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Economia

Bresser-Pereira
Ex-ministro defende mais gasto público (leia)

Barry Eichengreen
Economista diz que globalização não sumirá, 
mas o mundo mudou para sempre (leia)

Socorro às elétricas
Governo estuda como reduzir repasse à conta 
de luz previsto no pacote (leia)

Campo
Agronegócio é o único setor que sairá da crise 
com mais oportunidades, diz FPA (leia)

BNDES
Gustavo Montezano diz que espera 
concretizar apoios a empresas em maio (leia)

Vamos torcer
O presidente da República está convencido de que 
o isolamento radical é inútil para conter o SARS-
CoV-2. E terá efeitos desastrosos para a 
economia, a troco de nada ou quase nada.

Vê nisso séria ameaça a sua reeleição. Sem poder 
mandar nos governadores, estimula 
correligionários a sair às ruas para exigir o fim dos 
diversos graus de quarentena.

É no Brasil? Sim, mas também nos Estados 
Unidos. O efeito ali da descoordenação, da 
subestimação e do conflito político é o país ser 
recordista mundial, de longe, em casos e mortes.

O recorde de casos pode ser lançado na conta da 
testagem maciça. O de mortes, não. Vai para a 
contabilidade mesmo do vácuo de liderança.

Entrementes, a Alemanha deu um show na 
entrada da crise e arruma-se internamente para 
dar um show na saída. Também porque os 
políticos se entenderam.

Resta torcer para que nossos paralelos com os 
Estados Unidos nesta crise da Covid-19 se limitem 
à política. Torçamos para ficarmos bem atrás deles 
nos números.

Porque, aparentemente, só resta torcer.

Poder + Política

fsb.com.br
fsbinteligencia@fsb.com.br

+55 21 2217.6500
+55 61 3323.1072
+55 11 3165.9596

Solidariedade
Iniciativas com foco em saúde e no apoio a 
pessoas que precisam de suporte (leia)

Aniversário infantil
Experiências que dão certo e animam (leia)

Hashtags
Dicas do que seguir neste momento (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Domingo tem carreatas pró-governo e contra 
isolamento (leia); Bolsonaro discursa (leia); 
políticos e autoridades reagem (leia)

• 20 governadores divulgam carta de apoio 
ao Congresso (leia); Maia repudia atos (leia)

• Carlos Bolsonaro critica Rodrigo Maia 
nas redes sociais (leia)

• Pelo Twitter, Luciano Huck ressalta os papéis 
de governos e prefeitos (leia)

• Líder da oposição na Câmara diz que não é 
hora de falar em impeachment (leia)

• Alcolumbre sugere a reedição da MP do 
Emprego Verde e Amarelo (leia)

• Com planejamento e inovação, setor 
fitness ajusta o foco para a crise (leia)

• Franquia especializada em segurança 
adapta-se com a crise (assista)

• Volkswagen: funcionários votam 
amanhã corte de jornada e salário (leia)

• Disputa entre sócios do Gero e Hotel 
Fasano no Rio chega ao fim (leia)

• CNN estreia programa que traz boas 
notícias sobre coronavírus (leia)

2.462 óbitos

Comprar o que, 
como, quando, onde, 
por qual motivo
O período de isolamento deixará marcas 
profundas na forma como consumimos. 
Seja por necessidade ou por falta de opção, 
estamos todos comprando apenas o que 
precisamos (ou quase), e de formas 
diferentes às quais estávamos 
acostumados.

É verdade que uma loja Hermès na China 
vendeu € 2,5 milhões no dia em que reabriu 
as portas, o que mostra um represamento 
formidável. Também é verdade que as 
vendas online nos EUA subiram 25% entre 
o começo de março e o início de abril. E 
podemos lembrar que a epidemia de Sars 
na China em 2003 acabou impulsionando 
uma ainda incipiente startup rumo ao 
estrelato: o Alibaba.

Milhões de anos de evolução legaram a nós 
seres humanos (de forma geral, é bom 
frisar) a propensão a exagerar frente a 
quaisquer problemas que encontremos. A 
pandemia não vai acabar com o mercado 
ou dizimar quaisquer espaços físicos onde 
as pessoas se encontrem, nem fazer com 
que as pessoas deixem de comprar algo 
porque gostam ou porque querem mostrar 
que podem. Por outro lado, vai causar 
mudanças suficientes para matar algumas 
empresas e impulsionar outras – aquelas 
que melhor captarem o novo Zeitgeist.

Melhor estar preparado, pois. Qual é o 
plano da sua empresa?
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• Americanos apoiam isolamento, indica 
pesquisa NBC News/Wall Street Journal (leia)

• Cidades nos EUA com migrantes brasileiros 
e hispânicos têm 30% mais mortes (leia)

• Espanha tem menor nº diário de mortes por 
coronavírus em quase um mês (leia)

• Evento global 'One World: Together At Home' 
arrecada US$ 127,9 milhões (leia)

• Europa ultrapassa marca de 100 mil mortos, 
diz Universidade Johns Hopkins (leia)

• Recuperação do coronavírus deve ser justa e 
mirar igualdade, diz o papa (leia)

O ministro da Saúde, Nelson 
Teich, participou hoje de uma 
videoconferência com 
autoridades sanitárias do G20 e 
o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom. O consenso de que a 
pandemia exige esforços 
conjuntos foi renovado. Falou-
se sobre a importância de 
cuidar das redes de atenção à 
saúde. Teich lembrou ser 
‘fundamental’ entender a 
doença e sua evolução, 
ressaltando os testes (leia).

Saúde_Ciência

• Pandemia impacta de maneira mais severa 
as mulheres (leia); violência aumenta (leia)

• Datafolha: para 89%, uso da cloroquina é 
decisão de médicos e não de políticos (leia)

• Laboratórios de criminalística e da Embrapa 
serão usados para testar coronavírus (leia)
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Nelson Teich 
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No G20, discursos de cooperação

Corporativo

Varejo&Consumo

• 75% preferem comprar perto de casa e 
em locais menores (leia)

• Procura por serviços de internet nas 
periferias aumenta (leia)

• Lojistas de comércio popular de SP 
pedem reabertura no dia 23 (leia)

• Empresários enviam vídeos e pedem 
preferência a produto nacional (leia)

SP passa de 1 mil óbitos
Dados da secretaria estadual de Saúde 

indicaram hoje que São Paulo ultrapassou 

a marca de 1 mil mortes causadas pela 

covid-19 (leia). Veja aqui também o 

balanço do Ministério da Saúde.
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