12 de julho de 2020

Dia de praia
Com a reabertura avançando, o domingo foi de
sol e praia para muita gente. No Rio, ruas e orla
ficaram cheias (leia) (leia) (leia) (leia) (leia). Na
Baixada Santista (leia), Recife (leia) e Manaus
(leia) o movimento também foi grande hoje.

Lojistas dizem que
estão vendendo pouco
Apesar da retomada do comércio,
empresários relatam dificuldades e
afirmam que o movimento de clientes
ainda é fraco (leia).

Aeroporto vazio, menos
voos e novos padrões
A experiência de embarcar em um avião
mudou bastante. Não há corre-corre e os
protocolos foram renovados (leia).
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Ondas de infecções e os desdobramentos
da pandemia reforçam 'medo'
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Casos por estados

* 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.
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Ambiente racional
Não há dicotomia entre meio ambiente
e desenvolvimento econômico.
Em um mundo moderno, ambos
interagem para atender os anseios do
consumidor final e agradar o cidadão.
O problema do Brasil é que esse
debate foi contaminado por enxertos
ideológicos diversos, elevando o tom
da discussão a volumes nos quais
todos gritam, mas ninguém se
apodera da razão.

*Dados do dia 11/07

Um rascunho de diálogo pode ter
começado a ser construído na semana
que passou. Fundos internacionais e
empresários de peso brasileiros
sinalizaram ao governo que é preciso
uma revisão de rota.

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.

Na próxima semana, o vice-presidente
Hamilton Mourão participará de uma
videoconferência no Senado, mais
uma arena importante para debater
como modificar o fato: a imagem do
país está abalada, o que extrapola os
limites de um mero embate de ideias.
A semente lançada dará certo?
Apostar em resultados antecipados é
exercício de futurologia estéril. Mas é
preciso preparar o terreno. O recado
dado pelos cidadãos (leia) é claro:
cuidar do planeta é bom para todos.

Economia

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

Home office

Eficiência ou morte!

'O trabalho remoto veio pra ficar', diz
presidente do TST (leia)

Emprego
Entre os muitos déficits que temos no
Brasil, o de eficiência e o de eficácia estão
no grupo dos crônicos. Nós nem sempre
fazemos a coisa certa (ineficácia) e,
quando acertamos, nem sempre
chegamos lá da melhor maneira
(ineficiência). Déficit é um demônio que se
retroalimenta de outros déficits. Esses
dois citados colaboram para o de
educação, que contribui para o de
desigualdade, que ajuda a agigantar o de
saneamento. E por aí vai.
Se você tem uma tonelada de grãos e
precisa atravessar milhares de quilômetros
até o porto para exportá-la, será ineficaz
se usar um caminhão que quebre no
caminho e não chegue. Mesmo que ele
complete a viagem sem transtornos, você
terá sido ineficiente, porque se fosse de
trem teria gerado menos emissões e pago
uma fração do preço.

Fechamento de vagas formais atinge mais
quem ganha de 1 a 2 mínimos (leia)

Mercado imobiliário
Cresce procura por imóveis maiores (leia)

Reflexo da crise
8 em 10 latinos tomaram alguma medida
para manter a saúde financeira (leia)

Desoneração da folha
Nas redes sociais, secretário joga Banco
Imobiliário com filhas e defende veto (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

critica 'desinformação' e 'pânico
disseminado' por causa da pandemia (leia)

O colapso econômico que essa pandemia
está causando em todo lugar colocou a
eficácia e a eficiência na pauta do dia. A
sobrevivência de governos e empresas
depende delas.

• Congresso já tem maioria

Esses dois conceitos se aplicam à
comunicação? Claro que sim. Qualquer
ação nesta área para ser eficaz precisa
acertar a mensagem, encontrar o público
adequado e atingir plenamente o objetivo
traçado – ou ultrapassá-lo. O problema é
que muitas organizações erram na
mensagem (basta lembrar de quantas
empresas se deram mal somente nesta
pandemia levando ao ar campanhas
equivocadas), não sabem com que público
precisam falar e, muitas vezes, não
conseguem definir qual é seu objetivo
principal, que pode ser awareness,
engajamento ou leads, entre outros.

• Defesa responde

para derrubar
veto da desoneração, diz consultoria (leia)

• Bolsonaro

diz que comentaristas são
perseguidos por criticá-lo menos (leia)
Gilmar por dizer que
Exército se associa a ‘genocídio’ (leia)

• Toffoli:

municípios devem seguir diretrizes
de governos estaduais (leia)

• CNJ vê limitação

das cotas e cria forçatarefa para ter mais juízes negros (leia)

• Ato no DF pede

intervenção militar (leia)

E para ser eficiente, a comunicação
precisa ticar todos os quesitos da eficácia
e fazer isso no menor tempo possível e
com o investimento mais adequado. Para
isso, deve usar com inteligência toda a
infinidade de opções oriundas da
conjugação ideal do PR, do digital e da
publicidade. Não é ciência de foguete,
mas está longe de ser algo simples. Em
resumo, a comunicação eficaz faz brilhar
os olhos. E a eficiente poupa tempo e
dinheiro.

Saúde_Ciência
•
•
•
•
•

Brasileiros que pesquisam vacina
contra a Covid-19 usando a BCG (leia)
Brasil tem surto de sarampo e revive
febre amarela na pandemia (leia)

Sustentável

Sirius: acelerador de elétrons revela
detalhes do coronavírus (leia)

Rejeitos da pandemia

OMS registra mais um recorde diário
de novos casos no mundo (leia)

Amazônia

‘Imunidade de rebanho é ideia
antiética’, afirma reitor da Ufpel (leia)

Luvas e máscaras nos rios europeus (leia)

Grandes empresas do agro assinam
manifesto contra o desmatamento (leia)

CEBDS
Brasil precisa fazer a 'lição de casa' (leia)

Bem-estar (em casa)

Varejo&Consumo

Lo-fi
Estilo musical associado ao relaxamento
ganha ainda mais popularidade (leia)

• Pandemia

Foco nos idosos

• Máscaras

Um serviço de bate-papo anti-solidão (leia)

deve desacelerar
'gourmetização' do café (leia)
produzidas por grandes marcas
seduzem consumidores (leia)

• O futuro

dos restaurantes por quilo (leia)

Internacional
•
•
•
•
•

Embaixadores da China e dos EUA no
Brasil trocam farpas no Twitter (leia)
Pela primeira vez, Trump usa máscara
em visita a centro médico militar (leia)
Fauci: 'Temos um país polarizado e isso
não ajuda a controlar um surto' (leia)

Flórida registra 15 mil casos e supera
recorde do estado de Nova York (leia)
Argentinos voltam ao isolamento após
aumento de casos de Covid-19 (leia)
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Corporativo
•
•
•
•

Foodtech brasileira anuncia sua
entrada em Dubai (leia)
Para CEOs, crise ajudou a delegar
mais e a oferecer autonomia (leia)
Petrobras para fornecimento de lote de
gasolina de aviação após testes (leia)
XTERRA Brazil e UPHILL Marathon
lançam clube virtual de corridas (leia)

