18 de julho de 2020

Recados do G20
Representantes das 20 maiores
economias do mundo reafirmaram
hoje que seguem comprometidos
com o enfrentamento da crise (leia).
O comunicado oficial ressalta a
disposição do grupo de lançar mão
de todas as ferramentas possíveis
para proteger vidas, empregos e
renda (íntegra). Dos 77 países mais
pobres, 42 pediram suspensão do
serviço da dívida externa (leia)
(leia). A Alemanha prometeu € 3 bi
para auxílio (leia).

Brasil se posiciona
País informa que as medidas durante a
pandemia somam 10% do PIB (leia) (leia).

UE tenta acordo
Líderes debatem plano pós-crise (leia) (leia).
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Sensações nas redes
Reações alinham-se em meio a debates
associados à realidade brasileira
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* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook
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API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Com unicação

Clima de déjà-vu
A reforma tributária voltou à discussão.
Mas, ao que parece, a paralisação do
debate provocado pela pandemia está
sendo tratada como um hiato a ser
pulado.
Ou, quando muito, há a permissão para
um novo olhar sobre as transações
eletrônicas, motor da economia durante
a quarentena.
As idiossincrasias continuam
intactas. Deputados e senadores
seguem a guerra de vaidades pelo
protagonismo.

*Dados do dia 1707

FSB Pesquisa

A equipe econômica insiste em um
imposto sobre movimentações
financeiras, sabendo que os
parlamentares rejeitam a ideia. Por
cautela, vai enviar as sugestões de
maneira fatiada, deixando esse ponto
para ser encaminhado mais à frente.

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.

O texto segue concentrado em
aumentar a alíquota do setor de
serviços, destroçado pela crise. E
desconsidera o problema da
regressividade do sistema.
Como equacionar o desejo de
empresas e cidadãos de pagar menos
impostos e do governo de arrecadar
mais? Ninguém sabe ainda.
O certo é que a vida não é igual à
canção do rei Roberto, “tudo certo,
como dois e dois são cinco”. A conta
tem de fechar.

Marco Legal do
Saneamento
Na próxima segunda-feira (20), às 18h,
a plataforma Bússola promove um
webinar sobre o novo marco legal do
saneamento. Presenças confirmadas
do senador Tasso Jereissati, da dra.
Christiane Dias, diretora-presidente da
Agência Nacional de Águas (ANA),
Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior,
presidente da Sabesp, e Gustavo
Fava, sócio do BTG Pactual.
Participe. Inscrições limitadas

Economia
Seguro-desemprego
Guedes busca espaço no teto de gastos
para pagar benefício (leia)

5G
Tecnologia fica disponível neste mês em
alguns pontos de oito capitais (leia)

Setor elétrico
Balões levam Furnas a mobilizar técnicos
para evitar corte de energia (leia)

Telefonia

Jaderson Alencar
Diretor de Estratégia da
FSB Com unicação

Claro, TIM e Vivo formalizam proposta
para comprar telefonia móvel da Oi (leia)

Economia comportamental

Ei, você.
Saia já deste muro!
Por toda nossa existência encontramos
muros. Eles podem ser freudianos,
habitacionais, lúdicos e sociais.
A própria história nos faz refletir sobre eles.
Sim, eles dividem fronteiras, trazem
lamentos. Como arquétipos de obstáculos,
os muros refletem algo a mais. O que está
acima deles. O mundo das marcas muitas
vezes fica em cima do muro. Vale para evitar
a fadiga e a polêmica:
- “Não podemos desagradar parte de nosso
público”
- “Preciso aprovar com todo o board para me
posicionar”
- “Tenho medo de comentários negativos em
minhas redes proprietárias”
O fato é que 2020 mostrou que ficar em cima
do muro tem suas consequências. Traz a
falsa ilusão de que não tomar lados deixa
todos felizes. Mas não tomar partidos é
tomar o maior deles: o da indiferença.

Quanto menor a renda, menor o
isolamento social, diz Dan Ariely (leia)

Igualdade racial
Estatuto faz 10 anos, mas abismo entre
brancos e negros persiste (leia)

Poder + Política
• TSE divulga

até 31 de agosto limite
de gastos de candidatos (leia)

• Por videoconferência,

Bolsonaro
participa de eventos do Aliança (leia)

• Bolsonaro

critica projeto contra fake
news: ‘não vai poder mais se
manifestar sobre nada’ (leia) (leia)

• Luiz Fux, do STF, defende
responsabilizar plataformas digitais
por notícias falsas (leia)

Só que levantar bandeiras como do racismo,
da diversidade, da igualdade de gênero, da
sustentabilidade exige legitimidade. E o que
é ser legítimo? É ser verdadeiro, genuíno.
Para sair do muro, levantar uma bandeira e
ter destaque você precisa contar verdades.
Quantos colaboradores negros sua empresa
conta em seu quadro? Quantas(os) trans
trabalham com a sua marca? Quais são suas
políticas internas para incentivar diversidade
em seus times? Quantas mulheres exercem
cargos de liderança? Quanto você investe
para tornar o mundo mais verde?
Se a resposta for nula ou pequena, você não
tem legitimidade para levantar bandeiras e
vai ficar em cima do muro pra sempre. Mas
não se preocupe. É sempre tempo de
recomeçar. De refazer. Imprima a marca da
sua gestão e de sua empresa no mundo.
Saia do muro, mas de forma legítima.
Porque muros já foram destruídos na história
e reputações também.

Sustentável
Verão amazônico

Corporativo
•
•

Desafio é controlar fluxo de pessoas (leia)

Amazônia

Mercado de escritórios modificado:
sedes divididas e contrato flexível (leia)

'Preservar é desenvolver o Brasil', diz
Hamilton Mourão (leia)

Globo adia para 2021 retorno de novelas
interrompidas pela pandemia (leia)

Varejo&Consumo
Bem-estar (em casa)

•
•

Livros
Os mais vendidos miram autoconhecimento
e compreensão do mundo atual (leia)

•

Reaprendendo...

Na crise, marmitas avançam (leia)
No Rio, bares e restaurantes se
reinventam e até crescem (leia)
90% dos consumidores se
preocupam com a desinfecção de
estabelecimentos, diz pesquisa (leia)

Momento amplifica medo do futuro (leia)

Saúde_Ciência

Internacional
•
•
•

•
OMS reporta recorde de novos casos no
mundo, com quase 260 mil (leia)
Reino Unido interrompe divulgação
diária de mortes para recontagem (leia)
Austrália oferece R$ 1,5 bi para atrair
produções de Hollywood (leia)
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•
•

Cientistas criam teste para coronavírus
que fica pronto em 20 minutos (leia)
Pandemia só deve acabar no fim de
2021 com vacina, diz pesquisa (leia)
Possíveis casos de reinfecção pela
Covid-19 são investigados no Hospital
das Clínicas de SP (leia)

