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Varejo&Consumo

Economia

Rombo fiscal
Governo estima que Brasil fechará uma década 
com contas no vermelho (leia)

Microempresas
Parceria Sebrae/Caixa: oferta de R$ 12 bi (leia)

'Orçamento de guerra'
Senado aprova em 1º turno PEC (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,36%; dólar vai a R$ 5,242 (leia)

Sistema financeiro
Justiça proíbe bancos de aumentarem juros 
em meio à pandemia de coronavírus (leia)

Setor sucroenergético
Usinas pedem aumento da Cide (leia)

Mandetta: 'Sairemos juntos'

A notícia do dia
O STF foi unânime ao referendar a liminar do 
ministro Marco Aurélio que preservava a 
autoridade de estados e municípios para 
tomar medidas contra a Covid-19.

Os votos e as falas apontaram que o governo 
federal enfrentará a chamada batalha morro 
acima, como dizem os americanos, se quiser 
revogar só com base no poder da caneta as 
restrições impostas por governadores e 
prefeitos.

Jair Bolsonaro considera que tem um 
problema no ministério da Saúde. Ao resolvê-
lo, pode acabar atolando seus exércitos no 
pântano da judicialização de eventuais atos 
do eventual substituto. E em vez de ganhar 
corre o risco de perder.

Corre o risco de uma vitória de Pirro.

Decisões unânimes do STF em assuntos 
polêmicos deixaram de ser habituais de 
alguns anos para cá. O tribunal nestes tempos 
vive sua era de protagonismo individual.

Por isso, talvez o Palácio do Planalto devesse 
olhar com atenção a exceção passada hoje do 
lado de lá da Praça dos Três Poderes.
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Sonhos (quase) reais
Relatos e estudos atestam: a pandemia 
potencializa experiências mais vívidas (leia)

Home office
Maior adesão entre ricos, diz estudo (leia)

Idosos
Reações desse público ao isolamento (leia)
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Bem-estar (em casa)

• Campanha publicitária do governo sobre 
coronavírus vai custar R$ 5,3 milhões (leia)

• Executivo já editou 28 MPs relacionadas à 
pandemia de coronavírus (leia)

• STF forma maioria para permitir a estados 
regulamentarem isolamento (leia)

• LDO para 2021 tem meta fiscal flexível (leia)

Corporativo

• “Precisamos reverter parte do lucro para 
a sociedade”, diz VP do Carrefour (leia)

• BB lança plataforma digital para venda de 
imóveis (leia)

• Apple lança iPhone SE a US$399 (leia)

• Teles sustentam economia e não podem 
ficar sem receitas, diz sindicato (leia)

• Youtube reúne mercado musical para 
evitar práticas equivocadas em lives (leia)

1.736 óbitos

Comunicar para 
sobreviver à pandemia
A pandemia do Sars-CoV-2 catalisou 
mudanças já em curso na relação 
consumidor-empresa.

O cliente já não quer mais saber apenas o 
que ele ganha na relação com as marcas, 
mas qual o benefício que elas trazem para 
o mundo.

Programas de responsabilidade social e 
expressões como “posicionamento de 
causa” ganharam ainda mais peso.

O olhar para o novo consumidor e o 
fortalecimento do elo com ele é a chave 
para a sobrevivência dos negócios.

O isolamento social acelerou o processo 
de incorporação da tecnologia nas 
relações, mas, no final, é sempre sobre 
gente. Esse é um fato que pandemia 
nenhuma vai mudar.

Pessoas até toleram o erro, mas não a 
enganação ou a omissão. É preciso 
manter o diálogo constante, aberto, 
transparente e de mão dupla para mostrar 
o propósito e a importância da empresa 
para os mais diversos públicos.

Mais, é preciso ter competência para se 
fazer ouvido num cenário de 
superexposição do cliente ao mais 
diversos tipos de mensagens e 
informações. A má notícia é que o 
concorrente sabe disso.
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• Montadoras: ações on-line para vender (leia)

• Shoppings abrem ações de despejo contra 
lojistas por inadimplência (leia)

• Claro cria plataforma para ajudar comerciante 
local a vender durante a crise (leia)

• Via Varejo segue Magalu e oferece compra on-
line com auxílio emergencial (leia)

• Pesquisa: segurança é mais importante que 
conveniência em compras on-line (leia)

Redes Sociais

• Alemanha prolonga distanciamento e 
prevê reabertura gradual (leia)

• OMS pede que países controlem 
transmissão para reduzir restrições (leia)

• Estado de Nova York ordena uso de 
máscaras em espaços públicos (leia)

• Itália tem menor número de novos casos 
em mais de 1 mês (leia)

Para além do enfrentamento à covid-19, o dia foi 
marcado pela política. O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, manifestou-se sobre a 
possibilidade de deixar o cargo, admitindo visões 
divergentes. Mandetta recusou o pedido de 
demissão do secretário nacional de Vigilância em 
Saúde, Wanderson de Oliveira, e disse: ‘Entramos 
no ministério juntos, estamos no ministério juntos 
e sairemos do ministério juntos’ (assista).

Saúde_Ciência

• Governo testa potencial remédio que tem 
poucos efeitos colaterais (leia) (assista)

• Número de casos de covid-19 é sete vezes 
maior, estima estudo (leia)

• Abbott lança teste e planeja produzir 20 
milhões por mês (leia)

• 'Uso de hidroxicloroquina foi politizado', diz 
presidente do CFM (leia)

• Nenhuma droga testada até agora contra o 
coronavírus teve eficácia, revela análise (leia)

• Cancelar o Carnaval teria sido medida 
adequada, diz Drauzio (leia)
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Política -Jair Bolsonaro

Começa mais uma fase da vacinação
Terá início amanhã a segunda etapa de vacinação nacional 

contra a gripe comum. O grupo a ser imunizado é formado 

por povos indígenas, caminhoneiros, motoristas de 

transporte coletivo e portuários (leia).

Recorde igualado
Pelo segundo dia seguido, o país registrou 204 

óbitos causados por covid-19 em 24h. Todos os 

estados registram mortes, incluindo Tocantins (leia).
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