
Dólar a R$ 5,84
O dólar voltou a subir hoje e 

bateu o recorde nominal de 

R$ 5,84 (leia). Analistas 

explicam que o movimento é 

global, mas advertem para a 

conjuntura brasileira (leia).
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Casos pelo país

7 de maio de 2020
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Questão econômica

O presidente Jair Bolsonaro, ministros e empresários 
estiveram hoje no STF. Em uma reunião com o 
presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, falaram 
sobre economia e reforçaram preocupações em torno 
dos impactos na atividade e no emprego (leia) (assista). 
Bolsonaro disse que o setor produtivo está preocupado 
com um eventual colapso (leia) (leia).

Redes sociais

Na boca do caixa
Havia muito tempo não se falava 
tanto em “ciência”, mas em alta 
mesmo está a religião. Não uma 
dessas comuns por aí, as formais, 
mas a fé na bolha. Agarra-te a uma 
crença e ela te servirá de boia para 
atravessar as ferozes corredeiras das 
redes sociais, da família, dos amigos.

Onde escasseia a racionalidade não 
há outra solução. O que seria 
racional? Alguém dizer: “Tudo vai ter 
de ficar fechado por cerca de tanto 
tempo para achatarmos a curva um 
certo tanto e voltarmos a alguma 
normalidade no dia tal, com uma 
margem de erro de tanto”.

Como isso não existe, estamos 
divididos entre os que têm fé no 
achatamento da curva e os que têm 
fé em quem nega a eficácia do 
achatamento da curva. Enquanto 
isso, as pessoas tendem 
naturalmente a cuidar da própria 
existência, duplamente ameaçada.

Resta aos governantes administrar a 
crise, como me disse alguém, “na 
boca do caixa”. Ir controlando a 
ocupação das UTIs, que é a rigor a 
única variável passível de 
mensuração algo precisa neste caos.
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11h (07/05) - Mortes e isolamento social

17h (07/05) - Debates sobre óbitos diários

Endividados e 
cautelosos

Com número crescente de casos e mortes 
por Covid-19, ainda é impossível estimar 
quando a pandemia estará sob controle. 
Mas é natural que todos busquem saber 
qual será o comportamento do brasileiro 
quando as coisas voltarem ao (novo, claro) 
normal.

Para tentar antever esse cenário, o 
Instituto FSB fez, por encomenda da 
Confederação Nacional da Indústria, 
ampla pesquisa com a população (clique 
para baixar). E o diagnóstico é claro: o 
consumidor fala em ser extremamente 
cauteloso, seja pela renda já afetada pela 
crise, seja pelo receio do futuro.

Quatro em cada 10 brasileiros já perderam 
toda ou parte da sua renda mensal. E 
mesmo quem não teve o bolso afetado 
pisou no freio: 74% reduziram os gastos 
mensais.

A pesquisa mostra ainda que 53% das 
pessoas estão endividadas, soma de 38% 
que já estavam e 15% que passaram a 
dever nos últimos 40 dias. Não é pouco. 
Esse quadro levou 77% da população a 
reduzir seu consumo. Os produtos que 
mais sofreram são calçados, roupas, 
cosméticos e móveis.

Olhando para o futuro, o quadro não é 
diferente: 44% dos consumidores não 
pretendem aumentar o consumo de 
nenhum dos 15 produtos testados. E 46% 
falam em ampliar o gasto de no máximo 5 
produtos. Boa parte das pessoas também 
pensa em frequentar menos bares e 
restaurantes (52%) e shoppings (48%).

No curto prazo, os bens de consumo que 
devem reagir mais rapidamente são 
roupas (54% esperam comprar em até 6 
meses) e calçados (51%). Mas alguns 
segmentos sofrerão por mais tempo: em 
até 6 meses, só 11% planejam comprar 
eletrodomésticos, 11% eletroeletrônicos, 
7% relógios e 6%, computadores.

Claro que intenções podem mudar no 
tempo, mas os dados mostram que o 
varejo terá um pós-Covid desafiador pela 
frente.

• Japão autoriza uso do remdesivir contra a 
Covid-19 em pacientes graves (leia)

• Bolsonaro é 'ameaça' à luta contra o 
coronavírus no Brasil, diz The Lancet (leia)

• Pesquisadores promovem marcha virtual 
pela ciência e tecnologia (leia)

• 'Essa epidemia é o grande marco do 
século 21', diz presidente da Fiocruz (leia)

• Crianças x Covid-19: Nature explica (leia)

Saúde_Ciência

Poupança
Captação em abril é a maior da história (leia)

Reflexo da crise 1

'Países vão ter que se endividar para salvar o 
emprego e a vida das pessoas', diz BID (leia)

Reflexo da crise 2
Quarentena piora pobreza e vulnerabilidade 
entre 2 bilhões de informais, diz OIT (leia)

Energia elétrica

Pandemia isola índios e atrasa licença para 
linhão de energia em Roraima (leia)

Setor aéreo

Governo negocia compra antecipada e com 
desconto de bilhetes de companhias (leia)

Essenciais na pandemia

Governo inclui indústria e construção (leia)

• Maia: Com pandemia, reformas terão de 
ser discutidas em outro patamar (leia)

• 'Está faltando cada um entender 
o tamanho da cadeira', diz Mourão (leia)

• AGU pede a Celso de Mello para entregar 
vídeo com apenas parte de Moro (leia)

• STF suspende MP que obrigava 
telefônicas a enviar dados ao IBGE (leia)

• Correios poderão ajudar no cadastro para 
auxílio emergencial, diz Onyx (leia)

Fadiga da quarentena
Rotinas, intensidade e novos hábitos: o que 
esgota as pessoas nesse período (leia)

Noção de tempo
Isolamento refaz percepções básicas (leia)

Internacional
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Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Preocupação com pandemias e o futuro 
do comércio legal de vida selvagem (leia)

• Desmatamento na América do Sul está 
mais lento, segundo a FAO (leia)

2°

• ONU estima em US$ 6,7 bilhões ajuda a 
países frágeis e vulneráveis (leia)

• Brasil preocupa vizinhos (leia)

• França relaxa quarentena (leia)

• Argentina avança na flexibilização 
progressiva das atividades (leia)

• Governador de NY adia ordens de despejo 
para proteger mais vulneráveis (leia)

• Suécia passa de 3 mil mortes (leia)

Corporativo

1°

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

• Lucros de Ambev (leia) e BB recuam (leia)

• BNDES quer usar fintech e maquininha de 
cartão para emprestar até R$ 5 bi (leia)

• Itaú, Ambev e Magazine Luiza lideram 
ranking de marcas solidárias (leia)

• Abiec: exportação de carne bovina em 
2020 deve superar recorde de 2019 (leia)

• Lucro da Nintendo aumenta 33% no ano 
fiscal e soma US$ 2,44 bi (leia)

• CNI: 3 em cada 4 pessoas vão manter 
redução no consumo no pós-crise (leia)

• E-commerce: alta de 81% em abril (leia)

• Em Amsterdã, restaurante adota 
'estufas de quarentena' (leia)

Marcelo Tokarski
Sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa

FSB Trocas

De aviões a shoppings, de cinemas a escritórios, 
de restaurantes às nossas casas: hábitos terão de 
mudar. O que sua empresa está fazendo para se 
adaptar e como ela está comunicando isso? Para 
discutir o tema, a FSB Comunicação reuniu um 
time de especialistas em saúde, consumo, 
comportamento, comunicação e convida você 
para um Café Virtual amanhã (08), às 8h30. 
Inscreva-se

Varejo&Consumo

610 óbitos
Os registros atualizados 

hoje pelo Ministério da 

Saúde indicam mais 

9.888 novos casos e 610 

novos óbitos (leia).

Veto a reajustes
Bolsonaro disse que vetará 
trecho que permite reajustes ao 
funcionalismo (leia).

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/07/dolar.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22J3CC-OBRTP
https://covid.saude.gov.br/
https://covid19.who.int/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/bolsonaro-vai-com-empresarios-ao-stf-para-pedir-retomada-da-economia
https://www.youtube.com/watch?v=CRX3v39mh9Q&feature=youtu.be
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/07/bolsonaro-atravessa-praca-dos-tres-poderes-a-pe-e-vai-ao-stf-acompanhado-de-ministros.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22J2HY-OBRTP
https://mcusercontent.com/4d21430e7a1d508af1534064f/files/585e9211-4a15-4f29-9b00-017f6b8d90b2/Pesquisa_Populacao_CNI.pdf
https://oglobo.globo.com/sociedade/japao-autoriza-uso-do-remdesivir-contra-covid-19-em-pacientes-graves-24414614
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52584428
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/pesquisadores-promovem-marcha-virtual-pela-ciencia-e-tecnologia
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-da-fiocruz-fala-do-combate-ao-coronavirus-essa-epidemia-e-o-grande-marco-do-seculo-21,70003295618
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01354-0
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/poupanca-captacao-liquida-soma-r-305-bilhoes-em-abril-e-e-a-maior-desde-1995/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52567527
https://www.infomoney.com.br/carreira/quarentena-piora-pobreza-e-vulnerabilidade-entre-2-bilhoes-de-informais-diz-oit/
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22J2RQ-OBRBS
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/governo-negocia-compra-antecipada-de-bilhetes-de-companhias-aereas-com-desconto,b78c52e7134442b02da486bf9c711c6e3vysdmky.html
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/07/bolsonaro-amplia-lista-de-servicos-essenciais-e-inclui-industria-e-construcao
https://exame.abril.com.br/economia/maia-com-pandemia-reformas-terao-de-ser-discutidas-em-outro-patamar/
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/esta-faltando-cada-um-entender-o-tamanho-da-sua-cadeira-diz-mourao/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/07/agu-pede-a-celso-de-mello-para-entregar-video-com-apenas-parte-de-sergio-moro
https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-suspende-mp-que-obrigava-telefonicas-a-enviarem-dados-de-clientes-ao-ibge-07052020
https://www.poder360.com.br/coronavirus/correios-poderao-ajudar-no-cadastro-para-auxilio-emergencial-diz-onyx/
https://www.miamiherald.com/miami-com/funny-stories/article242536446.html
https://www.vox.com/2020/5/7/21248259/why-time-feels-so-weird-right-now-quarantine-coronavirus-pandemic
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/05/to-prevent-next-pandemic-focus-on-legal-wildlife-trade/
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/desmatamento-na-america-do-sul-esta-mais-lento-segundo-fao-doc-1r32bx1
https://www.dw.com/pt-br/onu-teme-aumento-de-fome-conflitos-e-pobreza-devido-a-pandemia/a-53360373
https://www.afp.com/pt/noticia/3965/epicentro-da-pandemia-na-america-latina-brasil-preocupa-vizinhos-doc-1r21kh1
http://www.rfi.fr/br/frança/20200507-frança-pode-flexibilizar-quarentena-em-11-de-maio-mas-país-está-dividido-em-dois
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-05/argentina-avanca-na-flexibilizacao-progressiva-das-atividades
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/05/07/governador-de-nova-york-adia-ordens-de-despejo-para-proteger-mais-vulneraveis.htm
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-por-coronavirus-na-suecia-ultrapassam-3-mil,70003295420
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22J1VB-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22J1NC-OBRBS
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/07/bndes-quer-usar-fintech-e-maquininha-de-cartao-para-emprestar-ate-r-5-bi.htm
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/05/itau-ambev-e-magazine-luiza-lideram-ranking-de-marcas-solidarias-na-pandemia.shtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22J2TH-OBRBS
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/07/lucro-da-nintendo-aumenta-33percent-no-ano-fiscal-e-soma-us-244-bilhoes.ghtml
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/tres-em-cada-quatro-consumidores-vao-manter-reducao-no-consumo-no-pos-pandemia/
https://www.poder360.com.br/economia/e-commerce-cresce-81-em-abril-aponta-pesquisa/
https://edition.cnn.com/2020/05/07/world/dutch-restaurant-reopen-greenhouse-trnd/index.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://zoom.us/webinar/register/WN_HZtQud93SaOcPn4rArIafQ
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46852-brasil-registra-135-106-casos-de-coronavirus-e-9-146-mortes-pela-doenca
https://www.infomoney.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-vai-vetar-trecho-que-permite-reajuste-salarial-a-servidores-dois-dias-apos-apoiar-medida/

