28 de julho de 2020

Menos vagas formais
na pandemia
O Brasil fechou 1,19 milhão de vagas de
trabalho com carteira assinada no 1º semestre
(íntegra). Dados oficiais divulgados hoje (leia)
(leia) (leia) mostram que é o pior resultado para
o período desde 1992. Apesar disso, junho
indica uma retomada (leia) (leia).

Adiamento
O IBGE adiou a divulgação da
Pnad Contínua. Dados seriam
conhecidos amanhã, mas a
nova data é 6 de agosto
(íntegra) (leia) (leia).

Metrópoles puxam a fila
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Brasília e Porto Alegre respondem pelo
fechamento de 1 em cada 4 postos (leia).

Dados da OMS

16.341.920
650.805
Brasil

Painéis

casos
no mundo
óbitos
no mundo

Ministério da Saúde

2.483.191
40.816
1.721.560
673.092
88.539
921

casos (total)
novos casos
(em 24h)
recuperados

Redes sociais

258 mil
publicações coletadas

608 mi
perfis potencialmente
impactados

Acesse o dashboard interativo

em
acompanhamento
óbitos (total)

Sensações nas redes
óbitos (em 24h)

Casos por estados

Os debates sobre óbitos por Covid-19 no
Brasil fazem saltar bastante o 'medo'
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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.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e
colunista de Veja e do Poder 360

Cuidar da própria vida
A balança comercial (exportações menos
importações) vai garantindo um bom
resultado para o país nas contas externas
(leia). E o motor está na exportação de
produtos agropecuários.
Além disso, como era de esperar, caiu
drasticamente o gasto dos brasileiros no
exterior.

*Dados do dia 27/07

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.

Combinaram-se para este último ponto dois
fatores: a desvalorização do real e,
naturalmente, a paradeira geral provocada
pela pandemia da Covid-19.
O segundo aspecto é um cenário provisório,
mas o dólar caro parece um dado da
realidade que veio para ficar.

Ainda mais se os juros por aqui continuarem
batendo recordes negativos.
O lado bom é que a demanda por alimentos
só cresce, especialmente no mundo em
desenvolvimento.
É uma vantagem competitiva para países
como o nosso.

Desde que cuidemos principalmente dos
nossos próprios interesses, e deixemos em
segundo plano as brigas dos outros e que
não nos dizem respeito.
É a receita de sucesso para quem ainda tem
um longo caminho econômico a percorrer
antes de tentar dar as cartas em escala
planetária.

Rizzo Miranda

Economia

Diretora Digital&Inovação
da FSB Com unicação

Reforma tributária 1

China: tendências
pós-Covid-19
A China tem um encantamento
ancestral sobre o mundo. Está no
centro de todas as grandes
discussões: do tipo de regime
político à potência 5G. Do passado
xing ling ao mundo inovador com os
inúmeros cases de sucesso de ecommerce como Ali Baba. Do Tik tok
(sim, ele fala chinês) ao fato de ter
apresentado ao mundo a Covid19. Tudo sempre da maneira como
é: no superlativo.
A pauta China é mandatória.

Proposta do governo poderia ser mais
ambiciosa, diz Bernard Appy (leia)

Reforma tributária 2
É impossível falar em impacto setorial, diz
assessora de Guedes (leia)

Reforma tributária 3
Afif Domingos: Setor financeiro não gosta
de novo imposto (leia)

Endividados
Novo recorde em julho, indica CNC (leia)

Gasto no exterior
Menor para o 1º semestre em 13 anos (leia)

Auxílio emergencial
Mais 805 mil pedidos são aprovados (leia)

Por estes dias, conversamos com
Felipe Zmoginski, da Inovasia, em
nosso evento FSB Trocas, sobre o
que a China está fazendo de novo
no pós-Covid-19 e que pode chegar
no Brasil. E nos deu 10 tendências
consolidadas. Nada de futurismo.
Algumas, como o Live Marketing e a
chegada dos “late adopters” ao
mundo de transações em aplicativos
digitais, já são realidade aqui. Outras
estão sinalizadas como a procura
por transações “touchless”.

Precisamos mesmo observar como a
China está lidando com
comportamento, relações humanas e
modelos de negócios. Com ou sem
vírus.
Clique aqui, faça o download e veja o
que expert em China, Felipe
Zmoginski, compartilhou com a
gente. Você vai gostar!

Setor aéreo
Iata: Tráfego não retomará até 2024 (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,35%; dólar a R$ 5,15 (leia)

Poder + Política
• Câmara pede que STF anule

buscas em
gabinetes de parlamentares (leia)

• Bolsonaro

sanciona lei sobre validade
indeterminada de receitas (leia)

• Maia

nega que saída de DEM e MDB do
bloco de Lira esteja ligada à sucessão (leia)

• Deputados

analisam amanhã emendas a
MP de crédito para pagar salários (leia)

• Senado

fará sessão presencial e votação
poderá ser feita dentro do carro (leia)

• Toffoli

defende nova regulação para
combate às fake news (leia)

Saúde_Ciência
• Governo

prevê receber em dezembro 1º
lote da vacina de Oxford (leia)

• Pesquisadores

registram ao vivo
coágulos em vasos sanguíneos de
pacientes com Covid-19 (leia)

• OMS diz que pandemia

de Covid-19 é
uma 'grande onda', não é sazonal (leia)

• Mais

de 1 milhão se voluntariam para
testes com vacina chinesa (leia)

• Pfizer e BioNTech

iniciam fases finais de
testes de vacina (leia)

• Estudo de Harvard

desvenda mistério
sobre perda de olfato da Covid-19 (leia)

• Mutação

pode ter tornado coronavírus
mais vulnerável às vacinas (leia)

Internacional

Sustentável

• Espanha

Coleta seletiva

• Coreia do Norte acelera

Desmatamento

repudia alertas de viagem
britânicos e alemães (leia)
prevenção após
1ª possível infecção de Covid-19 (leia)

Reciclagem aumenta 35% em SP (leia)

Empresários pedem apoio de Rodrigo Maia
em iniciativas contra desmate ilegal (leia)

• Boris Johnson

diz haver sinais de 2ª
onda de Covid-19 na Europa (leia)

• Alemães

alertam para imprudência (leia)

• Países

oferecem visto de trabalho
remoto a profissionais (leia)

• Por causa de pandemia,

Vietnã retira 80
mil pessoas de cidade turística (leia)

• ONU:

mundo precisa do engajamento
das cidades para vencer crise (leia)

• Unicef

prevê quase 7 milhões a mais de
crianças desnutridas (leia)

Varejo&Consumo
• Varejistas

transformam clientes em
vendedores para superar crise (leia)

• Campo terá de se adaptar

aos novos

hábitos de consumo (leia)

• Delivery de feira vira opção para
moradores das periferias (leia)

Corporativo
Bem-estar (em casa)
Solidão
Em isolamento, jovens têm sofrido mais
do que muita gente imagina (leia)

Comportamento compulsivo
Quais os sinais e como lidar (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Germán

Efromovich, da Avianca:
'Empresas terão de fechar até vir outra
onda de investimentos' (leia)

• Oi Futuro disponibiliza

novas peças online e na íntegra (leia) (veja)

• Fintechs

avançam em empréstimos (leia)

