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Dados da OMS

Longe da escola e sem 

ensino remoto
Relatório do Unicef divulgado hoje indica 
que pelo menos um terço das crianças em 
idade escolar no mundo (463 milhões) -
afastadas da sala de aula por causa da 
pandemia - não conseguiu acessar o 
ensino remoto. É uma triste situação de 
emergência educacional global, com 
repercussões em economias e sociedades 
ao longo das próximas décadas. O 
documento enumera limitações da 
aprendizagem e expõe profundas 
desigualdades no acesso.

1,1 bi
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

Pesquisa exclusiva
Instituto FSB revela o que pensam e estão 

fazendo os empresários brasileiros

Auxílio emergencial
Ipea: renda média com o benefício é maior 

que a habitual entre domicílios mais pobres

Comércio exterior
Brasil avalia isenção temporária de 

importação de arroz, milho e soja

Sociedade
IBGE: população atinge 211,8 milhões

Perspectivas
IIF: há sinal de retomada em fluxo para 

emergentes, mas ainda saída no Brasil

Reforma tributária
Bancos, agro e comércio fazem sugestões

Transporte público
Senado analisa R$ 4 bi para ônibus e metrô

B3/câmbio
Ibovespa quase estável; dólar a R$ 5,579

• Acordo Mercosul-UE parece que 

'começa a fazer água', diz Mourão

• PGR defende foro privilegiado de Flávio 

Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’

• Senado defende no STF legalidade de 

reeleição para presidentes do Congresso

• Decreto cria estrutura da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados

• Judiciário homologou 3,9 milhões de 

acordos em 2019, diz relatório do CNJ

• TCU rejeita recurso e mantém restrição 

a campanhas do governo na internet

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas sobre rotina no período de 
isolamento acentuam ‘saudade’

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

saudade

18%

indignação

13%

medo

15%

*Dados do dia 26/08

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)

3.761.391

44.235

2.947.250

695.492

118.649

984
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Acesse o dashboard interativo

A cor do gato

O governo do Distrito Federal de Ibaneis 

Rocha (MDB) entabula conversas com a 

embaixada russa para trazer a vacina 

Sputnik 5 e aplicar nos habitantes da 

capital do país (leia).

E o governo de São Paulo de João Doria 

(PSDB) recorre ao Ministério da Saúde de 

Jair Bolsonaro (ex e talvez futuro PSL) 

para ter recursos e assim conseguir mais 

rapidamente aplicar a vacina chinesa 

Coronavac na população residente em seu 

estado (leia).

Parece que pelo menos neste assunto da 

vacina o pragmatismo e a objetividade têm 

boa chance de prevalecer entre nós. 

Lembrando sempre o ditado do então líder 

chinês Deng Xiaoping, de que não importa 

a cor do gato, desde que ele cace ratos.

No caso específico, não importa o partido 

do governante ou a bandeira, ou ideologia, 

da vacina, desde que ela esteja disponível 

e imunize as pessoas contra o SARS-CoV-

2.

A obrigação de nossos governos, federal e 

estaduais, é aproveitar o fato de termos 

boas relações com todos os países 

empenhados na corrida da vacina e trazer 

para cá o produto que esteja à disposição. 

E um detalhe: deixando para lá as 

cotoveladas rumo a 2022.

Conteúdo e parceria

Foi lançada oficialmente hoje a Bússola, 

plataforma de conteúdo estratégico do 

Grupo FSB, em parceria com a revista 

Exame. Esse boletim que você está 

lendo foi o primeiro a nos inspirar a levar 

nossas análises, curadoria e debates 

com líderes empresariais a um público 

maior.

Ele teve grande aceitação com nossos 

clientes, assim como outros materiais 

que produzíamos para circulação 

restrita. Com essa nova plataforma 

queremos ressignificar a forma como 

fazemos comunicação, levando o 

conteúdo diretamente a uma audiência 

qualificada.

Trabalharemos com informação 

confiável, bem apurada, sobre os 

principais setores econômicos do país. 

Tudo disponível no portal 

exame.com/bussola, nas lives do 

YouTube, e-books, podcasts e 

newsletters.

Para concretizar o projeto tivemos a 

satisfação de contar com a parceria da 

revista Exame. A plataforma Bússola 

preserva a independência editorial do 

maior veículo de economia do Brasil e, 

ao mesmo tempo, traz novos conteúdos 

para os leitores e assinantes, e 

possibilidades comerciais para os 

anunciantes e agências.

Convidamos você a ler a reportagem 

completa sobre o lançamento e a 

conhecer os conteúdos da Bússola, 

além de nos acompanhar nas redes 

sociais. Acesse.

Sustentável

Amazônia
Relatório da Febraban: 88% dos brasileiros 

estão preocupados com a preservação

Queimadas de florestas
Alta de 13% no mundo, diz WWF

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

24.021.218

821.462

Compulsão
Comportamento pode ganhar impulso 

maior ainda durante a quarentena

Gastos extras
4 em cada 10 brasileiros gastam mais

na pandemia, indica pesquisa

• Vale e Eletrobras superam bancos no 2T

• Walmart se une à Microsoft para compra 

do TikTok, diz TV

• China supera EUA na lista de maiores 

empresas do mundo em faturamento

• Americanos poupam US$ 91 bi com 

trabalho em casa na pandemia

• França tornará uso de máscaras 

obrigatório em toda Paris

• Reino Unido pagará para trabalhadores 

de baixa renda contaminados se isolarem

• Alemanha endurece medidas de 

prevenção ao coronavírus

• Espanha vive ressurgimento da Covid-19

• Pela 1ª vez, Argentina registra mais de 

10 mil casos de Covid-19 em 24h

• UE assina contrato com a AstraZeneca 

para fornecimento de potencial vacina

• PIB dos EUA no 2T é revisado para 

queda menor, de 31,7% anualizados

• OMS: imunidade de rebanho deve ser 

atingida somente com 65% de infectados

• Missão não visita Wuhan e põe em 

dúvida busca sobre origens da Covid-19

• Painel da OMS revisará regulações 

internacionais de saúde na pandemia

• Farmacêutica nos EUA consegue aprovar 

teste rápido de Covid-19 de US$ 5

• Ferramenta tenta prever curva de 

infectados e mortos por Covid-19

• UNAIDS alerta sobre desrespeito aos 

direitos humanos na resposta à Covid-19

• Desinformação sobre vacina avança

• Riachuelo começa abertura de lojas 

Carter's no Brasil em setembro

• Sucesso das vendas digitais preocupa o 

varejo com o fim do isolamento

• Amazon testa supermercado sem caixas

112 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Alexandre Loures
Sócio-fundador da Loures Consultoria 

e sócio-diretor da FSB Comunicação

Reabertura 'complicada'
OMS avalia a situação na Europa.

*Mapa do Brasil com variação de cor, em que quanto 

mais escuro, maior o volume de casos

Flávio Castro
Sócio-diretor da FSB Comunicação

alegria
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