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Dados da OMS

Serviços (de novo) 

em queda
O setor de serviços não teve forças 

para acompanhar a indústria e o varejo 

e, em maio, registrou queda de 0,9% 

(leia) (íntegra). O resultado frustrou 

expectativas. É o quarto recuo seguido 

(leia) (leia) (leia) do segmento que 

responde por cerca de 70% do valor 

adicionado do PIB (leia).

219 mil
publicações coletadas

652 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

Micro e pequenas
Banco do Brasil amplia limite de crédito do 

Pronampe em R$ 1,24 bi (leia)

Acordo UE-Mercosul
Ombudsman da UE abre investigação sobre 

sustentabilidade do termo (leia)

Turismo
Setor já acumula perda de R$ 122 bi no 

faturamento, aponta CNC (leia)

Agro
Brasil bate recorde em exportações puxado 

por soja, açúcar e carnes (leia)

B3/câmbio
Bolsa fecha acima dos 100 mil pontos pela 

1ª vez desde março; dólar a R$ 5,32 (leia)

• Milton Ribeiro assumirá o MEC (leia)

• Toffoli pede que governo se manifeste 

sobre datas do auxílio emergencial (leia)

• Investigados por lavagem de dinheiro, 

empresários ligados ao MBL são presos; 

movimento nega relação (leia)

• Brasil precisa de resultado concreto na 

queda do desmatamento, diz Mourão 

após reunião com empresários (leia)

• Governo prorroga presença das Forças 

armadas na Amazônia Legal (leia)

• Bolsonaro assina MP de R$ 3 bi para 

cultura e auxílio aos artistas (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas relacionadas à rotina na 
pandemia elevam a sensação de 'tédio'

Brasil

Painéis globais

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• 'Pneumonia mortal' no Cazaquistão

pode ser Covid-19, diz OMS (leia) (leia)

• Mundo registra recorde de casos

em 24h (leia) (leia) (leia) (leia)

• Rússia revisa dados e mais que triplica 

número de mortos por Covid-19 (leia)

• OMS quer ajudar 1,3 bilhão de pessoas 

a parar de fumar durante pandemia (leia)

• Na véspera de reabertura da Disney, 

Flórida registra aumento de casos (leia)

indignação

11%

tédio

29%

medo

11%

saudade

17%

*Dados do dia 09/07

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• ‘Rei das franquias’, Semenzato está 

otimista com a recuperação (leia)

• Habilidades comportamentais passam 

a ser ainda mais valorizadas (leia)

• Pandemia leva a perda de US$ 100 bi 

para empresas europeias (leia)

• Maior operadora de cruzeiros, Carnival

retomará viagens em fases (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• E-commerce cresce, mas redes sofrem 

para entregar produtos (leia)

• Cinema enfrenta desafio com resistência 

de espectador mais velho (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.

• França vai adotar teste de saliva nos 

aeroportos (leia); estado de 

emergência sanitária termina (leia)

• Asilos podem reunir 10% das mortes 

por Covid-19 na Itália (leia)

• Bogotá determina novo lockdown (leia)

• Vietnã tem zero mortes causadas 

por coronavírus (leia)

• Tóquio anuncia programa de testes 

em bairros boêmios após alta de 

casos de Covid-19 (leia)

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.800.827

45.048

1.078.763

651.666

70.398

1.214

10 de julho de 2020

Acesse o dashboard interativo

Dar vazão à 

represa

Num aparente platô de novos 

óbitos diários, São Paulo acelera 

a reabertura da economia (leia).

É o paradoxo já relatado aqui: 

quando o tal achatamento da 

curva parece funcionar para 

valer, chega uma hora em que 

se tem de operar a volta às 

atividades mesmo antes de a 

linha dos falecimentos diários 

começar a cair.

Era uma conta feita desde o 

começo. O achatamento da 

curva sempre teve por objetivo 

impedir o colapso dos hospitais e 

UTIs. Mas impunha um preço: 

estender o período de paradeira 

econômica. 

Até que ponto a sociedade 

estaria disposta a pagar esse 

preço para preservar a 

integridade dos serviços de 

saúde?

Isso está sendo respondido na 

prática. Quando chega a hora de 

os políticos decidirem, a “ciência” 

dá lugar ao cálculo. 

Em todos os cálculos dos 

políticos encarregados de tomar 

decisões Brasil afora, parece ter 

chegado a hora de dar vazão às 

águas da represa antes que ela 

transborde e leve a barragem de 

roldão.

A sintonia

da sociedade

com o Direito

01/05/1943, Vargas decreta o que 

seria a salvação da massa de 

trabalhadores ligados à 

industrialização no Brasil.

A CLT surgiu como defesa dos 

direitos dos trabalhadores, 

regulamentando as relações 

individuais e coletivas de trabalho.

10/07/2020, vivemos a pandemia 

da Covid-19. Desemprego chegou 

em 12,7M de pessoas, encerrou 

7,8M de postos de trabalho, segundo 

o IBGE.

Menos da metade da população em 

idade para trabalhar está ocupada. 

Filas em programas de assistência 

do governo que não conseguem 

acompanhar o número de pedidos.

A CLT, portanto, ajudará o Brasil a se 

recuperar?

A FSB Pesquisa apurou que o medo 

de perder o emprego com a 

pandemia assolou 77% da 

população.

O Brasil é campeão mundial de 

ações trabalhistas, a informalidade 

impera, os pedidos de recuperação 

judicial atingiram novo recorde.

A remuneração de acordo com as 

horas de trabalho/produção, jornada 

combinada entre empregado e 

empregador no contrato, 

desoneração fiscal tributária para que 

sobre mais dinheiro para o 

empregado, incentivo na contratação 

do trabalhador que está fora do 

mercado para que adquira 

experiência e se integre nos setores 

econômicos, podem ser algumas das 

saídas para a superação econômica 

brasileira, que deve estar em sintonia 

com uma verdadeira evolução da 

norma trabalhista.

Sustentável

Desmatamento na Amazônia
Inpe registra recorde nos alertas (leia)

Alimentos
Certificações podem melhorar a imagem 

de produtos brasileiros na Europa (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

12.102.328

551.046

Autocuidado
A importância de reservar um tempo para 

checar como você está (leia)

'Vai passar'
Preparando a cabeça para este dia (leia)

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Inflação oficial interrompe sequência e sobe
Depois de dois meses de deflação, o IPCA de junho ficou em 0,26% (leia) (leia) (leia).

Louise Lima
Gestora Jurídica na FSB Comunicação

Volta ao trabalho
Com flexibilização, mais 1,3 milhão 

retornam às atividades (leia) (leia) (leia).
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