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Varejo + Consumo

• Kopenhagen: ovo de Páscoa a quem doar sangue em SP (leia)

• Vivo, Claro, TIM e Oi lançam campanha conjunta focada no 
fornecimento de serviços em período de quarentena (leia)

• Walmart contrata 25 mil na 1ª semana de programa (leia)

• GetNinjas lança serviço de reparos ‘a distância’ (leia)

• Chefs Club, junto com parceiros, cria a iniciativa 'apoie um 
restaurante' (entenda)

• JBS acelera produção para atender crescente demanda no 
varejo (leia)

• Grandes empresas varejistas fecham 4.065 lojas (leia)

• O app de treino da Nike que mapeou a covid-19 (leia)
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Economia

Imposto de Renda
7,5 milhões de contribuintes entregam a declaração (leia)

Caixa
Taxa do cheque especial e do parcelamento do cartão de 
crédito será de 2,9% ao mês

Débito automático
CMN altera regra sobre débito automático (leia)

Relatório de Inflação
Banco Central reduz a zero previsão do PIB em 2020 (leia)

Portos
Pandemia reduz volume de comércio (leia)

Caminhões
Volume de cargas transportadas recua 26% (leia)

B3
Ibovespa tem alta de 3,67%, aos 77.709 pontos

Câmbio
Dólar recua mais uma vez e fecha a R$ 4,99

EUA
Previsão de 20 milhões de desempregados em abril (leia)

Hoje, 226 mil posts fizeram alguma menção à 

pandemia, atingindo 491 milhões de perfis 
potencialmente. Identificou-se um recuo no ritmo das 
conversas – sem motivo aparente. As publicações miraram 
ao longo do dia temas variados, mas uma âncora foi o 

avanço da doença no mundo - Itália eEUA, em 

especial. A letalidade do vírus ganhou destaque. O salto 

no número de vítimas fatais no Brasil também 

mobilizou as redes. O papel do governo federal, as ações 
dos estados e polêmicas instaladas em bolhas pró e 
contrárias ao Planalto completaram o dia.

G20 injetará US$ 5 trilhões

• EUA passam a China em nº de casos confirmados (leia)

• Casos de coronavírus no mundo passam de meio milhão 
com acréscimo de 100 mil em 2 dias (leia)

• Itália tem 2º dia de queda nas mortes; total é de 8.165

• Reino Unido tem recorde de óbitos em um único dia: 115

• França: 365 novas mortes em 24 horas

• China não registra casos locais; só importados (leia)

O tempo passa...
Os grandes treinadores conseguem mudar, a favor, um jogo 
ainda no intervalo. Ou até com a partida em andamento. 
Ajuda muito se tiverem antes treinado as alternativas. Se não 
treinaram, o jeito é tentar resolver na raça mesmo e -por que 
não?- apelar aos céus por ajuda.

Todo o plano econômico estava montado na premissa de que 
se o governo economizasse levaria o capital privado a investir 
e assim relançar a economia. Podia dar certo? Talvez, se fosse 
dado tempo suficiente. Infelizmente não saberemos. Pois a 
realidade guinou 180 graus.

Até os mais ortodoxos dizem ser hora de os governos 
colocarem dinheiro para circular sem dó nem piedade, para 
manter vivo o organismo. Cumprida essa etapa, e tendo o 
paciente sobrevivido, cuidar-se-á de corrigir as deformações e 
danos colaterais causados pela terapia.

Quando mais cedo a equipe econômica se convencer de que o 
cenário mudou, mais confiança despertará de que é capaz de 
virar o jogo. Na hora da dificuldade extrema é que um dream 
team faz acontecer.

E não dizem que confiança é chave para a economia? É como 
narrava um famoso locutor das antigas: “O tempo passa, 
torcida brasileira...”

Aliás, a ciência já demonstrou: o tempo é uma medida que 
não anda para trás.
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*Foram analisadas menções públicas no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube,
respeitando as limitações de coleta de cada API. Para o Twitter, a amostra contabiliza
10% da coleta e não inclui RTs.

Após três dias consecutivos de queda no 
percentual de crescimento, número volta a 
subir, registrando 20% de ontem para hoje
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Alimentação
10 receitas para reaproveitar cascas, folhas e sementes (leia)

Superioga
Trabalho de corpo e mente de maneira integrada (assista)

Podcast
App com resumos de livros de várias temáticas (veja)

Mundo

Uma reunião extraordinária do G20 – clube dos países mais ricos do mundo –
discutiu hoje respostas coordenadas ao avanço da pandemia de covid-19. 
Garantia de empregos, suporte à produção e a manutenção do fluxo comercial 
foram alguns dos pilares mais debatidos. Haverá uma injeção de US$ 5 trilhões na 
economia global (leia aqui a íntegra do comunicado final) e ficou acertado 
também o fortalecimento de uma frente mundial para combater o coronavírus. 
Os líderes manifestaram preocupação com a crise e, em especial, com seus 
desdobramentos em países africanos. Medidas práticas serão anunciadas em 
breve a partir de uma iniciativa conjunta que reunirá a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro compara situação do Brasil com a dos EUA (leia)

• Em nova MP, governo reduzirá de 4 para 2 meses 
suspensão de contrato de trabalho (leia)

• SUS precisará de R$ 10 bi extras para covid-19; Saúde 
'errou' ao pedir R$ 410 bi a Paulo Guedes (leia)

• Câmara: acordo para auxílio emergencial de R$ 600 (leia)

• Zema (MG) e Marcos Rocha (RO) são os únicos que não 
assinam carta dos governadores com pedidos ao Planalto

• Rodrigo Maia: divergências devem ser deixadas de lado 
entre os Poderes (leia)

• Ministro Paulo Guedes testa negativo para covid-19

• Sergio Moro: fechamento de fronteiras terrestres deve ser 
prorrogado (leia)

• Deputados de partidos de centro articulam a votação de um 
PL que regulamenta a criação de um fundo de combate ao 
coronavírus (leia)

• Ex-deputado Eduardo Cunha vai para prisão domiciliar por 
causa do coronavírus (leia)

Corporativo

• Elo: análise especial do volume total de transações diante da 
evolução da pandemia (leia)

• Petrobras seguirá com venda de ativos apesar da crise (leia)

• Tesla produzirá respiradores em fábrica nos EUA (leia)

• Iata: mundo terá 100 empresas paradas (leia)

• FDC: Webinar discute importância de empresas colaborarem

• Pilotos e comissários da Latam e da Gol aprovam redução de 

salários de até 80% (leia)

Ministério da Saúde 

não divulga mais 

casos suspeitos

77 óbitos

A conversa cai. E fake 
news? Nunca

Estou curiosa para saber qual será o novo tempo médio de 
conexão do Brasil nas redes sociais. Até dezembro de 2019 o 
relatório da We Are Social informava 3h34min (2º no ranking 
perdendo só para Filipinas). Já era muito. Deve ter explodido.

Com essa atividade a gente sempre teve “acesso” a uma 
pesquisa comportamental em tempo real. E é o que estamos 
vendo agora - na dimensão planetária de sempre - mas com a 
participação indesejada da covid-19.

Hoje quase meio milhão de pessoas foram impactadas pelo 
tema no Brasil. E no momento ascendente da curva do vírus por 
aqui, um dado diferente: o menor volume de toda a semana. A 
conversa foi pro quintal dos vizinhos.

Falamos mais dos EUA do que de SP.Itália, idem. Uma 
provocação (fake news?) se destacou. O perfil @alexmansur, 
pouco mais de 5 mil seguidores, garantiu que casos de 
coronavírus estão sendo notificados como pneumonia. Muita 
gente acreditou além da conta e ele se destacou. Não pode. 
Mas acontece todo dia.

O presidente Jair Bolsonaro, manteve a bolha própria midiática 
com sua questão atlética.

Esse espaço muda de tema, mas tem mantido sua visibilidade.
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