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Economia

Funcionalismo
Congelamento de salários trará economia de 
até R$ 100 bi, diz Mansueto (leia)

Crise aérea
Setor 'precisa desesperadamente de recursos', 
afirma diretor da Iata (leia)

Indústria
Coronavírus causa queda sem precedentes na 
atividade, diz CNI (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa sobe 3,93%; dólar cai a R$ 5,51 (leia)

Trabalho
Seguro-desemprego segue estável (leia)

O limite da resiliência
As pesquisas mostram que vai mal a 
avaliação de como Jair Bolsonaro enfrenta 
o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. 
Mostram também que isso não impacta por 
enquanto a visão mais geral sobre o 
governo dele. O ótimo/bom está em um 
terço, o ruim/péssimo um pouco acima e o 
regular um pouco abaixo.

O presidente tem resiliência, sabe-se. É a 
propriedade de voltar à forma original após 
uma deformação elástica. Mas talvez a 
estabilidade dos números esconda uma 
troca. A saída de um certo contingente de 
classe média e a entrada de segmentos de 
baixa renda beneficiados pelas medidas de 
apoio financeiro na crise.

A dúvida é como, e se, a popularidade 
presidencial vai sofrer com a curva 
ascendente de mortes e o prolongamento 
das dificuldades econômicas. Na Covid-19, 
talvez a primeira corrosão aconteça no 
capital político dos governadores. Mas há 
um flanco aberto na imagem presidencial, 
pelo estímulo insistente à volta às 
atividades.

Vamos ver como a sociedade reage aos 
cada vez mais tristes números. Nas duas 
frentes.
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TV paga
Canais já têm data para fechar sinal (leia)

Lives
Facebook permitirá que artistas cobrem 
pelo acesso às lives na rede social (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Bolsonaro nomeia André Mendonça para a 
Justiça e Ramagem para a PF (leia)

• Governo renova restrição à entrada de todos 
os estrangeiros por via aérea (leia)

• Em editorial, Financial Times diz que 
Bolsonaro está se autodestruindo (leia)

• Eleições 2014: Ministério Público denuncia 
Skaf, Odebrecht e Duda Mendonça (leia)

• Monitor de robôs on-line aponta aumento da 
atividade no Brasil nos últimos dias (leia)

• Luciano Huck: 'Se tributar (grandes fortunas), 
acho que o dinheiro escapa do país' (leia)

• Alcolumbre promete relatório de ajuda 
emergencial na quinta-feira (leia); Maia elogia 
aproximação de Bolsonaro e partidos (leia)

• Boticário afirma ter tido dias de receita 
zero na 2ª quinzena de março (leia)

• Pesquisa aponta as 100 empresas de 
melhor reputação no mercado (leia)

• App da Bodytech bate 4 milhões de 
usuários após tornar conteúdo grátis (leia)

• Ford tem prejuízo de US$ 2 bi no 1T (leia)

• “Toda crise tem um lado positivo”, diz 
Credit Suisse sobre Carrefour (leia)

5.017 óbitos

Marketing sempre 
forte... o da influência
O Marketing de Influência vem sendo, há 
algum tempo, um dos segmentos da 
comunicação digital mais observados e 
pesquisados.

A onda dos influenciadores chegou como a 
grande ponte para conectar as marcas com 
seus públicos.

Hoje, o Youpix, a melhor plataforma a 
debater o tema, trouxe para o mercado 
várias reflexões que valem para as marcas 
que observam, com olhar desconfiado, 
como se posicionar ali no mundo pós-
quarentena.

Um ponto me chamou especialmente 
atenção (mas você pode ver todos os 
detalhes da pesquisa aqui). A questão agora 
não é sobre produto e sim sobre valor. Não 
é sobre audiência. É sobre conversa. Sobre 
ser útil.

Isso desperta debates que devemos ter.

Um deles: intermediar no ambiente digital a 
reputação de uma marca precisa passar 
muito pela autenticidade e não por práticas 
frágeis da espontaneidade (gracinhas têm 
tempo de validade) que já se derreteram. E 
mais derreterão.

As conversas essenciais pedem pessoas 
especiais. Os autênticos líderes de matilha, 
de nicho em nicho, vão gerar um valor 
muito mais perene para sua marca.

RIZZO MIRANDA
Diretora – Digital & Inovação da FSB Comunicação
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A comunidade científica nunca esteve tão mobilizada como 
agora na busca por uma vacina contra a covid-19. A revista 
Nature publicou hoje um guia, informando que mais de 90 tipos 
estão sendo desenvolvidos por empresas e universidades (leia). 
Uma das frentes é desbravada pela Pfizer, que informou que um 
imunizante pode ficar pronto para uso emergencial nos Estados 
Unidos no fim deste ano (leia). Essa corrida desperta interesse 
entre os brasileiros: há quase 200 voluntários inscritos em uma 
plataforma internacional para participar de testes (leia).
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1°

Corrida pela vacina

Corporativo

Varejo&Consumo

00h (28/04) - Memes x isolamento x BBB

• Anvisa aprova realização de testes rápidos em 
farmácias e drogarias (leia)

• Cerca de 47 milhões de mulheres podem 
perder acesso à contracepção, diz ONU (leia)

• Opas afirma que há mais casos na América 
Latina que o informado pelos países (leia)

• Medidas de isolamento podem ir e voltar por 2 
anos, diz brasileiro na OMS (leia)

• Fiocruz encontra coronavírus em esgotos (leia)

casos

• Trump diz que Brasil passa por 'surto sério' 
(leia), culpa China (leia), que reage (leia)

• França anuncia volta às aulas e reabertura 
de lojas a partir de 11 de maio (leia)

• Espanha tem menos mortes diárias; 
Portugal suspenderá quarentena (leia)

Internacional

2°

De novo, números sobem no Brasil
O Brasil registrou um novo recorde de óbitos diários (474) (leia) (leia) (assista). O ministro 
da Saúde, Nelson Teich, disse que o governo está acompanhando a evolução dos casos.

Sustentável__

• ONGs pressionam Alemanha contra 
exportação de agrotóxicos ao Brasil (leia)

• Bernard Appy debate com ambientalistas 
reforma tributária após saída da crise (leia)

• Plano de shoppings prevê volta parcial 
dos serviços e lojas (leia)

• Vendas on-line já representam até 80% 
do total, diz Via Varejo (leia)

12h (28/04) - Infecções e mortes em SP

https://oglobo.globo.com/economia/congelamento-de-salarios-trara-economia-de-ate-100-bi-para-estados-municipios-diz-mansueto-24398939
https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2020/04/epoca-negocios-setor-aereo-precisa-desesperadamente-de-recursos-afirma-diretor-da-iata.html
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/coronavirus-causa-queda-sem-precedentes-na-atividade-industrial/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/04/28/cenario-politico-mais-tranquilo-e-exterior-positivo-ajudam-ibovespa-dolar-cai-3percent.ghtml
https://exame.abril.com.br/economia/governo-diz-que-nao-ha-explosao-em-pedidos-de-seguro-desemprego/
https://www.fsb.com.br/
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2020/04/28/canais-pagos-ja-tem-data-para-fechar-os-sinais-veja-quando.htm
https://rollingstone.uol.com.br/noticia/facebook-permitira-que-artistas-cobrem-pelo-acesso-lives-na-rede-social/
https://who.sprinklr.com/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.healthmap.org/covid-19/
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/3047038/wuhan-virus/index.html?src=article-launcher
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/bolsonaro-nomeia-andre-mendonca-para-justica-e-ramagem-para-pf
https://www.poder360.com.br/governo/governo-renova-restricao-a-entrada-de-todos-os-estrangeiros-por-via-aerea/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/28/em-editorial-financial-times-diz-que-bolsonaro-esta-se-autodestruindo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/28/mp-denuncia-skaf-odebrecht-e-duda-mendonca-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-nas-eleicoes-de-2014.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/monitor-de-robos-online-aponta-explosao-de-atividade-no-brasil-apos-revelacao-sobre-carlos-bolsonaro.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,huck-se-tributar-grandes-fortunas-acho-que-o-dinheiro-escapa-do-pais,70003285075
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-04/alcolumbre-promete-relatorio-de-ajuda-emergencial-na-quinta-feira
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/maia-elogia-aproximacao-de-bolsonaro-com-os-partidos-e-bom-esse-dialogo.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/04/28/tivemos-dias-de-receita-zero-na-segunda-quinzena-de-marco-diz-presidente-do-grupo-boticario.ghtml
https://www.infomoney.com.br/negocios/as-100-empresas-de-melhor-reputacao-no-mercado-brasileiro/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/04/aplicativo-da-academia-bodytech-atinge-4-milhoes-de-usuarios-apos-tornar-conteudo-gratuito-na-quarentena.shtml
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/28/coronavirus-leva-ford-a-prejuizo-de-us2-bi-no-1-tri.htm
https://exame.abril.com.br/negocios/toda-crise-tem-um-lado-positivo-diz-credit-suisse-sobre-carrefour/
https://download.squidit.com.br/digital-no-distanciamento?fbclid=IwAR0EIqKj3bDYwJ7hEV6OEqOhWpobIlxq8XYdZ8REsLptAPig9VfuA_m7wUM
https://covid.saude.gov.br/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01221-y
https://www.infomoney.com.br/economia/pfizer-diz-que-vacina-para-covid-19-pode-estar-pronta-no-final-de-2020/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/28/brasil-tem-quase-200-voluntarios-dispostos-a-se-infectar-com-novo-coronavirus-em-possiveis-testes-de-vacina.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/28/anvisa-aprova-realizacao-de-testes-rapidos-de-coronavirus-em-farmacias.ghtml
https://news.un.org/pt/story/2020/04/1711912
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/28/opas-diz-que-ha-mais-casos-na-america-latina-que-o-informado-pelos-paises.ghtml
https://exame.abril.com.br/brasil/medidas-de-isolamento-podem-ir-e-voltar-por-2-anos-diz-brasileiro-na-oms/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,fiocruz-encontra-coronavirus-em-esgotos-do-rio,70003286044
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/28/trump-diz-que-brasil-passa-por-surto-serio-de-novo-coronavirus.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-04/trump-culpa-china-por-coronavirus-e-diz-que-eua-estao-investigando
https://www.rtp.pt/noticias/covid-19/china-acusa-eua-de-mentiras-descaradas-apos-trump-falar-em-indemnizacao_n1224337
https://oglobo.globo.com/mundo/franca-anuncia-volta-as-aulas-reabertura-de-lojas-partir-de-11-de-maio-24398083
https://exame.abril.com.br/mundo/covid-19-espanha-tem-menos-mortes-diarias-portugal-suspendera-quarentena/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46806-brasil-registra-71-886-casos-de-coronavirus-e-5-017-mortes-da-doenca
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/28/apos-recorde-diario-e-mais-de-5-mil-mortes-ministro-diz-que-ha-agravamento-da-situacao-da-covid-no-brasil.ghtml
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2650657245189994&ref=watch_permalink
https://www.dw.com/pt-br/ongs-pressionam-alemanha-contra-exportação-de-agrotóxicos-proibidos-para-o-brasil/a-53262566
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/appy-debate-com-ambientalistas-reforma-tributaria-apos-saida-da-crise/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/28/plano-de-shoppings-preve-volta-parcial-sem-cinemas-valet-e-evento-de-reabertura.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/vendas-on-line-ja-representam-ate-80-do-total-diz-presidente-da-via-varejo-24396836

