11 de agosto de 2020

Putin anuncia registro
da vacina
A Rússia registrou oficialmente uma
vacina contra o coronavírus. O
anúncio foi feito hoje pelo presidente
Vladimir Putin, que disse ainda que
uma de suas filhas já recebeu uma
dose (leia). Esse estágio abre caminho
para a imunização em massa no país
(leia). Não foram publicados estudos
sobre testes (leia). A vacina recebeu o
nome Sputnik V (leia).

OMS se manifesta
Entidade recomenda cautela (leia) (leia).

Desconfiança

Impacto no Brasil

Comunidade científica desconfia (leia) (leia).

Paraná quer parceria (leia); São Paulo, não (leia)
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* 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

Sputnik 5
E chegou a primeira vacina contra o SARS-CoV2, a russa Sputnik 5. Com ela veio o ceticismo,
real ou forçado, por ela ter pulado etapas. Mas
as dúvidas têm prazo de validade. A vacina
começa a ser aplicada em massa a partir de
janeiro, e aí se saberá quanto ela vale. Não só
em termos monetários, em capacidade de
imunização.

*Dados do dia 10/08

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.

A onda de ceticismo explica-se também por a
corrida da vacina ter se tornado uma bateria da
disputa entre o Ocidente (conceito geopolítico),
liderado pelos Estados Unidos, e a aliança de
fato entre China e Rússia. Mas neste caso
específico da vacina o cavalo ocidental favorito é
britânico, de Oxford.
Sua excelência, o cidadão comum, não está
obviamente nem aí para a política, ou para a
politicagem: quer uma vacina que funcione. A
seguir todas as etapas religiosamente, só
teríamos vacina daqui a anos. E convenhamos
que esperar alguns anos não é o cenário mais
confortável. Bem longe disso.

Então é razoável supor que todas as vacinas
acabarão tomando algum atalho. De que
adiantará, inclusive comercialmente, alguém
aparecer com "a melhor vacina" daqui a quatro
ou cinco anos? Nada, ou muito pouco, se as
anteriores tiverem conseguido imunizar,
digamos, pelo menos uns 50% dos vacinados.
Até porque, convenhamos, a "imunidade de
rebanho" da Covid-19 leva jeito de andar bem
abaixo disso. Como vimos ontem (leia).

Economia
Ata do Copom

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação
da FSB Com unicação

Dados recentes sugerem recuperação
parcial da atividade (leia) (íntegra)

FGTS

Magalu, o botão
e Jeff Bezos
A mensagem veio no WhatsApp:
“Dona Lu é nossa Bezos, rs”. Fui no
Google. É bonito ver a Magalu.
A grande estrela de modelos de
negócios e de comunicação nos
últimos anos - e que se destacou
como marca destaque no período
pandêmico -, amplia sua conexão da
cultura inovadora que a trouxe até
aqui.
Para vender geladeira ela foi às
compras e colocou no carrinho: a
Unilogic Media, o Canaltech e a
Inloco Media.
Entrou na publicidade on line
(estratégico para e-commerce) e
ampliou seu punch de conteúdo
(cada vez compramos mais por
isso).
As aquisições recentes são o
entendimento de que empreender é
entender seu negócio como um
ecossistema cada dia mais
contextual.
Não, Dona Lu (Luiza Trajano) não é a
nossa Jeff Bezos, o cara da Amazon.
Ela é mesmo Luiza Trajano. Uma das
maiores empreendedoras que esse
país já produziu.
A mulher – e seu time – que lidera
uma das maiores transformações
digitais do Brasil.
E mais: um dos posts mais
famosos da pandemia foi sobre um
botão que Magalu colocou em seu
app de vendas.

Conselho aprova distribuição de R$ 7,5 bi
do lucro aos trabalhadores (leia)

Ministério da Economia
Secretários de Guedes, Salim Mattar e
Paulo Uebel pedem demissão (leia)

Indústria
Produção cresce em 14 dos 15 locais
pesquisados pelo IBGE em junho (leia)

Conjuntura
Julho registra saldo positivo de 168 mil
empresas abertas no país (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,23%; dólar a R$ 5,41 (leia)

Poder + Política
• Congresso se movimenta

e deve analisar
vetos nos próximos dias (leia)

• Reforma tributária:

56% dos deputados
apoiam, indica pesquisa (leia)

• Financial

Times discute papel de
militares no Brasil sob Bolsonaro (leia)

• Missão

ao Líbano: Justiça autoriza saída
de Michel Temer do Brasil (leia)

• Para líderes,

Tereza Cristina é a melhor
ministra; Salles e Ernesto, os piores (leia)

• Reforma administrativa

só deverá ser
enviada após eleição no Congresso (leia)

• PF e MPF cumprem

mandados contra
fraudes no fundo de pensão Postalis (leia)

• Governo

não adotou medidas para
promover educação inclusiva na crise, diz
comissão de deputados (leia)

Um clique ali e a denúncia de
violência contra a mulher chega na
hora à polícia.
Luiza Trajano é a empreendedora
que entendeu a sociedade do seu
tempo.

Saúde_Ciência
• Vacinas

contra a Covid-19 que estão
em teste em humanos no mundo (leia)

• Hormônio

do exercício pode modular
genes relacionados à replicação do
novo coronavírus, sugere estudo (leia)

• Estudo sugere foco em gestantes

e
jovens contra danos de longo prazo
durante a pandemia (leia)

• Bayer vai comprar KaNDy Therapeutics
para ampliar atuação em saúde
feminina (leia)

• Grupo

de pediatras aponta alta de 90%
nos casos entre crianças nos EUA (leia)

Sustentável
Amazônia
Governo federal recria comissão (leia) (leia)

Catástrofes

Internacional

Perdas por desastres naturais e causados
pelo homem somam US$ 75 bi (leia)

• Nova

Zelândia ordena confinamento em
Auckland após primeiros casos de
coronavírus em 102 dias (leia)

• China: 44 novos

casos em 24h (leia)

• Infecções

se estabilizam em epicentro do
vírus na Austrália (leia)

• Wuhan abandona

a máscara (leia)

• Ônibus

adaptado: universitários lutam
contra a Covid-19 na Argentina (leia)

• Espanha

Varejo&Consumo
• C&A aposta em coleções menores

para
evitar o envelhecimento do estoque (leia)

• Movimento

de carros nos shoppings
cresce 74% em julho (leia)

• Queda nas vendas

do Dia dos Pais é
menor do que do Dia das Mães (leia)

tem recorde diário de casos (leia)

• União

Europeia é favorável ao adiamento
das legislativas na Venezuela (leia)

Corporativo
• Grandes

Bem-estar (em casa)
Desvendando o enigma
Relação entre café e idas ao banheiro (leia)

Efeito colateral
Isolamento desafia a boa alimentação (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

empresas dos EUA formam
grupo para aumentar contratação de
minorias em Nova York (leia)

• Uber lança assinatura

com descontos
em corridas e entregas grátis (leia)

• Azul e Latam

se preparam para vender
passagens dentro do codeshare (leia);
Azul lança nova empresa regional (leia)

