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Casos pelo país

8 de maio de 2020
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Dashboards globais

Restrições voltam ao foco
Medidas restritivas como forma de 
enfrentamento à pandemia voltaram a 
marcar hoje o discurso de gestores 
públicos nos estados. O governador de São 
Paulo, João Doria, estendeu a quarentena 
até 31 de maio (leia) (leia). ‘Gostaria de dar 
uma notícia diferente, mas o cenário é 
desolador’, disse. No Ceará, no primeiro 
dia de bloqueio, o governador Camilo 
Santana elogiou a adesão da população em 
Fortaleza (leia) (leia). Já o prefeito de 
Manaus (AM), Arthur Virgílio Neto, resiste 
à recomendação do Ministério Público de 
implementação de um lockdown, 
mencionando riscos de caos social (leia).

Redes sociais

Cá como lá
O Financial Times tem uma ótima 
ferramenta para comparar a curva 
logarítmica de casos/mortes da Covid-19 
entre países. Quando configuramos para 
o Brasil é imediato: estamos no 
contrafluxo do mundo. Enquanto ele está 
no platô ou caindo, nós estamos 
escalando. O gráfico abaixo (média 
móvel de sete dias) é autoexplicativo.

Os defensores das medidas de 
isolamento social, das quarentenas e dos 
lockdowns dirão que é porque estamos 
abrindo, e desordenadamente, cedo 
demais. Os detratores dirão que é porque 
fechamos cedo demais e o de agora viria 
de qualquer jeito. Ou antes ou quando 
abríssemos. Como os fatos são teimosos, 
eles estão aí independentemente das 
explicações.

Parecemos de algum modo mimetizar os 
Estados Unidos, país continental como 
nós. Lá como cá parece acontecer alguma 
interiorização e “periferização” da Covid-
19. E cá como lá não tem trégua a guerra 
entre governadores partidários de fechar 
e um governo central que pressiona para 
colocar a placa de “open for business”.

A única certeza: em ambos os países o 
preço pela descoordenação política será 
alto, e pago em vidas.

489 mil
publicações

249 mi
perfis potencialmente impactados

Picos

*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

19h (07/05) - Bolsonaro fala em 10 milhões de 
desempregados

09h (08/05) - Publicações destacam mortes no 
Brasil e posicionamento do governo federal

A FSB Comunicação realizou hoje uma live 
com especialistas em comunicação, saúde 
e comportamento para debater como será 
o regresso das pessoas às atividades 
cotidianas fora de casa, no pós-
isolamento, e como garantir que as marcas 
e organizações encontrem uma maneira 
de se ressignificar neste novo momento. 
Abaixo, algumas das principais falas dos 
palestrantes - o vídeo completo do evento 
pode ser acessado aqui

"Minha esperança é que essa pandemia 
que estamos vivendo nos torne pessoas 
melhores, mais solidárias, menos egoístas, 
mais preocupadas com a saúde, com a 
espiritualidade, com o meio ambiente, 
preocupadas em diminuir a desigualdade e 
com um consumo mais consciente"
Marcos Trindade, sócio da FSB

"Temos feito ressignificações das 
nossas relações com o nosso entorno, com 
as marcas, governos, nossas famílias e 
amigos, com o nosso trabalho. Como 
empresas, somos parte desse processo. 
Temos uma janela de oportunidade para 
nos ressignificarmos como organizações, e 
não há alternativa: se não nos 
ressignificarmos, seremos ressignificados. 
E você não vai querer alguém liderando 
esse processo por você"
Alexandre Loures, sócio da FSB

"É possível construir uma nova 
normalidade, mas precisamos desenvolver 
o como. Não podemos ser simplistas: é 
necessário entender as dinâmicas de 
transmissão da doença e adaptar a vida 
para isso"
Adélia Marçal, epidemiologista e mestre 
em doenças infecciosas

"Não temos só um desafio de 
comunicação. Temos um desafio de efetiva 
mudança nas práticas e na forma como as 
empresas se relacionam com seus 
públicos-alvo, com seus clientes, parceiros 
e com a sociedade como um todo"
Flávio Castro, sócio da FSB

"Descontextualização. A internet era isso, 
mas a gente não queria aceitar. Ela era o 
fluxo, o estar presente durante 24 horas. E 
a vida que vivemos agora é uma vida de 
fluxo. Não tem mais presente, passado e 
futuro: é só ontem, hoje e amanhã. 
Abrimos mão dos contextos de ação"
Michel Alcoforado, Doutor em 
Antropologia do Consumo e sócio-diretor 
da Consumoteca

"Há um valor crucial, presente na fala de 
todos e que não vai mudar: a 
reputação. Hoje e no futuro isso significa 
acreditar na ciência, entender as pessoas e 
encontrar a nossa própria solução –
pessoal, como indivíduos, e também como 
lideranças nas empresas"
Rizzo Miranda, Diretora de Digital & 
Inovação da FSB

• OMS: países precisam voltar a vigiar saúde 
pública na luta contra Covid-19 (leia)

• Harvard Business Review: em quais dados 
sobre a Covid-19 confiar? (leia)

• Estudo estima pelo menos 4,2 milhões já 
contaminados no Brasil (leia)

• Pesquisa mostra que hidroxicloroquina não 
evitou que pacientes fossem parar no 
respirador nem reduziu mortalidade (leia)

Saúde_Ciência

Inflação
País tem deflação de 0,31% em abril, 
menor índice em 22 anos (leia) (leia)

Veículos

Anfavea: produção cai 99,3% e abril é pior 
mês desde 1957 (leia)

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,75%; dólar a R$ 5,74 (leia)

Crédito

Governo avalia novas medidas (leia)

• AGU pede que STF indique quem terá 
acesso a vídeo citado por Moro (leia)

• Justiça manda União cumprir decisão que 
obriga Bolsonaro a entregar exame (leia)

• Base do governo está formada, mas 
tamanho só será conhecido no voto (leia)

• Parecer do TSE é favorável a convenções 
partidárias via internet (leia)

• Juiz erra: Marisa Letícia tinha R$ 26 mil 
em investimentos, não R$ 256 mi (leia)

Antártica
Relatos de quem vive longe do vírus (leia)

Sem espaço
O isolamento em lugares pequenos (leia)

Internacional

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

• Alertas de desmatamento na Amazônia 
crescem em abril, indica Inpe (leia)

• Bloomberg Green: uma análise dos efeitos 
do isolamento sobre o clima (leia)

2°

• ONU alerta para 'tsunami de ódio e 
xenofobia' desencadeados na crise (leia)

• Desemprego nos EUA bate 14,7% (leia)

• Itália supera 30 mil mortes (leia)

• China reabre cinemas, museus, teatros e 
outros locais de entretenimento (leia)

• 'Nunca desista, nunca se desespere', diz 
na TV rainha Elizabeth II (leia)

• Paraguai não cogita reabrir fronteiras com 
o Brasil, diz presidente (leia)

• Imagens aéreas mostram Paris vazia (leia)

Corporativo

1°

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

• Fenabrave: 30% das concessionárias de 
veículos podem 'quebrar' em 15 dias (leia)

• Natura: prejuízo 10 vezes maior no 1T; 
conselho aprova aumento de capital (leia)

• Preço da cerveja será mantido, mas 
vendas cairão, diz CEO da Heineken (leia)

• Petrobras, Via Varejo, IRB e outras 120 
empresas divulgam resultados na 
próxima semana (leia)

• Campanha oferece brindes e 'cashback' 
para ajudar lojistas de shoppings (leia)

• Vendas on-line devem crescer 18% no 
Dia das Mães (leia)

FSB Trocas

Varejo&Consumo

Brasil bate novo recorde
O balanço oficial do Ministério da Saúde atualizou 

hoje 10.222 novos casos de Covid-19 e 751 

mortes. O número de óbitos contabilizados nas 

últimas 24h não indica, porém, que as pessoas 

faleceram entre um dia e outro, mas que as 

mortes por coronavírus foram confirmadas nesse 

intervalo (leia) (leia) (leia) (leia).

https://covid.saude.gov.br/
https://covid19.who.int/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-sp-anuncia-prorrogacao-quarentena-31-de-maio/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/08/nao-e-o-isolamento-que-afeta-a-economia-e-a-pandemia-diz-meirelles.htm
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/camilo-isolamento-aumenta-significativamente-na-capital-apos-lockdown-1.2243573
https://www.poder360.com.br/coronavirus/fortaleza-esta-em-lockdown-a-partir-desta-6a-feira/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52497225
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=bra&cumulative=0&logScale=1&perMillion=0&values=deaths
https://www.youtube.com/watch?v=h13fufSZMVg
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22K2AR-OBRTP
https://hbr.org/2020/05/which-covid-19-data-can-you-trust?ab=hero-main-text
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,epidemia-e-exponencial-e-brasil-precisa-de-mais-medidas-de-controle-alerta-imperial-college,70003296669
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/maior-estudo-ja-feito-comhidroxicloroquina-mostra-que-nao-ha-qualquer-beneficio-em-seu-uso-no-tratamento-da-covid-19-24417848
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/08/em-meio-a-pandemia-pais-tem-a-deflacao-de-031percent-abril.ghtml
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27616-combustiveis-pressionam-deflacao-de-0-31-em-abril-menor-indice-em-22-anos
https://exame.abril.com.br/negocios/anfavea-producao-de-veiculos-cai-993-e-abril-e-pior-mes-desde-1957/
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/05/08/fechamento-dolar-bolsa.htm
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN22K2R9-OBRBS
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-05/agu-pede-que-stf-indique-quem-tera-acesso-gravacao-citada-por-moro
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/justica-manda-uniao-cumprir-decisao-que-obrigou-bolsonaro-a-entregar-exame/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN22K2UQ-OBRTP
https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/parecer-do-tse-e-favoravel-a-realizacao-de-convencoes-partidarias-via-internet/
https://www.poder360.com.br/justica/juiz-erra-marisa-leticia-tinha-r-26-000-em-investimentos-nao-r-256-milhoes/
https://edition.cnn.com/travel/article/life-in-antarctica-during-the-pandemic/index.html
https://www.stuff.co.nz/life-style/homed/sustainable-living/300007883/what-its-like-to-be-stuck-in-a-tiny-house-during-a-pandemic
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/08/alertas-de-desmatamento-na-amazonia-crescem-em-abril-mostram-dados-do-inpe.ghtml
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-how-coronavirus-impacts-climate-change/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/08/onu-alerta-para-tsunami-de-odio-e-xenofobia.ghtml
https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-08/desemprego-nos-eua-chega-a-147-o-mais-alto-em-70-anos.html
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22K2J1-OBRWD
https://oglobo.globo.com/mundo/coronavirus-china-reabre-cinemas-museus-teatros-outros-locais-de-entretenimento-24417159
https://www.bbc.com/news/live/world-52585561
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/nem-passa-pela-cabeca-reabrir-fronteiras-com-o-brasil-diz-presidente-do-paraguai.shtml
http://www.rfi.fr/br/frança/20200508-imagens-aéreas-do-confinamento-mostram-uma-paris-que-ficará-para-a-história
https://g1.globo.com/carros/noticia/2020/05/08/30percent-das-concessionarias-de-veiculos-podem-quebrar-em-15-dias-diz-fenabrave.ghtml
https://www.infomoney.com.br/mercados/natura-registra-prejuizo-dez-vezes-maior-no-1o-tri-conselho-aprova-aumento-de-capital-de-r-2-bilhoes/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/08/preco-da-cerveja-sera-mantido-mas-vendas-cairao-em-2020-diz-ceo-da-heineken
https://www.infomoney.com.br/mercados/petrobras-via-varejo-irb-e-outras-120-empresas-divulgam-resultados-na-proxima-semana/
https://oglobo.globo.com/economia/apoieonegociolocal/campanha-oferece-brindes-cashback-para-ajudar-lojistas-de-shoppings-24417867
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/05/08/vendas-on-line-devem-crescer-18percent-no-dia-das-maes.ghtml
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/covid-19-brasil-tem-102-mil-novos-casos-atualizados-em-24h
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/brasil-registra-751-novas-mortes-por-coronavirus-em-24-h-e-bate-novo-recorde.shtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,em-terceiro-recorde-da-semana-brasil-registra-751-mortes-por-coronavirus-em-24h,70003297044
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/08/brasil-tem-9897-mortes-e-145328-casos-confirmados-de-novo-coronavirus-diz-ministerio.ghtml

