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Mais de 6 milhões
América Latina e Caribe superaram a 
marca de 6 milhões de infectados, 
enquanto a Europa acelerou no fim de 
semana a adoção de novas restrições, 
ante o temor de uma nova onda de 
Covid-19. Números e projeções 
revelam que a região é mais afetada do 
mundo (leia) (leia) (leia).

629 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

Reforma Tributária
Temor opõe União a estados (leia)

Auxílio emergencial
5ª parcela começa a ser paga (leia)

Crédito imobiliário
Construtoras apostam em ofertas (leia)

Combustíveis
Não há volume de biodiesel suficiente para 

atender à demanda de diesel no país, diz 

BR Distribuidora (leia)

Efeito colateral
Pandemia e crise podem provocar mais 

desistências nas escolas (leia)

FMI
Falta de capital humano trava crescimento 

na América Latina, diz estudo (leia)

Argentina
País formaliza proposta revisada de dívida e 

estende prazo para acordo (leia)

• Plano de bioeconomia para a Amazônia 

será de longo prazo, diz Mourão (leia)

• TSE pede manifestação de Bolsonaro 

sobre uso de investigações do Facebook 

em ações (leia)

• Denúncias por racismo no governo federal 

aumentam 160% em 2020 (leia)

• No ritmo atual, Aliança pelo Brasil 

demoraria 18 anos para obter registro (leia)

• Delação de Palocci sobre BTG e Lula, 

segundo a PF, não tem provas (leia)

• Membros do MP lançam manifesto contra 

‘perseguições e retaliações’ (leia)

• Michelle Bolsonaro diz em rede social que 

está curada da Covid-19 (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

O constante aumento de casos de 
Covid-19 realça a sensação de 'medo'

Brasil
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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)

3.340.197

23.101

2.432.456

799.889

107.852
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Acesse o dashboard interativo

Carimbo e teto

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

citou recentemente o ex-secretário do 

Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, 
afirmando que o Brasil poderia ser 

governado por um software. Como todas as 
despesas e investimentos já estão 

carimbados no orçamento, haveria pouca ou 

nenhuma margem de ação para Executivo e 
Legislativo definirem prioridades para o 

Brasil.

O engessamento ocorreu por diversos 

fatores. Um deles pelo receio de que a 
inflação corroesse os recursos e, por isso, 

seria melhor garantir verbas e gatilhos para 
áreas específicas. A outra razão era que 

muitos governos, com o passar dos anos, 

optaram por usar o montante arrecadado 
para cumprir as metas de superávit primário, 

adiando iniciativas importantes para o país.

Este debate acontece diariamente em cada 

um dos nossos lares. Como conciliar a 
necessidade de crescer e acrescentar 

experiências novas ao cotidiano sem se 
afundar em uma dívida que se torne 

impagável e massacre os sonhos futuros? 

A solução desta equação não é trivial, mas 
indica uma maturidade institucional. Não se 

deixar contaminar com os anseios eleitorais 
é fundamental. Sob risco de ficarmos reféns 

dessa dicotomia responsabilidade x 

evolução.

Desempregados

e invisíveis

Existem hoje 12,9 milhões de brasileiros 

procurando trabalho. A taxa de 

desemprego é de 13,3%, contra 12,1% 

registrados no final de março (dados do 

IBGE), quando ainda tinham início no 

país as medidas de isolamento social que 

levaram ao fechamento do comércio.

O número, em tese, mostraria que as 

previsões mais pessimistas estariam 

erradas. No início da pandemia, alguns 

economistas chegaram a falar em um 

desemprego na casa dos 20%. Mas o 

quadro parece ser muito pior.

As estatísticas escondem uma multidão 

de desempregados invisíveis. Esses 12,9 

milhões são pessoas que, na pesquisa, 

afirmam ter procurado emprego na última 

semana. Há ainda outros 18,5 milhões 

que deixaram de procurar emprego 

justamente por causa da pandemia ou 

por não encontrar uma oportunidade na 

cidade onde moram. E outros 9,5 milhões 

não procuraram, mas disseram que 

gostariam de ter um trabalho.

Hoje, 81,2 milhões de brasileiros 

trabalham com ou sem carteira assinada, 

enquanto outros 40,9 milhões (!) 

gostariam de trabalhar, mas não 

conseguem ou nem tentam. Quando a 

economia de fato voltar a crescer (por 

enquanto ela apenas recupera parte do 

terreno perdido), haverá alguma abertura 

de vagas, mas primeiro o desemprego 

deve crescer (haverá mais gente 

passando a procurar uma oportunidade), 

para só depois poder recuar.

Até aqui, o pagamento do necessário 

auxílio emergencial ajudou a amenizar a 

tragédia da perda de renda (não se sabe 

até quando). Mas, para reduzir essa 

massa de desempregados + 

desalentados, será preciso criar 

condições e convencer o investidor 

privado, que hoje está bastante 

descrente. Daqui a dois anos, esse tema 

certamente vai pesar nas urnas.

Sustentável

Queimadas no Pantanal
Plantações de ribeirinhos e vegetação 

nativa comprometidas pelo fogo (leia)

Povos indígenas
Pandemia é ameaça real (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

21.260.760

761.018

Pensar em si mesmo
Reflexos da pandemia sobre o modo de 

encarar pensamentos e hábitos (leia)

Síndrome do pescoço de texto
Alongue-se e modere o uso do celular (leia)

• Mercado de coworking se adapta e 

registra alta na procura (leia)

• Pandemia derruba abertura de vagas 

para estagiários (leia)

• (Re) qualificar empregado pode ser 

mais barato que demitir (leia)

• As estratégias dos empresários que 

expandiram seus negócios durante a 

pandemia (leia)

• Vacinação massiva contra Covid-19 

começará em um mês na Rússia (leia)

• Bruxelas pede para evitar o fechamento 

de fronteiras (leia)

• Cresce número e taxa de infecções por 

Covid-19 em crianças americanas (leia)

• O perigo do uso das redes sociais 

como mecanismo de busca durante a 

pandemia (leia)

• Covid-19 chega a 98,7% dos 

municípios brasileiros (leia)

• Cientistas ranqueiam eficácia de cada 

tipo de máscara (leia)

• Sem a BCG, volume de mortes no 

Brasil poderia ser 14 vezes maior (leia)

Na próxima quarta-feira (19), às 18h, a 
Bússola, em parceria com o CEBRI 

(Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais) e a Exame, promove um 
webinar sobre a eleição para presidente 
nos EUA - que ocorre em novembro - e 
os impactos para o Brasil. Participarão 

do evento o sociólogo Demétrio Magnoli, 
o ex-embaixador Sérgio Amaral e o 

cientista político Hussein Kalout. 
Inscreva-se

Eleição nos EUA

• Aumenta procura por app de pagamento 

por reconhecimento facial (leia)

• Pandemia deixa passagens aéreas até 

60% mais baratas (leia)

Ainda este ano
Análise prévia da eficácia de vacina de Oxford 

pode permitir uso emergencial em 2020 (leia).

136 mil
publicações coletadas

Marcelo Tokarski
Sócio-diretor da FSB Pesquisa

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Comunicação

Outro recorde
A OMS informou que no sábado 

foi registrado o segundo dia com 

mais casos e mortes (leia).
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