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Economia

Dólar a R$ 5,409
Recorde histórico e alta de 34% no ano (leia)

B3
Ibovespa segue otimismo global e bate 
máxima em quase 6 semanas (leia)

Petróleo
Preços fecham em alta em Londes e NY (leia)

Privatizações em 2020
Governo não deve vender mais ativos (leia)

Arrecadação
Fisco informa queda em março (leia)

Trabalho
39% dos patrões dispensaram diaristas sem 
pagamento, aponta pesquisa (leia)

Corte de jornada e salário
2,5 milhões de acordos registrados (leia)

O fim do começo
Há uma certa ansiedade pela volta ao normal. 
É consequência de os casos e óbitos não terem 
explodido, apesar de quaisquer números 
serem preocupantes e lamentáveis. Mas a 
tendência é a Covid-19 passar a ser vista pelo 
público aqui como um dado da realidade.

Existe, é claro, a subnotificação, de casos e 
falecimentos, mas parece um fenômeno 
global, como relataram reportagens da The 
Economist e do The New York Times. Há 
também o problema da sobrecarga nos 
serviços de saúde.

Mas se não houver um colapso a opinião 
pública infelizmente tende a absorver em 
algum grau. Todo problema que estende no 
tempo, repetindo, tem a tendência de deixar 
de ser notícia, ou de ser notícia menos aguda.

Por isso, há um certo ambiente de transição. 
Não que estejamos perto do início do fim. Sem 
uma vacina, as medidas de proteção e algum 
afastamento social tendem a incorporar-se ao 
panorama. Vide a disseminação do uso das 
máscaras.

Talvez estejamos, chegando ao fim do 
começo.

Poder + Política

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

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

Videoconferência
Fundos de telas de hotéis pelo mundo que 
podem ser aplicados em reuniões (leia)

Saúde mental
Isolamento, medo da covid-19 e 
desemprego abalam a periferia (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro pede apoio do MDB para agenda 
pós-crise, diz presidente do partido (leia)

• Ministro do STF dá 5 dias para Bolsonaro se 
explicar sobre ações contra coronavírus (leia)

• STJ inicia julgamento do recurso de Lula 
contra condenação no caso tríplex (leia)

• Ministro Luiz Eduardo Ramos critica 
imprensa por cobertura (leia)

• Câmara aprova texto-base de projeto que cria 
linha de crédito para micro e pequenos (leia)

• Senado estende auxílio de R$ 600 (leia)

• CEOs globais veem recessão em 'U' e 
'mortes' de empresas, diz pesquisa (leia)

• Faturamento do Grupo Pão de Açúcar 
cresce 14% no 1T (leia)

• Heineken: lucro cai quase 70% no 1T (leia)

• Riachuelo reabrirá seis lojas na sexta-feira, 
diz CEO (leia)

• Nubank: ‘Bancos tradicionais mudaram de 
tática na crise. Será que isso dura?’ (leia)

• 'A nova realidade é fato, nada será como 
antes', diz Luiza Trajano (leia)

• Uber dobrará gorjeta de motoristas (leia)

2.906 óbitos

Razões para 
acreditar

Todos os dias, os prognósticos parecem 
mais sombrios: comércio em queda, 
retração na indústria, ordens de serviço 
canceladas, risco de falência, perda de 
empregos. E, claro, o aumento do número 
de doentes, os casos de óbito, o 
acompanhamento da ocupação de 
hospitais pelos atingidos pelo novo 
coronavírus.

Mas também há espaço para um outro 
olhar. As doações para o combate à 
doença atingiram mais de R$ 3 bilhões, 
com mais de 100 mil empresas, fundações 
e indivíduos contribuindo. Em um mês, se 
arrecadou o mesmo que em 2019 inteiro.

Empregadores assumem compromisso 
público de não demitir. Competidores se 
unem para salvar pequenos negócios. 
Propósito de marca, cidadania corporativa 
e cuidado com a sociedade estão no centro 
das conversas dos tomadores de decisão 
do setor privado.

Estudo da Global Web Index (veja aqui) 
mostra aumento de aprovação dos 
consumidores para o comportamento das 
marcas e, principalmente, que uma 
comunicação eficaz, hoje, passa por 
aumentar a capacidade de tomada de 
decisões das pessoas, reduzir a sensação 
de medo e injetar otimismo, que será 
fundamental para a chamada “nova 
realidade”.
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• Dia da Terra: os 50 anos de um ato global (leia)

• Trump: EUA estão prontos para reabrir (leia)

• Metrô de Madri transportará apenas 30% dos 
passageiros após quarentena (leia)

• Mortes no Reino Unido podem ser mais que o 
dobro da contagem oficial (leia)

O governo federal anunciou 
hoje um programa de 
investimentos com foco na 
geração de empregos e na 
recuperação da infraestrutura, 
chamado de Pró-Brasil (leia). O 
plano envolve ações de todos 
os ministérios e está dividido 
em dois eixos de ação: ordem e 
progresso (assista).
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• Compras com cartões somam R$ 1,84 
trilhão em 2019, alta de 18,7% (leia)

• Supermercados prometem ao governo 
federal evitar preços abusivos (leia)

• Saneamento: inadimplência cresce (leia)

• 67,8% esperam volta ao normal 6 meses 
pós-quarentena, diz FGV (leia)

General será nº 2
O ministro da Saúde, 
Nelson Teich, confirmou o 
general Eduardo Pazuello 
como novo secretário-
executivo da pasta (leia).

12h (22/04) - Novas medidas do governo 
de SP para conter o coronavírus

• Pfizer começa a testar vacina contra 
coronavírus em humanos na Alemanha (leia)

• Hemorio inicia testes com plasma sanguíneo 
em pacientes com covid-19 (leia)

• Estudo indica que cérebro pode ser afetado 
em casos graves de covid-19 (leia)

• Nos EUA, dois gatos estão com covid-19 (leia)

• OMS afirma que coronavírus 'nos 
acompanhará por muito tempo' (leia)

Reabertura em SP
A reabertura gradual ocorrerá a 
partir de 11 de maio. A 
flexibilização do isolamento será 
por etapas, e os detalhes serão 
divulgados em 8 de maio (leia).
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