12 de agosto de 2020

Rússia rebate
desconfiança global
O ministro da Saúde, Mikhail Murashko, disse
hoje que o imunizante é seguro e que as
críticas são infundadas. Já Kirill Dmitriev,
presidente-executivo do fundo que apoia a
vacina, atribuiu os ataques a uma 'guerra de
informação' (leia) (leia) (leia) (leia) (veja).

Voluntário

Acordo

Presidente das Filipinas se oferece para teste (leia).

Embaixada negocia com a Bahia (leia).

Colaboração

OMS

Paraná assina acordo para produção (leia).

Entidade aguarda os russos (leia).
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Casos por estados

Eventos esportivos viram assunto recorrente
e elevam a sensação de 'alegria'

alegria
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saudade
13%

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

No mudo
O governo tem uma equação desafiadora
na economia. A seguir, como garante, a
cartilha, ele precisa combinar: 1)
austeridade para frear o crescimento da
dívida, 2) dinheiro para os programas
sociais e 3) dinheiro para os investimentos.
Juntar essas três variáveis numa equação
que faça sentido não é trivial.

*Dados do dia 11/08

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 tese governamental é que a disciplina
fiscal atrairá capitais privados que vão
relançar a economia. Esqueçam do
declaratório: se os capitais privados
aparecerem para criar negócios e
empregos, a chamada ala liberal do governo
vai levar a taça; se não, abrir-se-á espaço
para o neodesenvolvimentismo.
E dificilmente o presidente da República vai
deixar de querer ter dinheiro para as marcas
sociais do bolsonarismo. Não consta que
Bolsonaro, acossado pela opinião pública,
queira oferecer-se em sacrifício para
aplainar o terreno a um desafeto em 2022.
Ou seja, nesta corrida que divide os
intestinos do poder, vai levar a melhor quem
aparecer com dinheiro para investimentos.
Não será difícil portanto monitorar a coisa. E
será conveniente de vez em quando colocar
o teatro da política econômica no "mudo".

Prestar mais atenção no que é feito e
menos no que é dito.

Economia
Comércio

Rodrigo Pinotti
Sócio-diretor da FSB Com unicação

Adeus, CDI;
bem-vinda,
educação financeira
Quem viveu o overnight pode achar
estranho, mas a taxa básica de juros no
Brasil é a mais baixa da história. Isso
obrigou a todos a procurarmos novas
opções de investimentos e gerou uma
explosão no número de CPFs na B3:
apenas no primeiro semestre houve um
aumento de 68%, com 2,8 milhões de
brasileiros negociando no mercado.
Este boom mudou também a maneira de
discutir ações, opções, fundos etc. No
pós-pandemia, o valuation do próximo IPO
será tema do almoço em família.
Minha filha de seis anos me perguntou
esses dias o que era circuit breaker. E o
grande volume de entrantes na bolsa fez
surgir o novo grande campo de discussão
(e de batalha) do mercado financeiro: o
Twitter.
É ótimo ter mais gente investindo e
falando sobre investimentos. Mas há
também muita desinformação, e recémchegados têm feito más escolhas e
perdido dinheiro ganho com suor. Abre-se
a possibilidade para que as empresas
abertas criem novas formas de se
comunicar com as pessoas físicas, que se
tornarão mais e mais relevantes.
Educação financeira deixa de ser assunto
só dos bancos para entrar nas estratégias
de todos, lembrando que este ano pode
ter o recorde em companhias estreantes
na B3 – seis já listaram e há 20 na fila.
As calls com analistas e rodadas com
investidores institucionais talvez não
sejam mais suficientes: quem tiver mais
didática na comunicação com o público
(obviamente respeitando as regras
estabelecidas pelo regulador) vai ter uma
melhor reputação. E reputação, no
mercado, é tudo.

Em junho, varejo cresce 8%, diz IBGE (leia)

Combustíveis
Petrobras eleva preço do diesel em 2%, na
6ª alta seguida; gasolina sobe 4% (leia)

Sistema financeiro
Pix é muito mais do que uma TED
vitaminada, diz diretor do BC (leia)

Indicador
Ações de valor superam empresas de
crescimento em emergentes (leia)

Pnad Contínua Turismo
96,1% das viagens tinham destinos
nacionais em 2019 (leia)

B3/câmbio
Ibovespa fecha em leve queda de 0,06%;
dólar, em alta, encerra a R$ 5,453 (leia)

Poder + Política
• Bolsonaro

explica 'debandada' e defende
privatizações: 'Estado está inchado' (leia)

• Guedes

está firme no cargo e tem
obstinação para continuar, diz Mattar (leia)

• Argentina

quer 'olhar para o futuro' na
relação bilateral, diz novo embaixador ao
chegar ao Brasil (leia)

• Bolsonaro

passa por avaliação médica em
São Paulo (leia)

• Câmara derruba

vetos para retomar

incentivos (leia)

• Secretários

de Fazenda criticam proposta
de reforma tributária (leia) (veja)

• Toga e farda são incompatíveis

com
eleição, diz autor de projeto de lei (leia)

• Deputado

do Centrão anuncia que será
novo líder do governo na Câmara (leia)

Lembre-se disso.

Saúde_Ciência
• Rotina de voluntária

da vacina de Oxford
inclui 'medir picada' e diário (leia)

• Coronavírus

no ar é capaz de infectar,
conclui outro estudo preliminar (leia)

• Vacina

da BioNTech e Pfizer: testes
mostram resposta "robusta" (leia)

• A longa

lista de possíveis sequelas da
Covid-19 (leia)

• Taxa de transmissão no Brasil cai para
1,01, diz estudo (leia)

• Por que desenvolver

Sustentável

uma vacina é tão
complexo - e nem sempre factível (leia)

Administração pública
Decreto reestrutura Ministério do Meio
Ambiente (leia)

Internacional
• Rússia supera marca de 900 mil casos de

Cinema engajado
Ecofalante ganha versão virtual (leia)

Covid-19 (leia)

• Portugal:

idosos morrem por desidratação
em asilo afetado por coronavírus (leia)

• China flexibiliza

condições de entrada para

europeus (leia)

• PIB do Reino Unido

cai 20,4% no 2T (leia)

• Alemanha

tem maior número de casos
diários de Covid-19 desde maio (leia)

• ONU:

vida e aspirações de jovens seguem
sendo revertidas pela pandemia (leia)

• Maratona

Varejo&Consumo
• Operadora

do McDonald's na AL tem
prejuízo; receita no Brasil cai 60% (leia)

• Globo

e Casas Bahia: parceria para
comércio em tempo real na TV (leia)

• iFood recebe

aval da Anac para
operação com drones (leia)

de Paris é cancelada (leia)

Corporativo
• SBT inicia transmissão nos EUA (leia)

Bem-estar (em casa)
Se for sair...

• Uber pode

ser forçada a encerrar
operações na Califórnia (leia)

Fazer exercícios ao ar livre na pandemia
exige cuidados e adaptações (leia)

• Com home office em alta, aumenta

Orquestras

• Ambev,

Ensaios remotos e gravações caseiras (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

vigilância sobre funcionários (leia)
Santander e Heineken abrem
vagas de trainee (leia)

