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Casos pelo país

30 de abril de 2020

3.090.445 casos no mundo

217.769 óbitos no mundo
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Dashboards globais

Reflexos econômicos na Europa

Os efeitos da pandemia na Europa refletiram dura e 
diretamente na economia de países importantes. 
Hoje, alguns índices referentes ao 1º trimestre foram 
divulgados. Na França, o PIB encolheu 5,8%. A 
Espanha registrou queda de 5,2%. Na Itália, a retração 
do PIB foi de 4,7%. Christine Lagarde, presidente do 
Banco Central Europeu (BCE), disse que a crise na 
Zona do Euro é inédita em tempos de paz (leia).

G7 discute saídas
Em uma videoconferência, ministros 

de Finanças do G7 debateram hoje 

formas de reativar a atividade 

econômica pós-reabertura (leia).

Redes sociais
Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

Objetivos e 
subjetivos

O ambiente de radical dissenso político 
no Brasil vai empurrando os políticos 
em cargos eletivos para um jogo que 
tende a acabar mal para todo mundo, 
ou quase. Em primeiro lugar - e mais 
gravemente - para os doentes, mas não 
só. Para os políticos também.

O jogo de empurra entre a União e os 
estados, com a potencial tentação de o 
Judiciário querer tomar as rédeas, pode 
ser responsabilizado pela perigosa 
situação agora: a volta às atividades 
quando as curvas logarítmicas de casos 
e mortes ainda estão subindo.

Na falta de consenso, o cidadão vai 
cuidar da vida.

A lógica diz que estados e municípios 
vão querer endurecer o isolamento, 
mas a mesma lógica informa que: 1) o 
povão não tem como continuar parado 
e 2) os governantes temem a ira do 
eleitor pela ruína econômica, talvez 
tanto ou mais que a contabilidade de 
mortes.

Ou seja, há uma contradição crescente 
entre os aspectos subjetivos e objetivos 
da crise Covid-19. Nessas situações, a 
vida costuma seguir seu curso quase 
espontaneamente. E a conta irá para 
quem tem a caneta.

309 mil
publicações

612 mi
perfis potencialmente impactados
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*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

21h (29/04) - Repercussão das declarações 
do presidente Bolsonaro sobre a covid-19

10h (30/04) - Críticas a Bolsonaro

Sem bola de cristal
Seria preciso uma bola de cristal – ou 
talvez muita arrogância – para dizer que 
sabemos qual será o impacto desta 
pandemia para os negócios ou para o 
universo da comunicação. Mas, com a 
devida vênia de nossos leitores, vou me 
arriscar a fazer uma projeção: haverá um 
aprofundamento da cobrança pela 
sociedade de posicionamento e 
engajamento por parte das marcas.

Baseio minha projeção no fato de que a 
crise trouxe à tona uma série de temas 
extremamente humanos ao debate. 
Saúde, vida, morte, medo, solidão e 
família, apenas para citar algumas, se 
tornaram questões fundamentais para 
todos nós no momento.

Além disso, as empresas já vinham sendo 
instadas a se posicionar, principalmente 
por parte das gerações mais jovens. 
Pesquisa realizada pelo Reputation 
Institute em vários países mostra que os 
chamados Millenials valorizam questões 
como influência positiva na sociedade, 
comportamento ético, responsabilidade 
social e transparência na sua relação com 
marcas e serviços.

Várias empresas perceberam o 
movimento neste momento e souberam 
se engajar no debate, incorporando a 
dimensão humana a suas estratégias de 
comunicação. Aquelas que o fizeram com 
verdade e coerência seguramente 
ganharam ponto com seus públicos-alvo.

• Subnotificação pode esconder mais de 1 
milhão de casos no país, diz estudo (leia)

• Governo promete testes rápidos de covid-
19 para 2,3 milhões de idosos (leia)

• Coronavírus não foi criado pelo homem 
nem modificado geneticamente (leia)

• Coronavírus gera corrida por oxímetro 
para medir oxigênio no sangue (leia)

• SP está em fase de aceleração da covid-
19, afirma diretor do Butantan (leia)

• Estudo chinês indica desenvolvimento de 
anticorpos após covid-19 (leia)

Saúde_Ciência

Desemprego
Taxa sobe a 12,2% no 1T, com informais sendo 
os trabalhadores mais atingidos (leia)

Reflexo da crise

83% dos trabalhadores estão vulneráveis (leia)

Guedes
Ministro diz que é preciso manter sinais vitais 
da economia (leia); que está aberto a 
mudanças (leia); e admite emitir moeda (leia)

Contas públicas
Setor público fecha março com déficit de R$ 
23,6 bi; dívida sobe para 78,4% do PIB (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai no dia, mas avança 10% em abril; 
dólar sobe e fecha o mês em alta (leia)

• Bolsonaro diz que decisão de Moraes foi 
'política' (leia); colegas elogiam ministro (leia)

• Em live, presidente defende nomeação de 
Ramagem e faz 'apelo' a STF (leia)

• Sergio Moro afirma que apresentará ao STF 
provas contra Bolsonaro (leia)

• Juíza federal dá 48 horas para governo 
apresentar exames de Bolsonaro (leia)

• Alcolumbre propõe R$ 60 bilhões de 
socorro a estados e municípios (leia)

• Sem vacina, não haverá Carnaval, diz 
governador da Bahia (leia)

• Assembleia aceita pedido de impeachment 
contra governador do Amazonas (leia)

• Lula critica governo e nega candidatura (leia)

• STF derruba restrições à Lei de Acesso à 
Informação previstas em MP (leia)

• Centrais sindicais farão 1º de Maio on-line 
com participação de Lula e FHC (leia)

Tecnologia
Isolamento faz gigantes liberarem apps e 
lançarem funções novas (leia)

Entretenimento
Pessoas veem mais filmes em casa do que 
no cinema, diz diretor da Universal (leia)

'Call to Unite'

Oprah e Julia Roberts pedirão união 
contra a covid-19 em live global (leia)

• Artigo: a comunicação e a Covid-19 (leia)

• 47% dos CEOs valorizam alinhamento 
entre União e estados, diz Amcham (leia)

• Amazon terá despesa adicional de US$ 4 
bi e prevê 2T abaixo do esperado (leia)

• Produção global de smartphones deve cair 
no 2T, diz consultoria (leia)

• 75% das escolas estão dispostas a 
renegociar valor da mensalidade (leia)

Internacional

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Varejo&Consumo

Economia

Sustentável

• Chefes de fiscalização do Ibama são 
exonerados após operações (leia)

• Crise derruba emissões de carbono, mas 
Brasil deve ter alta com desmate (leia)

• Vale vai retirar pedidos para exploração 
mineral em terras indígenas (leia)

• Sem serem testadas, equipes que 
atendem indígenas temem tragédia (leia)

2°

Flávio Castro
Sócio-diretor da FSB Comunicação

• Merkel diz que férias em outros países 
europeus não são opção (leia)

• Trump diz que China não conseguiu deter 
o vírus ou deixou se espalhar (leia)

• Reino Unido vai apresentar plano de 
reabertura na próxima semana (leia)

• Espanha tem menor balanço diário de 
mortes desde 20 de março (leia)

Corporativo

• Lojas de shoppings perdem R$ 20 bi e 
pedem crédito especial ao BNDES (leia)

• CNC: comércio acumula perda de R$ 86 
bilhões em cinco semanas (leia)

• Multiplan vê demanda reprimida, mas 
desemprego pesará no consumo (leia)

• Biscoito Globo fecha fábrica (leia)

• Compras com cartão de débito recuam, 
mas consumo nos mercados sobe (leia)

• Happy Hour on-line aumenta demanda 
por delivery de bebidas alcoólicas (leia)
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Infecções e óbitos seguem altos no Brasil
Em 24h, o país registrou 7.218 novos casos e 435 novos óbitos 

causados por covid-19. O ministro da Saúde, Nelson Teich, falou hoje 

sobre as recomendações de distanciamento social e reforçou que não 

está em discussão relaxá-las, mas criar diretrizes (leia) (leia e assista).

https://covid.saude.gov.br/
https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://oglobo.globo.com/economia/com-pandemia-franca-entra-em-recessao-na-espanha-pib-tem-maior-tombo-em-quase-um-seculo-24402615
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/04/30/g-7-discute-resposta-coordenada-para-reativar-economia-aps-quarentenas.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/30/subnotificacao-pode-esconder-mais-de-1-milhao-de-casos-no-pais-diz-estudo.htm
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-promete-testes-rapidos-de-covid-19-para-2-3-milhoes-de-idosos,70003288938
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,novo-coronavirus-nao-foi-criado-pelo-homem-nem-modificado-geneticamente-afirma-principal-agencia-de,70003288822
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52464892
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/sp-esta-em-fase-de-aceleracao-da-covid-19-afirma-diretor-do-butantan
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/30/estudo-chines-indica-desenvolvimento-de-anticorpos-apos-infeccao-por-covid-19
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,desemprego-sobe-para-12-2-no-1-trimestre,70003288274
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/30/83percent-dos-trabalhadores-estao-vulneraveis-a-crise-de-emprego-e-renda-avalia-estudo.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/paulo-guedes-reforca-que-e-preciso-manter-sinais-vitais-da-economia
https://www.camara.leg.br/noticias/658427-GUEDES-AFIRMA-QUE-ESTA-ABERTO-PARA-NOVAS-MUDANCAS-NA-POLITICA-ECONOMICA
https://oglobo.globo.com/economia/guedes-admite-que-governo-pode-emitir-moeda-para-financiar-custos-da-crise-24403277
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/contas-do-setor-publico-fecham-marco-com-deficit-de-r-236-bilhoes
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/04/30/ibovespa-cai-mais-de-3percent-com-dados-externo-e-balancos-dolar-sobe.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/bolsonaro-diz-que-decisao-de-moraes-foi-politica-e-que-vai-recorrer-da-suspensao-da-nomeacao-de-ramagem-no-comando-da-pf.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/apos-bolsonaro-criticar-decisao-de-alexandre-de-moraes-colegas-do-stf-fazem-elogios-ao-ministro.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/30/bolsonaro-defende-nomeacao-de-ramagem-e-faz-apelo-a-ministros-do-stf.htm
https://veja.abril.com.br/politica/sergio-moro-afirma-que-apresentara-ao-stf-provas-contra-bolsonaro/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/juiza-da-48-horas-para-governo-apresentar-apresentar-exames-de-coronavirus-de-bolsonaro.ghtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/alcolumbre-propoe-r-60-bilhoes-de-socorro-a-estados-e-municipios/
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/30/NWS,139014,70,1668,NOTICIAS,2190-SEM-VACINA-NAO-HAVERA-CARNAVAL-DIZ-GOVERNADOR-BAHIA.aspx
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/30/assembleia-legislativa-aceita-pedido-de-impeachment-do-governador-do-amazonas.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/30/lula-diz-que-bolsonaro-vai-acabar-com-o-pais-que-governo-e-esse.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/30/supremo-derruba-restricoes-a-lei-de-acesso-a-informacao-durante-pandemia.ghtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/04/centrais-sindicais-farao-10-de-maio-online-com-participacao-de-lula-e-fhc-nesta-sexta.shtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/30/isolamento-faz-gigantes-de-tecnologia-liberarem-aplicativos-e-lancarem-funcoes-novas-veja-o-que-mudou.ghtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2020/04/pessoas-veem-mais-filmes-em-casa-do-que-no-cinema-diz-diretor-da-universal-ck9mztk70003701o811oiwsa4.html
https://br.reuters.com/article/entertainmentNews/idBRKBN22C3KH-OBREN
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/o-ovo-e-o-cacarejo.shtml
https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2020/04/47-dos-ceos-consideram-alinhamento-entre-uniao-e-estados-ponto-chave-diz-amcham.html
https://noticias.r7.com/economia/amazon-tera-despesa-adicional-de-us4-bi-com-covid-19-e-preve-2-tri-abaixo-do-esperado-30042020
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,producao-global-de-smartphones-deve-cair-16-5-no-2tri-diz-consultoria,70003288827
https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/75-das-escolas-estao-dispostas-a-renegociar-valor-da-mensalidade/
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-exonera-chefes-de-fiscalizacao-do-ibama-apos-operacoes-contra-garimpeiros-1-24403219
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/04/pandemia-derruba-emissoes-de-carbono-mas-brasil-deve-ter-alta-com-desmate.shtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vale-vai-retirar-pedidos-para-exploracao-mineral-em-terras-indigenas,70003288796
https://www.dw.com/pt-br/sem-serem-testadas-para-covid-19-equipes-que-atendem-indígenas-temem-tragédia/a-53286113
https://www.dw.com/pt-br/merkel-diz-que-férias-em-outros-países-europeus-não-são-opção/a-53297117
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN22C3VJ-OBRWD
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/30/reino-unido-vai-apresentar-plano-de-reabertura-economica-na-proxima-semana.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/04/30/espanha-tem-menor-balanco-diario-de-mortes-por-coronavirus-desde-20-de-marco.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/30/lojas-de-shoppings-perdem-r20-bi-de-faturamento-e-pedem-linha-de-credito-especifica-ao-bndes.htm
http://www.cnc.org.br/editorias/economia/noticias/coronavirus-comercio-acumula-perda-de-r-86-bilhoes-em-cinco-semanas
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/04/30/multiplan-ve-demanda-reprimida-em-reabertura-de-shoppings-mas-desemprego-pesara-no-consumo.htm
https://vejario.abril.com.br/beira-mar/coronavirus-biscoito-globo-fecha-fabrica/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2020/04/compras-com-cartao-de-debito-recuam-272-durante-pandemia-mas-consumo-nos-mercados-sobe.html
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/happy-hour-online-aumenta-demanda-por-delivery-de-bebidas-alcoolicas/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/30/coronavirus-teich-que-e-possivel-o-brasil-chegar-a-1000-mortes-por-dia.htm
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46817-brasil-registra-85-380-casos-de-coronavirus-e-5-901-mortes-da-doenca

