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7.039.918
casos no mundo

404.396
óbitos no mundo

739.503 casos (total)

311.064 recuperados

Dados da OMS

Pazuello vai à Câmara
O ministro interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, esteve hoje na Comissão do 
Coronavírus na Câmara dos Deputados. 
Segundo ele, 'nunca houve, não há e 
nunca haverá omissão de dados' (leia). 
Pazuello explicou como a equipe técnica 
vem atuando para enriquecer a 
plataforma on-line de dados oficiais de 
modo a oferecer informações mais 
robustas e fidedignas (assista). Com os 
detalhamentos necessários e acesso 
amigável para auxiliar gestores e a 
sociedade em geral no combate à 
pandemia (leia) (leia) (leia) (leia) (leia).

Perguntas
O gráfico abaixo do Financial Times, média móvel das 
novas mortes nos últimos sete dias, traz 
constatações que merecem alguma indagação. E 
alguma explicação.

Por que as curvas (logarítmicas) da Itália, Espanha e 
Reino Unido são tão semelhantes na subida e na 
descida? E por que em cada um desses países o pico 
girou perto de mil mortes registradas diariamente?

Aliás, se o Brasil estiver de fato perto do (ou no) pico, 
por que nos países mais atingidos em números 
absolutos de óbitos pelo SARS-CoV-2 as mil mortes 
parecem ser uma referência de teto, em ordem de 
grandeza? A exceção são os Estados Unidos.

E por que Estados Unidos, Itália, Espanha e Reino 
Unido levaram perto de 30 dias (após as primeiras 
três mortes) para bater no teto enquanto o Brasil 
levou pelo menos 70 para atingir o numeral 
misterioso?

Essa é aliás uma razão para o esgotamento entre nós 
do isolamento social.

E por que o teto nos Estados Unidos parece ter sido 
de 2 mil mortes? A proporção populacional não 
explica. E por que a curva do México é tão parecida 
com a do Brasil?

451 mil
publicações coletadas

1,1 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

Seguro-desemprego

País tem 960 mil pedidos em maio (leia)

Medida anticrise
Corte de salário ou suspensão de contrato 
atinge 10 milhões (leia)

Auxílio emergencial

2ª parcela será paga até dia 13 (leia); 
Guedes confirma prorrogação (leia)

Indústria
CNI: abril foi um dos piores da história (leia)

B3/câmbio
Ibovespa cai 0,92%; dólar a R$ 4,889 (leia)

Cidades caras no mundo

Pesquisa compara custo de vida (leia)

• Bolsa Família vai virar Renda Brasil e terá 
imposto negativo (leia); Governo revoga 
ato que remanejava verba (leia)

• Maia sugere corte salarial de Poderes (leia)

• Televisionada, reunião ministerial ocorre 
em tom ameno e sem palavrões (leia)

• PGE é a favor de provas do inquérito das 
fake news em ações do TSE (leia)

• Impeachment pode levar brasileiro a não 
respeitar mais o voto, diz Kassab (leia)

• PT defende saída de Bolsonaro e Mourão 
e quer novas eleições, diz Gleisi (leia)

Fugindo do mau humor
Um passo a passo com dicas úteis (leia)

Organização
Cômodos assumem funções multiuso (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
Debates miram a cena política e 

elevam o sentimento de 'indignação'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

309.033
óbitos (total)

1.272 óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

Os loucos anos 2040
Em recente livro - "The Future is Faster Than 
You Think" – Peter Diamandis projeta para 
2040 uma grande revolução embarcada em 

5G e Inteligência Artificial, com a 
comunicação indo para a hiper-
personalização tecnológica e ativações 
diretamente consumidor a consumidor. O fim 
da intermediação comunicacional entre 

marcas e consumidores.

O livro foi lançado em janeiro de 2020. 
Mesmo mês do “início” do ano 2040. Já temos 
uma grande desmaterialização de 

comportamentos. As previsões de Diamandis 
envolvem uso de tecnologia. E é exatamente 
ela que já determina como vamos caminhar 
em tempos coronials. No ambiente de grande 
escassez econômica seremos todos filhos de 

desidratados PIB’s ao redor do mundo.

Não há respostas sobre como será esse novo 
diálogo de sobreviência entre 
marcas ressignificadas e consumidores, 

idem. Mas, não é preciso ser futurista para 
apostar que “valores-passaportes” para esse 
momento estarão apoiados na genuína 
compreensão das marcas – e tradução para 
seus produtos e atitudes - sobre a escassez. E 

como ser cúmplice.

Capaz de estar lado a lado, em narrativa 
sincera e horizontal com seus consumidores, 
será um índice de saudabilidade do negócio. 

Perceber necessidades mínimas, escolhas 
mais ponderadas, menos exibicionismo, mais 
valor, menos opções, mais consumo recluso. 
Tudo intermediado sim, por tecnologia de 
transações, de contatos e de soluções de 

problemas em ambientes “touchless”.

E o que fake news têm a ver com isso tudo? 
Vamos falar sobre isso amanhã, às 16h, na 
Fundação Dom Cabral, em uma webinar 

especial. Vá lá, participe e nos mande 
feebacks! O caminho é aqui.

Amazônia

Desmatamento passa de 10 mil km² de 
agosto de 2018 a julho de 2019 (leia)

Polinizadores mundiais

Destaques de um relatório da ONU (leia)

Clima e pandemia

Os ganhos ambientais na crise e o que 
pensa o Fórum Econômico Mundial (leia)

• OMS recua e reconhece transmissão 
assintomática da Covid-19, mas diz que 
falta 'saber quanto' (leia)

• Racismo sistêmico: a ciência deve ouvir, 
aprender e mudar, diz Nature (leia)

• Pesquisadores querem usar vacina da 
pólio no combate à Covid-19 (leia)

• Vírus pode ter se espalhado em Wuhan 
em agosto, diz Harvard (leia)

Acesse o dashboard interativo

esperança

13%
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saudade

12%

tristeza

15%

*Dados do dia 08/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Com novo modelo de negócios, Gympass
se reposiciona (leia)

• Centenas de empresas foram alvo de 
hackers contratados, diz relatório (leia)

• O 'antes e depois' da dona da Zara (leia)

• Shell aposta em energia solar no Brasil de 
olho em potencial do mercado livre (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• México ainda não atingiu pico de 
infecções, admite governo (leia)

• França aporta € 15 bi no setor aéreo (leia)

• Itália: casos e mortes voltam a subir (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.

• CNC: vendas no varejo devem cair 
43,1% no Dia dos Namorados (leia)

• Sebrae divulga orientações para a 
retomada de pequenos negócios (leia)

• Reabertura de shoppings mantém 
vendas por WhatsApp e drive-thru (leia); 
mais de 50% retomam operações (leia)

Questão indígena
A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao 

Ministério da Saúde, reforçou o atendimento 

específico desde o começo do ano (leia) (assista).

Rizzo Miranda
Diretora – Digital & Inovação da 

FSB Comunicação

em acompanhamento

38.406

32.091 novos casos (em 24h)

https://covid19.who.int/
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47033-nunca-houve-nao-ha-e-nunca-havera-omissao-de-dados-diz-ministro-da-saude-em-comissao-da-camara-dos-deputados
https://www.youtube.com/watch?v=sIFlbBZNhR0
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/09/pazuelo-diz-que-divulgacao-de-mortes-por-covid-19-por-data-e-nao-dia-do-registro-e-proposta-maia-cobra-transparencia.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/dados-sao-inescondiveis-diz-ministro-pazuello-na-camara-1-24470382
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/09/pazuello-promete-dados-completos-sobre-coronavirus-e-diz-que-modelo-demorou.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/maia-pede-pazuello-mais-transparencia-na-divulgacao-de-dados
https://www.camara.leg.br/noticias/667981-maia-cobra-de-pazuello-transparencia-em-dados-do-ministerio-da-saude/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/09/brasil-registra-960-mil-pedidos-de-seguro-desemprego-em-maio-com-alta-de-53percent.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/corte-salarial-e-suspensao-de-contrato-atinge-10-milhoes-de-trabalhadores-formais.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/auxilio-emergencial-pagamento-da-2a-parcela-vai-ate-dia-13
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/09/governo-confirma-prorrogacao-do-auxilio-emergencial-por-dois-meses.ghtml
https://www.infomoney.com.br/economia/abril-foi-um-dos-piores-da-historia-para-a-industria-revela-cni/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/09/dolar-comercial-fecha-em-alta-r-4889.htm
https://exame.com/carreira/quer-trabalhar-exterior-cidades-mais-caras-do-mundo/
https://www.poder360.com.br/economia/bolsa-familia-vai-virar-renda-brasil-e-tera-imposto-negativo/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/governo-revoga-portaria-que-remanejava-verba-do-bolsa-familia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,maia-sugere-cortar-salario-dos-tres-poderes-para-bancar-prorrogacao-de-auxilio-de-r-600,70003329730
https://oglobo.globo.com/brasil/transmitida-ao-vivo-reuniao-ministerial-ocorre-em-tom-ameno-sem-palavroes-1-24470406
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/09/procuradoria-e-a-favor-de-provas-inquerito-das-fake-news-em-acoes-do-tse.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/09/impeachment-pode-levar-brasileiro-a-nao-respeitar-mais-o-voto-diz-kassab.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/06/09/pt-defende-saida-de-bolsonaro-e-mourao-e-quer-novas-eleicoes-diz-gleisi.htm
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/06/2020/confira-dicas-para-lidar-com-o-proprio-mau-humor-na-quarentena
https://boaforma.abril.com.br/especiais/como-organizar-os-comodos-da-sua-casa-na-quarentena/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=PMcOKRoDq0E&feature=youtu.be
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/06/09/desmatamento-na-amazonia-passa-de-10-mil-km-entre-agosto-de-2018-e-julho-de-2019-com-revisao-de-dados-do-prodes-do-inpe.ghtml
https://news.un.org/pt/story/2020/06/1716152
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid-recovery-climate-and-health-hand-in-hand/
https://oglobo.globo.com/sociedade/oms-recua-reconhece-transmissao-assintomatica-da-covid-19-mas-diz-que-falta-saber-quanto-1-24470177
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01678-x
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/pesquisadores-cogitam-usar-vacina-da-polio-no-combate-covid-19
https://veja.abril.com.br/mundo/coronavirus-pode-ter-se-espalhado-em-wuhan-em-agosto-aponta-harvard/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/06/09/com-novo-modelo-de-negocios-gympass-se-reposiciona.html
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/09/centenas-de-empresas-foram-alvo-de-hackers-contratados-diz-relatorio.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/06/09/dona-da-zara-ja-tinha-rede-de-varejo-pos-covid-antes-do-virus.htm
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN23G2XY-OBRTP
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/06/09/mexico-ainda-nao-atingiu-pico-de-infeccoes-por-covid-19-admite-governo.ghtml
http://www.rfi.fr/br/economia/20200609-fran%C3%A7a-anuncia-%E2%82%AC-15-bilh%C3%B5es-para-apoiar-setor-aeron%C3%A1utico
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italia/noticias/2020/06/09/casos-e-mortes-na-italia-sobem-pelo-2-dia-seguido_cf900444-54fb-4587-9c84-44a3a47fbb2d.html
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-pandemia-vendas-no-varejo-devem-ter-tombo-recorde-de-43-1-no-dia-dos-namorados,70003329450
https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2020/06/sebrae-divulga-orientacoes-para-retomada-de-pequenos-negocios.html
https://6minutos.com.br/uncategorized/reabertura-de-shoppings-centers-mantem-vendas-por-whatsapp-e-entrega-por-drive-thru/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/09/mais-de-50percent-dos-shoppings-reabrem-no-pais.ghtml
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47035-populacao-indigena-recebe-assistencia-durante-a-pandemia-de-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=FAST88oeOGs

