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Máscara vira item global
Cada vez mais países definem regras de 

uso para a máscara. Mesmo onde havia 

resistência, o item de proteção vem sendo 

incorporado ao dia a dia (leia) (leia) (leia). 

Na Europa e nos EUA, o debate ganhou 

força recentemente em razão de 

(re)posicionamentos de lideranças políticas 

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

241 mil
publicações coletadas

780 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

Trabalho 1
Portaria permite recontratação de demitido 

antes de 90 dias (leia) (leia) (leia)

Trabalho 2
Decreto amplia prazo para suspensão de 

contratos e redução da jornada (leia)

IBC-Br
Índice do Banco Central salta 1,31% (leia)

Setor elétrico
Distribuidoras veem inadimplência cair

para perto de níveis pré-pandemia (leia)

B3/câmbio
Bolsa sobe 1,77% e tem maior nível em 

mais de 5 meses; dólar cai a R$ 5,348 (leia)

• Maia: 'Impeachment só aumentaria 

dificuldade de enfrentar coronavírus' (leia)

• Gilmar Mendes diz que não atingiu honra 

do Exército e volta a 'refutar' militares na 

Saúde (leia); 'Se tiver grandeza moral, tem 

que se retratar', diz Mourão (leia)

• Filipe Martins cobra resgate da 'base 

originária do governo e seu discurso 

conservador' (leia)

• Inpe: caso não tem relação com alertas

de desmatamento, diz ministro (leia)

• Governo enviará projeto de lei com penas 

mais rígidas para violência sexual (leia)

• Paulinho da Força é alvo de operação que 

investiga crime eleitoral (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Vacinas sendo testadas motivam debates 
que elevam a sensação de 'alegria'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

• Opas: Brasil não atingiu imunidade de 

rebanho em nenhuma cidade (leia)

• Camundongos transgênicos viram alvo 

de disputa mundial (leia)

• Teste de sorologia de Covid-19: Justiça 

derruba liminar que obrigava planos de 

saúde a cobrir exame (leia)

• Estudo alemão indica baixa taxa de 

contágio em escolas (leia)

• Cientistas indicam transmissão do vírus 

de mãe para filho pela placenta (leia)

• Moderna espera iniciar até dia 27 os 

testes da fase 3 da vacina (leia)

• 3M e MIT fazem parceria para 

desenvolver teste rápido (leia)

saudade

11%

alegria

25%

tristeza

16%

medo

17%

*Dados do dia 13/07

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

• Gympass: webinar discute 'Os 

aprendizados que o isolamento social 

proporciona para o RH' (link)

• WhatsApp: relatos de instabilidade (leia)

• 'Nada muda para o passageiro', diz 

presidente da Latam (leia)

• Receita da Pepsico subiu 7% no 2T no 

Brasil, puxada por 'comfort food' (leia)

Internacional

FSB Pesquisa

• Motoboys protestam por aumento das 

taxas em SP (leia)

• Pandemia só acelerou processos de 

rotina e consumo que já iriam acontecer, 

dizem especialistas (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.

• EUA cancelam ato e permitem que 

alunos estrangeiros que têm apenas 

aulas on-line fiquem no país (leia)

• Macron diz que não tomaria cloroquina 

(leia); França faz homenagem a 

profissionais da saúde (leia)

• Após proibir voos, Itália diz estar 

disposta a ajudar Brasil (leia)

• Papa doa respirador a indígenas (leia)

• EUA e China trocam sanções (leia)

• Disneylândia de Hong Kong fecha 

diante de novo surto de Covid-19 (leia)

• Sérvia entra em colapso do sistema de 

saúde, alertam médicos (leia)

em

acompanhamento

óbitos (total)

1.926.824

41.857

1.209.208

643.483

74.133

1.300
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Factoides

Donald Trump recuou da decisão meio 

estranha de extraditar alunos estrangeiros 

de instituições de ensino dos Estados 

Unidos que só estejam oferecendo nesta 

pandemia aulas remotas (leia). Deve ter 

se antecipado a uma muito provável 

decisão judicial contrária. Alguém deu um 

toque ali.

Parece que quis forçar a volta às aulas 

presenciais.

É comum governantes recorrerem a 

factoides, que de vez em quando podem 

até ser caracterizados como maluquices, 

para tentar atravessar corredeiras de 

crise. Mas a abordagem convencional do 

crítico também pode errar. De vez em 

quando o que parece que vai afundar o 

líder acaba ajudando-o.

Por aqui, falta algum método no debate 

sobre a Covid-19, sobre o que deveria ter 

sido feito e não foi, e que talvez tivesse 

poupado vidas. Isso poderia ser resolvido, 

por exemplo, comparando-se abordagens 

distintas no enfrentar da pandemia em 

nosso território e os diferentes resultados 

obtidos. Estamos longe disso aqui no 

Brasil.

País onde qualquer um que hoje em dia 

proponha debater racionalmente um 

assunto será provavelmente tratado como 

insano ou oportunista. No mínimo.

A geração coronial

conectada aos

60 anos

Já é fato agora, mas a aposta é que se 

torne recorrente no futuro próximo pós-

Covid-19: a transformação digital para 

pessoas acima de 50/60 anos – grupo 

sem intimidade com smartphones e 

que teme sofrer golpes online - veio 

para ficar.

E essa é uma boa notícia para uma 

cadeia completa de serviços e, até, 

visão de negócios para empresas.

Após o fim das restrições de circulação 

por conta da pandemia, a Inovasia, 

consultoria especialista no mercado 

chinês - por motivos óbvios nosso 

bechmark – informa que 85% das 

pessoas nessa faixa passaram a 

considerar adequadas ou muito boas 

suas experiências digitais. E 3% dizem 

que continuarão a usar meios 

eletrônicos.

Os motivos: segurança pelo 

distanciamento, economia e 

comodidade.

Oportunidades de negócios: novos 

usuários exigem maior cuidado com 

segurança de dados, arriscam menos 

nas opções e compram de marcas 

consolidadas.

Finalmente, necessitam de ambiente 

com melhor usabilidade (UX). Os “late 

adopters”, quem diria, surgem como 

um drive de transformação digital, 

cruzando a ponte da necessidade pela 

via da solução digital.

Sustentável

Amazônia
Em carta, ex-ministros e ex-presidentes 

do BC cobram retomada 'verde' e 

desmatamento zero (leia) (leia) (leia)

Desenvolvimento territorial
IDH e Bayer firmam parceria (leia)
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12.964.809

570.288

Não exagere!
Pesquisa indica que intensidade demais 

nos exercícios é prejudicial à mente (leia)

Saindo da rotina
6 serviços de assinatura divertidos (leia)

Divisões
Nações adotam 

exigências diferentes e 

discutem onde e quando 

usar a máscara (leia).

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Rizzo Miranda
Diretora Digital&INovação

da FSB Comunicação

Apelo
Se todos os americanos 

usassem máscaras, a 

epidemia iria 'ao chão', 

diz CDC (leia).

Multa
Índia impõe o uso de 

máscara em espaços 

públicos, transporte e no 

trabalho - e multa (leia).
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