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Amortecendo o choque

O ministro Paulo Guedes (Economia) 

participou hoje de uma audiência pública 

virtual para debater a situação fiscal no 

combate à pandemia de Covid-19, na 

Comissão Mista de Acompanhamento 

das Medidas Relacionadas ao 

Coronavírus do Congresso Nacional. 

Guedes falou, entre outros assuntos, das 

medidas adotadas pelo governo, 

indicando que as ações conseguiram 

‘atenuar o choque econômico’ (assista) 

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

287 mil
publicações coletadas

785 mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 

API. Para o Twitter, a amostra contabiliza 10% da coleta.

Redes sociais

Ipea
Recessão e gastos na pandemia devem 

elevar dívida bruta do governo (leia)

Cofiex
Financiamentos para projetos (leia)

Elétricas
Empréstimo de R$16 bi não cobre todo 

impacto da Covid-19 (leia)

B3/Câmbio
Ibovespa encerra com queda de 0,71%; 

dólar fecha a R$ 5,44 (leia)

• Governo prorroga por 2 meses auxílio 

emergencial (leia)

• PEC para adiamento das eleições 

avança para votar amanhã, aponta 

Rodrigo Maia (leia)

• Bolsonaro é aconselhado a trocar mais 

dois ministros: Salles e Araújo (leia)

• Decotelli pede demissão e deixa 

Ministério da Educação (leia)

• Justiça derruba decisão que obrigava 

Bolsonaro a usar máscara (leia)

• Políticos não poderão bloquear 

seguidores, prevê projeto das Fake 

News (leia)

• Gilmar Mendes é escolhido relator do 

pedido no STF contra foro privilegiado 

para Flávio Bolsonaro (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder 360

Sensações nas redes

Internautas desejam aglomerações e 

mantêm 'saudade' em alta

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Universidade desenvolve aparelho 

que detecta carga de coronavírus

no ambiente (leia)

• Índia autoriza início de testes de 

vacina em humanos (leia)

• Voluntários são peças essenciais 

para que vacina contra Covid-19 

dê certo (ouça)

esperança

12%

saudade

41%

alegria

10%

medo

13%

*Dados do dia 29/06

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• McDonald’s deve reabrir com metade 

da capacidade e cardápio menor (leia)

• Airbus vai cortar 15 mil postos de 

trabalho no mundo todo por conta da 

pandemia (leia)

• Totvs vai continuar com estratégia de 

aquisições (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Os novos desafios do varejo com a 

pandemia (leia)

• Grandes apostam nas startups para 

transformação digital (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.

• Irlanda recomenda cancelamento de 

planos de viagem (leia)

• Parte de Melbourne será isolada 

após novo surto de Covid-19 (leia)

• EUA podem ter 100 mil casos diários 

de Covid-19 se não tomar medidas, 

diz especialista (leia)

• Reino Unido fecha Leicester após 

aumento de casos (leia)

• Itália terá quarentena para visitantes 

estrangeiros (leia)

Rizzo Miranda
Diretora Digital&INovação

da FSB Comunicação

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.402.041

33.846

790.040

552.407

59.594

1.280
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Acesse o dashboard interativo

O problema

Qual é o principal problema político do 

governo Jair Bolsonaro? As pendências 

na Justiça? A confusão em torno do 

agora ex-ministro da Educação? A 

ensaiada “frente ampla” antigovernista?

Não. O maior desafio do governo é 

achar um jeito de alguma hora deixar de 

pagar o assim chamado auxílio 

emergencial (leia).

Cada parcela custa ao redor de R$ 50 

bi. É ilusão imaginar que poderá ser 

mantido por tempo suficiente para 

esperar a economia recuperar 100%.

No cenário ótimo a volta econômica 

será 'em V', mas não é prudente apostar 

todas as fichas nisso.

As dificuldades de crédito estão levando 

à destruição de forças produtivas em 

escala não negligenciável no pequeno e 

no médio negócios.

Que são quem mais emprega.

E a confiança do consumidor não vai 

bem.

Por outro lado (sempre tem um outro 

lado), é nítido que na economia mais 

popular a retomada vem sendo mais 

vigorosa. As pessoas estão, como se 

diz, votando com os pés.

Agora, se o governo errar no timing, se 

suspender o auxílio antes de a roda 

voltar a girar para valer, aí sim veremos 

o que é crise.

‘Hackeamos’ 

o cérebro de 

Silvio Meira

E não só ‘hackeamos’ como vamos entregar 

para vocês um e-book especial com os 

destaques de uma live que fizemos com uma 

das mentes mais brilhantes da inovação, 

transformação digital e empreendorismo do 

país.

Silvio tem um ritmo preciso de raciocínios 

rápidos. Citando Paul Collier que, perguntado: 

“Como será o mundo no pós-pandemia” disse 

que a resposta mais honesta é: “não sei”. Daí 

você até fica intrigado. Mas, antes que pisque 

novamente, ele já espalha no espaço do 

Teams, uma fila de argumentos claros, 

científicos e impactantes de quem sabe sim - e 

muito - sobre o que virá. Não como verdades 

absolutas, mas como translúcidas análises de 

um cientista que está vendo a ressignificação 

projetada para décadas acontecer agora no 

correr de 8 semanas.

E o que virá será mais que agir na crise. 

Estamos atuando no caos. Ainda assim, cabe 

método. E uma pequena (?) parte dele é uma 

matriz rabiscada e desconcertantemente 

simples. Ele utiliza para exemplificar o 

complexo caso de sucesso de um de seus 

grandes projetos, o da marca destaque durante 

a pandemia: Magazine Luiza (onde faz parte 

do Conselho). Trata-se de uma matriz que 

cruza Físico e Digital atravessados pelo 

Social. O ‘Fígital’.

Não vou explicar aqui o ‘fígital’. No e-book 

você vai saber! Mas adianto que não é nada 

trivial e traz uma leitura pós-Covid para 

domínio novos e complexos.

Da nossa vida, enfim, em fluxo. O que abordei 

aqui é só uma pequena parte do que você 

pode ler - “hackeado em opt in” do próprio -, no 

nosso e-book dessa autêntica ‘Live Magna’ 

com Silvio Meira (leia).

Sustentável

Malha
Limites da Amazônia Legal são 

atualizados pelo IBGE (leia)

BNDES
Aprovado financiamento de R$ 208 

milhões para parque eólico (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Alerta
O número de mortes em decorrência da 

Covid-19 na América Latina pode chegar a 

438 mil até outubro se as medidas preventivas 

não forem cumpridas pelos países da região, 

alertou a diretora regional da OMS para as 

Américas, Carissa Etienne (leia) (leia).

10.185.374

503.862

Preparo
Como lidar com o medo de voltar as 

atividades no pós-quarentena (leia)

Cinema
Festival traz 13 curtas-metragens e 

debates com personalidades (leia)

Inovação

A CNI e o SOSA anunciam uma parceria 

estratégica para impulsionar a inovação na 

indústria brasileira, que será lançada amanhã, a 

partir das 9h30. O anúncio da parceria reúne 

representantes da CNI, do SOSA, e conta com a 

participação de Emmanuel Lagarrigue, diretor de 

inovação e membro do Comitê Executivo da 

Schneider Electric, e de Norbert Gaus, chefe de 

pesquisa em digitalização e automação da 

Siemens Corporate Technology (inscreva-se).

https://covid19.who.int/
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4NzidzDAg
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN2412Y0-OBRTP
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/30/guedes-diz-que-massa-salarial-no-brasil-aumentou-apos-inicio-da-pandemia.ghtml
https://veja.abril.com.br/economia/guedes-conclama-o-legislativo-para-retomar-o-crescimento-depende-de-nos/
https://www.poder360.com.br/economia/guedes-diz-que-brasil-vai-surpreender-em-ate-90-dias-e-atrair-investimentos/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recessao-e-gastos-na-pandemia-devem-levar-divida-bruta-do-governo-a-93-7-do-pib-em-2020-diz-ipea,70003349525
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/ministerio-aprova-financiamentos-de-us-790-mi-para-projetos-no-brasil
https://noticias.r7.com/economia/emprestimo-de-r16-bi-nao-cobre-todo-impacto-da-covid-em-eletricas-diz-associacao-30062020
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/30/dolar-comercial-fecha-em-alta-r-5440.htm
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/30/governo-prorroga-auxilio-emergencial-por-dois-meses-mas-quer-dividir-pagamento-em-quatro-parcelas.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/06/30/pec-para-adiamento-das-eleicoes-avanca-para-votar-amanha-aponta-maia.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/30/bolsonaro-e-aconselhado-a-trocar-mais-ministros.htm
https://oglobo.globo.com/sociedade/carlos-alberto-decotelli-pede-demissao-deixa-ministerio-da-educacao-1-24507870
https://noticias.r7.com/prisma/r7-planalto/justica-derruba-decisao-que-obrigava-bolsonaro-a-usar-mascara-30062020
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,politicos-nao-poderao-bloquear-seguidores-preve-projeto-das-fake-news,70003349671
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/30/gilmar-mendes-e-sorteado-relator-do-pedido-no-stf-contra-foro-privilegiado-para-flavio-bolsonaro.ghtml
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.revistaplaneta.com.br/uerj-desenvolve-aparelho-que-detecta-carga-de-coronavirus-no-ambiente/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,india-autoriza-inicio-de-testes-de-vacina-para-covid-19-em-humanos,70003349037
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/306632/alem-dos-pesquisadores-voluntarios-sao-pecas-essen.htm
https://istoe.com.br/mcdonalds-deve-reabrir-com-metade-da-capacidade-e-cardapio-30-menor-2/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/30/airbus-vai-cortar-15-mil-postos-de-trabalho-no-mundo-todo-por-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/30/totvs-vai-continuar-com-estratgia-de-aquisies-durante-pandemia.ghtml
https://propmark.com.br/opiniao/os-novos-desafios-do-varejo/
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/06/mais-do-que-nunca-grandes-apostam-nas-startups-para-sua-transformacao-digital.html
https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/irlanda-recomenda-cancelamento-de-planos-viagem-devido-ao-aumento-casos/50000243-4284941
https://noticias.r7.com/internacional/parte-de-melbourne-sera-isolada-apos-novo-surto-de-covid-19-30062020
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/30/eua-podem-ter-100-mil-casos-diarios-de-covid-19-se-nao-tomar-medidas-diz-especialista-da-casa-branca.ghtml
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/reino-unido-fecha-cidade-de-leicester-apos-aumento-casos-covid-19/50000237-4284922
https://istoe.com.br/italia-tera-quarentena-para-visitantes-estrangeiros/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/30/governo-prorroga-auxilio-emergencial-por-dois-meses-mas-quer-dividir-pagamento-em-quatro-parcelas.ghtml
https://mcusercontent.com/e0779a4652a072a01f6eae709/files/1dd2f4a5-a621-43e3-9aad-fd30fb093a39/FSB_interna_fsbtrocas_silvio_meira_1_.pdf
https://radioagencianacional.ebc.com.br/meio-ambiente/audio/2020-06/limites-da-amazonia-legal-sao-atualizados-pelo-ibge
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/30/bndes-aprova-financiamento-de-r-208-milhoes-para-parque-eolico.ghtml
https://noticias.r7.com/saude/oms-mortes-por-covid-19-podem-quadruplicar-na-america-latina-30062020
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/06/pico-no-brasil-em-agosto-e-88-mil-mortes-novas-previsoes-sobre-pandemia.html
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/06/30/como-lidar-com-o-medo-de-voltar-as-atividades-no-pos-quarentena.htm
https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,festival-fino-filmes-traz-13-curtas-metragens-e-debates-com-personalidades,70003349557
https://emkt.sistemaindustria.com.br/landing/lancamentoparceriacnisosa

