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6.194.533
casos no mundo

376.320
óbitos no mundo

555.383 diagnosticados

300.546
223.638 recuperados

em acompanhamento

Dados da OMS

Mais um recorde...
As estatísticas oficiais contabilizaram de ontem 
para hoje mais 1.262 mortes provocadas pela 
Covid-19, novo recorde (leia) (leia) (íntegra do 
balanço). Com essa atualização, o Brasil 
ultrapassou a marca dos 31 mil óbitos. A primeira 
vítima fatal por coronavírus foi registrada em 17 
de março. O total de novos infectados bateu hoje 
o segundo maior número desde o início da 
pandemia (leia) (leia) (leia) (leia).

O que fazer?
Aqui e ali vão sendo prorrogadas medidas 
de isolamento social, quarentenas e 
lockdowns. Mas cada vez menos rígidas. A 
torcida é para termos realmente atingido e 
ultrapassado o ápice das curvas de mortos 
pelo SARS-CoV-2.

Os números de hoje não foram bons, 
diferentemente dos últimos dias.

De todo jeito, as prorrogações têm sido 
progressivamente mais curtas, conforme 
diminui a resistência de governantes à 
resiliente realidade: antes do longo prazo 
não haverá um “fim da pandemia”, e é 
bastante provável que até a vacina chegar 
precisemos conviver com repiques da 
Covid-19.

Analisar um país continental é sempre 
mais complexo, pois a interiorização e os 
múltiplos focos relativizam a relevância 
dos dados tomados nacionalmente.

Os dados dos próximos (muitos dias) serão 
decisivos para uma avaliação. Já tivemos 
momentos de otimismo que a realidade se 
encarregou de derrubar.

O fato: bons governos deveriam estar 
agora mais concentrados em organizar 
esse longo prazo, apesar das cobranças 
todas serem a respeito do curto.

292 mil
publicações coletadas

1,12 bi
perfis potencialmente 

impactados

* 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

Redes sociais

Crédito imobiliário

Portabilidade sobe 200% em 2019; BC 
avalia que potencial ainda é alto (leia)

Conjuntura
Déficit fiscal em 2020 pode chegar a 12% 
do PIB, diz Armínio Fraga (leia)

B3/câmbio

Ibovespa sobe 2,74%; dólar a R$ 5,21 (leia)

• Hackers vazam dados de Bolsonaro, 
filhos e aliados (leia); presidente fala em 
'tentativa de intimidação' (leia); ministro 
pede à PF investigação (leia)

• 'É o destino de todo mundo', afirma 
Bolsonaro após lamentar mortes (leia)

• Após polêmicas, lei das fake news tem 
votação adiada no Senado (leia)

• Governo federal repassa R$ 41,3 bi a 
estados e municípios (leia)

• 'Constituição não admite intervenção 
militar', diz Aras após fala na TV (leia)

Solidão forçada
As questões de quem mora só (leia)

Home office
Estresse e mais trabalho: o que fazer? (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sustentável

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder360

Sensações nas redes

'Depressão' ganha peso em meio a debates 

sobre afastamento social na quarentena

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

31.199 óbitos (total)

4.312 óbitos (em investigação)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Terça de blecaute: 
racismo e debate. O 
que a #BlackOutTuesday

tem a ver com sua 
marca?

Para refletir:

Minuto 1:
Minuto 2:
Minuto 3:
Minuto 4:
Minuto 5:
Minuto 6:
Minuto 7:
Minuto 8:
46 segundos....

Para refletir:

A morte de George Floyd pela polícia de 
Minneapolis, EUA, asfixiado durante 8 
minutos e 46 segundos, fez explodir o 
debate antirracista há dias.

E hoje teve um grande pico com a “terça de 
blecaute”, jogando a forte luz das redes 
sobre os viscosos rumos da intolerância. 
Arrastou para o debate pessoas e a empatia 
de marcas. A tag #BlackOutTuesday sacudiu 
a web. 

Artistas e a indústria musical aderiram em 
apoio às manifestações antirracistas ligadas 
à morte de Floyd. E o que ela representa. 
Foram 1,1 milhão de tweets e 25 milhões de 
fotos no Instagram que contaram essa 
história.

Mas e a sua marca? O que pode refletir 
sobre isso? Fizemos um paper especial 
sobre o tema. Clique aqui.

Global Forest Watch

Brasil foi responsável por 1/3 da perda 
de florestas virgens em 2019 (leia)

Pós-Covid-19

A pandemia pode comprometer 
avanços sociais se as ameaças ao 
planeta não puderem ser contidas (leia)

• Lancet diz ter preocupação com dados 
de estudo com cloroquina (leia)

• ‘Disseminadores silenciosos’ que 
espalham a Covid-19 (leia)

Acesse o dashboard interativo

medo

15%

saudade

11%

paz

17%

depressão

22%

Rizzo Miranda
Diretora – Digital & Inovação da 

FSB Comunicação

*Dados do dia 01/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• 80% das empresas preveem revogar 
contrato com clientes, diz estudo (leia)

• Casas Bahia e Pontofrio aderem a 
sistema de drive-thru em 200 lojas (leia)

• Zoom dobra previsão de receita (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• 'Não abram rápido demais', diz Opas (leia)

• Brasil entra em pool global da vacina (leia)

• Wuhan: quase 10 milhões de testes (leia)

Para acompanhar a evolução das mortes por 
Covid-19 em todo o país, o Instituto FSB Pesquisa

elabora diariamente o gráfico abaixo, que 
acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da 

Federação a partir do dia em que a média móvel 
de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e 
divididas por 7) da respectiva região chega pela 

primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as 
curvas de óbitos com base no mesmo período de 

evolução da doença em cada UF.

1.262 óbitos (em 24h)

Realidade local deve ser considerada
Em meio a processos de flexibilização das medidas restritivas em estados e municípios, a indicação 

dos especialistas é de que as realidades locais sejam levadas em conta (leia) (leia) (assista).

• Pandemia abre espaço para varejistas 
em clube dos R$ 100 bi da bolsa (leia)

• A era do varejo sem contato (leia)

• Fecomercio SP: custo da retomada (leia)

FSB Trocas

O que vem de Oxford:
o desafio da vacina para a Covid-19
Na próxima segunda-feira (08), às 18h, a FSB

promoverá um evento online com a participação de 
três importantes pesquisadores brasileiros: os 

doutores Eneida Parizotto-Lee e Wen Hwa Lee, de 
Oxford, e a doutora Margareth Dalcolmo, da 

Fiocruz. O encontro tem o objetivo de elucidar quais 
são as reais perspectivas do desenvolvimento de 

uma vacina contra a Covid-19, onde estão as 
pesquisas mais promissoras e como ficará o Brasil 
quando houver uma vacina aprovada. Inscreva-se

Polly Miranda
Diretora de Digital da Loures 

Consultoria

https://covid19.who.int/
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-brasil-bate-recorde-de-mortes-registradas-em-24-horas-chega-31199-24459294
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-bate-recorde-com-1262-mortes-e-ultrapassa-as-30-mil-mortes-pelo-novo-coronavirus,70003322656
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/02/02.06.2020_Coletiva%20de%20imprensa%20completa%20final.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/brasil-bate-recorde-de-novas-mortes-e-total-de-obitos-passam-de-30-mil.shtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/02/flexibilizacao-do-isolamento-deve-respeitar-realidade-local-diz-ministerio-da-saude.ghtml
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN239361-OBRTP
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/brasil-registra-mais-de-31-mil-mortes-por-covid-19
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/02/portabilidade-do-credito-imobiliario-sobe-200percent-em-2019-revela-bc.ghtml
https://exame.com/economia/deficit-fiscal-em-2020-pode-chegar-a-12-do-pib-diz-arminio-fraga/
https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/06/02/fechamento-bolsa-dolar.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/02/hackers-vazam-dados-pessoais-de-bolsonaro-filhos-ministros-e-apoiadores.htm
https://www.poder360.com.br/justica/vazamento-e-uma-clara-medida-de-intimidacao-diz-bolsonaro/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/02/ministro-pede-a-pf-investigacao-sobre-vazamento-de-supostos-dados-pessoais-de-bolsonaro-e-filhos.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/02/bolsonaro-a-gente-lamenta-todos-os-mortos-mas-e-o-destino-de-todo-mundo.htm
https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,apos-polemicas-lei-das-fake-news-pode-ter-votacao-adiada-no-senado,70003322377
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/02/governo-repassa-r-413-bi-a-estados-e-municipios-sendo-r-77-bi-contra-covid.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/02/constituicao-nao-admite-intervencao-militar-diz-aras-apos-fala-na-tv.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/02/como-e-morar-sozinho-na-pandemia-e-como-lidar-com-a-solidao.htm
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/06/02/estressado-e-trabalhando-mais-no-home-office-veja-motivos-e-como-tentar-reverter.ghtml
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://mcusercontent.com/249eb69205b81a59d65105f88/files/8290b685-7743-405e-8e56-65a99fc9138f/Report_BlackoutTuesday_0206.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52887285
https://nacoesunidas.org/quatro-odss-sao-chave-para-recuperacao-sustentavel-no-pos-covid/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2392XH-OBRTP
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52889944
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://6minutos.com.br/negocios/com-pandemia-80-das-empresas-consideram-revogar-contrato-com-clientes/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/06/02/interna-brasil,860353/casas-bahia-e-pontofrio-aderem-a-sistema-de-drive-thru-em-200-lojas.shtml
https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN23934B-OBRIN
https://www.moneytimes.com.br/nao-abram-rapido-demais-recomenda-opas-sobre-o-isolamento/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/covid-19-brasil-ingressa-em-consorcio-global-para-produzir-vacina
https://oglobo.globo.com/mundo/apos-quase-10-milhoes-de-testes-em-wuhan-china-detecta-apenas-300-casos-assintomaticos-24458298
https://oglobo.globo.com/sociedade/ministerio-da-saude-afirma-que-retomada-de-atividades-deve-ser-feita-com-distanciamento-social-medidas-de-prevencao-24459341
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/02/flexibilizacao-do-isolamento-deve-respeitar-realidade-local-diz-ministerio-da-saude.ghtml
https://www.facebook.com/watch/?v=1046373655765066
https://exame.com/mercados/pandemia-abre-espaco-para-varejistas-em-clube-dos-r-100-bilhoes-da-bolsa/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2020/06/retomada-marca-inicio-da-era-do-varejo-sem-contato-sua-empresa-esta-preparada.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/02/retomada-tera-custo-alto-para-varejo-devido-a-protocolos-sanitarios-diz-fecomerciosp.ghtml
https://zoom.us/webinar/register/WN_0FkoQmdfQEq7FcjTg6tXmA

