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Mundo passa dos 

800 mil óbitos
A Universidade Johns Hopkins (EUA), referência 
no acompanhamento da pandemia, atualizou hoje 
o quadro global e informou que o número de 
mortes por coronavírus no mundo superou 800 
mil. Há 23 milhões de casos confirmados em 188 
países. Estados Unidos, Brasil, México, Índia e 
Reino Unido lideram em óbitos. Para além desses 
polos, cresce a preocupação com a Europa, onde 
novas ondas parecem ganhar força.

825 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

Correios
BNDES seleciona consórcio para preparar 

desestatização da empresa

Mercado de trabalho
Manutenção de empregos é discutida em 

3,6 mil negociações coletivas

Conjuntura 1
Elevação do gasto obrigatório do governo 

ameaça serviços públicos em 2021, diz IFI

Conjuntura 2
PIB do 2T trará recessão recorde; analistas

veem recuperação pré-crise só em 2022

Desigualdade
Mulher pode levar 20 anos a mais para 

garantir mesma renda que homem

Reforma tributária
Receita Federal reafirma apoio a imposto 

único sobre consumo

• Na segunda-feira, Bolsonaro promove 

evento 'Brasil vencendo a Covid-19'

• Executivo tem até dia 31 para enviar 

proposta orçamentária de 2021

• Cerca de 40% das compras do governo

em 2020 não tiveram licitação

• Senado prepara propostas para ampliar 

auxílio emergencial

• Obra de transposição do São Francisco 

vaza e governo evacua 2 mil no Ceará

• STF derruba lei de Alagoas inspirada no 

‘Escola Sem Partido’

• Defesa de Flávio Bolsonaro recorre no 

MPF para arquivar inquérito eleitoral

• Videoconferência no Tribunal do Júri 

causa cisão no mundo do Direito

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Mortes no Brasil e o Datafolha sobre os 
jovens na pandemia realçam 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

desânimo

10%

tristeza

26%

medo

12%

indignação

20%

*Dados do dia 21/08

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

FSB Pesquisa
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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

3.582.362

50.032

2.709.638

758.474

114.250
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Acesse o dashboard interativo

Guedes e o Congresso

Na próxima terça-feira (25), o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, vai anunciar uma 

série de medidas para gerar empregos, 

acelerar as privatizações e concessões, 

cortar gastos, além de apresentar o Renda 

Brasil, pacote social que substituirá o Bolsa-

Família (leia).

O anúncio acontece após duas semanas 

complicadas para o ministro. Ele duelou com 

setores do próprio governo em torno da 

manutenção do teto de gastos e brigou com 

os senadores por terem autorizado um 

reajuste salarial para servidores de áreas 

específicas. A medida foi derrubada pela 

Câmara.

Guedes ainda insiste com o imposto sobre 

movimentações eletrônicas, alternativa 

rechaçada pelos parlamentares. Além disso, 

pretende incluir o debate da desoneração da 

folha em uma emenda constitucional a ser 

fundida com outras que já tramitavam no 

Senado, o que poderia esvaziar a discussão 

no âmbito da reforma tributária. O Ministério 

divulgou nota negando que essa seja a 

intenção (leia).

A Comissão Especial tem reunião prevista 

para quarta-feira. No colegiado, os ânimos 

com o ministro não são dos melhores. 

Tendem a piorar.

Confiança, uma 

questão central

Com o isolamento social e o 

trabalho remoto, as empresas foram 

obrigadas a repensar os seus 

modelos de gestão de uma 

hora para outra.

Além de incorporar tecnologia aos 

processos, tiveram de repensar as 

bases das suas relações com os 

colaboradores.

Saíram na frente os gestores que já 

haviam implementado, em tempos 

pré-pandêmicos, a cultura de 

resultados baseada na confiança.

Um olhar histórico proposto por 

Yuval Noah Harari dá a dimensão 

do valor da confiança para a 

humanidade chegar onde está. Sem 

ela, não teríamos as cidades, as 

moedas ou o sistema financeiro.

É com base nessa perspectiva 

histórica que proponho 

repensarmos expressões como 

“confio, desconfiando” e “confiança 

precisa ser conquistada”.

A proposta é inverter o processo. 

Dar a confiança de partida. Pode 

parecer ingênuo ou infantil.

Mas quando incluímos na equação 

mecanismos de gestão e 

monitoramento para mitigar os 

riscos, a confiança dada no início 

das relações otimiza os processos e 

os ganhos para todos os envolvidos.

Sustentável

Amazônia 1
73% do desmatamento para garimpo 

aconteceu em áreas protegidas

Amazônia 2
Desmate é causa de 54% dos incêndios

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

22.812.491

795.132

Vida mais simples
Extensões do Chrome que facilitam o 

trabalho remoto

Nova era
Hábitos que vieram para ficar

• Oi Futuro disponibiliza a peça "O Som e a 

Fúria" on-line, com links de acessibilidade 

para libras e audiodescrição

• Alta produtividade no home office afeta 

tempo livre dos trabalhadores

• Pandemia inspira cuidados com futuro e 

busca por seguros, diz CEO da Mapfre

• Netflix testa modo aleatório

• Ampliada a presença feminina, empresas 

dos EUA focam em negros

• Itália: país tem maior número de casos 

diários desde maio

• Alemanha ultrapassa 2 mil novos casos 

diários de Covid-19

• Trump acusa FDA de dificultar testes de 

vacinas e remédios contra coronavírus

• Americanos subestimam letalidade da 

Covid-19 entre os velhos, diz pesquisa

• Papa critica instrumentalização da 

religião para incitar ódio e violência

• Países com mulheres na liderança têm 

menos mortes por Covid-19, diz estudo

• México tem quase 60 mil mortes por 

Covid-19 e 600 mil casos

• Índia quer limitar circulação do vírus 

durante grande festa religiosa

• Cerca de 30 vacinas estão na fase de 

testes em humanos

• Mascne: como o uso de máscaras está 

mudando a aparência das pessoas

• Brasil: 82% afirmam que tomariam vacina 

contra Covid-19; 7% dizem que não

• Site faz placar de pesquisas pró e contra 

uso de cloroquina

• Outra epidemia: a de depressão e 

ansiedade entre jovens adultos

• Covid-19 continua a avançar em 

comunidades e mata dois índios por dia

• Apps para rastrear infectados por Covid-

19 viraram só um negócio arriscado

• Farmácias rebatem supermercados em 

disputa para vender analgésico

• Marcas e produtos que surgiram 

durante grandes crises mundiais

166 mil
publicações coletadas

Quadro de novos casos
Situação em 10 países

Darse Júnior
Sócio-diretor da FSB Comunicação

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Comunicação

Saiba mais
Detalhes e outros dados recentes estão aqui.
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