandemia (leia)

Campo
'O agronegócio não precisa da Amazônia
para crescer', diz ministra (leia)

Turismo
Destinos nacionais ganham força com
restrições no exterior (leia)

Segundo porque o coronavírus
despertou a atenção para nossa
fragilidade perante eventos capazes de
nos destruir em massa, e ela
permanecerá aguçada em relação a
outras calamidades, como as causadas
pelas mudanças climáticas.

• Bolsonaro

Não apenas consumidores e
investidores estarão sempre com a
calculadora de ESG no bolso.

• É preciso responsabilizar

Muitas grandes empresas já estão
levando isso em conta na hora de
contratar fornecedores, inclusive
prestadores de serviços de advocacia ou
comunicação.
Falando em comunicação, o desafio de
toda empresa, de qualquer setor, nesta
área também é enorme.
Por um lado, a falta de transparência ou
o mero “greenwhasing” são um tiro no
pé. Por outro, não ter uma estratégia
clara para levar suas ações de impacto
ao conhecimento dos diferentes públicos
significa perecer no anonimato.

Poder + Política
sobrevoa áreas atingidas por
'ciclone bomba' em SC (leia) e promete
ajuda para apoiar recuperação (leia)

plataformas e
financiadores de fake news, diz Maia (leia)

• Lava Jato

não pode ser uma instituição à
parte, diz idealizador de órgão central de
combate à corrupção (leia)

• Michelle

Bolsonaro chama primeirasdamas para ação contra violência
doméstica (leia)

• Defesa apresenta

novo pedido de
liberdade para Queiroz (leia) (leia)

• Flávio

Bolsonaro quer ser ouvido por
videoconferência (leia)

Já estamos na era de que só o que
impacta importa. E tudo o que importa
deve sobressair.

Saúde_Ciência
• Pesquisas apuram maior sensibilidade
dos homens à Covid-19 (leia)

• Anvisa autoriza nova fase de testes de
vacina chinesa (leia)

• Medicina

tradicional avança na China (leia)

• Cientistas aconselham

vitamina D em
cápsula para evitar o coronavírus (leia)

• Projeto desenvolve

'teste digital' (leia)

• Mapa

da Covid-19: como aumentam os
casos no Brasil e no mundo (leia)

• Nova cepa do Sars-cov-2 se propaga

Sustentável

mais rápido que a original (leia)

Desperdício de comida

Bem-estar (em casa)

O que a pandemia tem a ensinar sobre
armazenagem e compra consciente (leia)

Mais que uma causa

Xô tristeza!
Ausência de luz solar impacta o estado de
espírito - mas há saídas (leia e assista)

54% dos brasileiros compram de quem
ajuda o meio ambiente, diz pesquisa (leia)

Vamos conversar?
Confinamento devolve protagonismo a um
nobre e saudável hábito humano (leia)

Varejo&Consumo
• Efeito pandemia:

consumidor escolhe
roupas sem experimentá-las (leia)

Internacional
•
•
•

•
•
•

• Pesquisa na China

mostra 10 tendências
de consumo pós-quarentena (leia)

Pubs reabrem na Inglaterra com ruas
lotadas e aglomeração (leia)
EUA: novos casos de Covid-19 superam
50 mil por 3 dias consecutivos (leia);
Flórida bate mais um recorde (leia)
Catalunha confina 200 mil pessoas (leia)
Japão estuda maneiras de entregar
produtos sem contato humano (leia)
Venezuela reforça quarentena (leia)
Louvre prepara reabertura (leia)
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Corporativo
• As 3 habilidades

de pessoas com alta
'inteligência emocional' (leia)

• O que Bill Gates

e Jeff Bezos fazem
logo de manhã para aumentar a
produtividade? (leia)

• Como será a reabertura

de Burger
King e McDonald’s em SP (leia)

