30 de julho de 2020

Efeitos da crise
derrubam PIB dos EUA
A crise provocada pela Covid-19 afetou
fortemente o PIB americano no 2º trimestre.
Dados divulgados hoje mostram um recuo
anualizado de 32,9% - pior resultado desde a
Grande Depressão, na década de 1930 (leia)
(leia) (leia). Apesar disso, parte dos analistas
acreditava que poderia ter sido pior (leia).

Alemanha: retração histórica
Se comparado ao mesmo período do ano
passado, o recuo do PIB no 2T foi de 11,7% (leia).

Dados da OMS
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Trump sugere adiar eleição
A proposta foi feita em uma série de
mensagens no Twitter (leia) (leia).
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Os avanços de casos e de óbitos por
Covid-19 elevam o sentimento de '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

Com a outra mão
São muitos números, então é melhor ir
direto para a explicação completa (leia). O
fato é que o déficit primário explodiu e as
previsões para este ano são astronômicas
(leia). O que era para ser uma consistente
política de austeridade sustentada foi
abalroado pela pandemia da Covid-19.
Paciência, dirão, o imprevisível é sempre
muito difícil de prever.

*Dados do dia 29/07

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.

É razoável supor que quando a pandemia
passar (quando?) ficaremos sim com um
problema de estoque de dívida, mas o
fluxo vai talvez normalizar-se. Dirão os
pessimistas que é muito otimismo, mas
não custa ter algum. Qual é a dúvida,
então? Como fazer para servir a dívida que
cresceu esse tanto, mas de um jeito que
não implique tirar o oxigênio da
recuperação econômica.

Se o governo estiver de olho apenas em
aumentar a arrecadação a todo custo, vai
asfixiar a economia. O melhor seria subir a
receita graças a um belo aumento da
atividade. Mas isso não está no horizonte
próximo, todas as pesquisas mostram um
consumidor cabreiro. Quando a
desconfiança do consumidor em relação
ao futuro vai passar? Na boa, ninguém
sabe.
O governo busca recursos para o Renda
Brasil. Mas nenhum programa social terá
efeito milagroso para 2022 se, com a outra
mão, o governismo garrotear quem está
um pouco acima na escala social.

Brasil e a Amazônia
Com as presenças do vice-presidente da
República, general Hamilton Mourão, e
do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo,
que foi relator do Código Florestal na
Câmara dos Deputados, o evento discute
as críticas, as pressões e os desafios
enfrentados pelo Brasil nas políticas para
a Amazônia e o meio ambiente. A
mediação será do analista político da
FSB, Alon Feuerwerker. Inscreva-se

Economia
Custo Brasil
Reforma tributária ampla e rápida é
essencial para o Brasil voltar a crescer,
afirma presidente da CNI (leia)

Projeções
Substituto do PIS/Cofins pode elevar renda
em até R$ 345 por ano por brasileiro (leia)

Jennifer Queen
Diretora de contas de Inovação
na FSB Com unicação

Menos desperdício
no pós-pandemia,
por favor
Sustentabilidade surgiu como termo
na Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente, na Suécia,
em 1972. No Brasil, ficou mais em
voga depois da ECO-92.
Como conceito, pode significar tanto
manter uma curva de crescimento ou
equilíbrio ecológico.
Desde março, ficamos mais
conscientes do nosso impacto no
meio ambiente, como se cada um
andasse amarrado à sua pegada de
carbono.

Contas públicas
Governo estima déficit primário de 11,3%
do PIB para 2020 (leia)

Gasolina
Petrobras reduz preço em 4% (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,56%; dólar a R$ 5,159 (leia)

Poder + Política
• Daqui a pouco vão dar nome em inglês

• Moraes

manda bloquear perfis de
bolsonaristas também fora do país (leia)

• Governo

vai manter home office para
servidores depois da pandemia (leia)

• 'Estamos começando a engrenar

com o

Parlamento', diz Bolsonaro (leia)

Temos mais noção do lixo que
produzimos, da energia que
desperdiçamos (com contas de luz
mais caras inclusive).

• Michelle

Há expectativa de ganhos pontuais
no pós-pandemia. Trabalhando mais
de casa, nos deslocamos menos e o
uso de eletricidade é mais eficiente.

• Alckmin

Startups querem empoderar as
pessoas nesse uso: se você instala
um painel solar em casa, pode ter
uma economia de até 90% na conta
de luz por meio da fintech Solfácil.
Com a Lemon Energy, um pool de
pessoas pode financiar a energia
renovável, com desconto na conta da
pessoa física.

à

CPMF para enrolar sociedade, ironiza
Rodrigo Maia (leia)

Bolsonaro tem teste positivo (leia)

• Senado

aprova crédito extraordinário para
Presidência e 3 ministérios (leia)
vira réu por caixa 2, corrupção e
lavagem de dinheiro (leia)

• Após

decisão de Toffoli, juiz suspende
ação que tornou Serra réu (leia)

Para o novo normal, um pedido: mais
equilíbrio e menos desperdício, por
favor.

Saúde_Ciência
• Johnson

& Johnson começa teste de
vacina em dose única (leia)

• Mecanismo

psicológico incentiva o
abandono do confinamento (leia)

• Calor de até 40 ºC na Europa

causa
preocupação com uso de máscara (leia)

• OMS:

consequências da Covid-19
podem levar à morte de 10 mil crianças
por mês em todo o mundo (leia)

Sustentável
Aquecimento global
Derretimento do Ártico libera substâncias e
doenças nocivas ao meio ambiente (leia)

Internacional
• Festas secretas

desafiam lei e pandemia

Evitando novas pandemias
Preservar florestas é um caminho (leia)

em Berlim (leia)

• Paraguai

suaviza quarentena em região
fronteiriça com Brasil (leia)

• ONU elogia

resposta à pandemia no
sudeste da Ásia, mas alerta para
desigualdades (leia)

• Portugal

suspende quarentena perto de
Lisboa, mas exige teste de viajante (leia)

Varejo&Consumo
• Metade

das empresas brasileiras tem
redução de vendas (leia)

• Como a pandemia

vai moldar as compras

de fim do ano (leia)

• Índia

barra China de compras
governamentais (leia)

• Vietnã

enfrenta surto de Covid-19 (leia)

Corporativo
• Petrobras:

companhia registra prejuízo
de R$ 2,713 bi no 2T (leia)

Bem-estar (em casa)
'Fadiga da quarentena'

• Lucro líquido

da Apple sobe 18%, para
US$ 11,25 bi no trimestre (leia)

Mecanismo psicológico incentiva o
abandono do confinamento (leia)

• Amazon anuncia

Pimenta

• 6 de cada 10 empresas sentem os

Tipos cultiváveis até em apartamento (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

que lucro no 2T dobra e
bate US$ 5,24 bi (leia)

efeitos da pandemia (leia)

