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Dados da OMS

PIB tem queda recorde
A economia brasileira teve retração 
inédita de 9,7% no segundo trimestre de 
2020 na comparação com os três meses
anteriores. Os dados, divulgados hoje 
pelo IBGE, mostram que este foi o 
período mais agudo da crise provocada 
pela pandemia. Algumas previsões 
indicavam cenário pior. Analistas 
afirmam que as políticas de estímulo e 
contenção ajudaram a minimizar os 
efeitos negativos sobre o PIB.

682 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

Comércio exterior
Exportações superam importações em US$ 

6,6 bi, melhor agosto desde 1989

Contas públicas
Problemas fiscais em estados e municípios 

podem dificultar recuperação, diz relatório

Reforma tributária
'Está amadurecendo, está quase madura', 

diz Paulo Guedes

MEI
Microempreendedor fica dispensado de 

obter alvará de funcionamento

B3/câmbio
Ibovespa salta 2,82%; dólar cai a R$ 5,385

• Bolsonaro chora em evento de 

homenagem a músico e critica Moro

• Governo promete enviar reforma 

administrativa na quinta-feira

• Rodrigo Maia diz que portaria sobre 

aborto legal é inconstitucional

• 3 ministros do STJ se dizem impedidos e 

deixam julgamento de Witzel

• Deltan Dallagnol anuncia saída da Lava 

Jato, alegando motivos familiares

• Gilmar Mendes reconhece foro 

privilegiado de Serra em investigação

• STF suspende investigação contra 

ministro do TCU Vital do Rêgo

• Começam as convenções partidárias

• TSE inicia treinamento de mesários que 

atuarão nas eleições municipais

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

As ações de enfretamento adotadas pelo 
governo federal acentuam 'indignação'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

indignação

20%

esperança

12%

medo

12%

desânimo

16%

*Dados do dia 31/08

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)

3.950.931

42.659

3.159.096

669.239

122.596

1.215

1º de setembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

Remédio de uso 

contínuo

E veio finalmente o número ruim do PIB 

do segundo trimestre, menos 9,7%. Era 

esperado, pois entre março e junho de 

fato o Brasil parou. E ficamos ali pelo 

meio numa tabela de países de todo o 

planeta (leia). 

Não foi bom, mas tampouco 

amargamos a rabeira. Certamente os 

números do trimestre atual serão 

melhores, dada a retomada progressiva 

da atividade. Vamos aguardar.

Se o retrato do que ficou para trás não é 

assim tão aterrador, mais preocupante é 

o que pode vir pela frente. A aposta dos 

otimistas é uma retomada em V, rápida, 

mas a previsão encara desconfianças. 

As exportações até que vão bem, 

turbinadas pelo real fraco, mas o 

mercado interno não dá qualquer sinal 

de querer voltar rapidamente aos 

tempos de exuberância.

A economia brasileira vem atravessando 

razoavelmente a tempestade graças 

principalmente às doses maciças do 

medicamento que recebe na UTI: o 

auxílio emergencial. Mas agora é que 

vem o desafio. O auxílio irá 

progressivamente dizendo adeus, e a 

dúvida é se a terapia vai ser 

adequadamente substituída pelo melhor 

remédio de uso contínuo: o emprego.

Freud na praia 

da Covid-19

Sigo muito impactada pelo 

comportamento das pessoas na 

pandemia. 

Este fim de semana voltamos a ver 

cenas como as praias cheias no Rio e 

SP. Como se fora o carnaval ou 

réveillon. 

Como sabemos, quanto mais nos 

amontoamos, menos o vírus se 

espalha: #SóQueNão.

Sem me sentir em condição de 

entender o fato fui atrás de 

especialistas: lendo, vendo e ouvindo 

antropólogos, sociólogos e amigos.

Dei de cara com uma troca de cartas 

entre Einstein e Freud, pelos idos dos 

anos 30, no século passado. Era o 

contexto específico pós-1ª guerra 

(detalhes neste bom texto). 

Einstein queria arrancar de Freud um 

esclarecimento psicológico sobre o que 

se fazer a favor da paz. A resposta veio 

dura: “Vigora no homem uma 

necessidade de odiar e aniquilar”, 

escreveu Freud. 

“Tal predisposição, em tempos 

normais, apresenta-se em estado 

latente e só vem à tona no anormal. 

Mas ela pode ser despertada com uma 

relativa facilidade e se intensificar em 

psicose de massa.”

Estamos combinados: temos a guerra 

(viral), o homem (ele mesmo) e, pelo 

visto, sua psicose de massa nos 

ensolarados dias disfarçados de 

reforço para Vitamina D. É guerra sim. 

Ave Freud.

Sustentável

Aquecimento global
Papa pede respeito ao acordo de Paris

Embaixador alemão
'Alemanha quer acordo UE-Mercosul, mas 

precisa ver queda no desmatamento'

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

25.327.098

848.255

Excesso de telas
Dores e efeitos colaterais do home office

Mexa-se!
Exercícios amenizam 'peso' do isolamento

• Quais são as oportunidades para as 

marcas em podcasts?

• Aneel aplica multa de quase R$ 200 

milhões à Abengoa, maior da história

• CVC divulga prejuízo de 2019 e prevê 

impacto de R$ 950 mi com pandemia

• GOL paga dívida de US$ 300 mi

• Itália volta a ter menos de 1 mil novos 

casos, mas média móvel cresce

• Rússia supera marca de 1 milhão de 

casos de Covid-19

• Madri fecha parques durante a noite e 

piscinas no combate à Covid-19

• Europa pode conviver com Covid-19 

gerenciando lockdowns localizados, diz 

diretor regional da OMS

• Covax, a coalizão de 165 países para 

garantir vacina contra coronavírus às 

nações mais pobres

• Hungria fecha fronteiras e recebe alerta 

da Comissão Europeia

• Suécia volta a ser exceção em uma 

Europa de máscara obrigatória

• 2ª onda de Covid-19 ameaça a Espanha, 

alertam especialistas; Madri fecha 

parques e piscinas

• Wuhan, na China, reabre as escolas

• Taxa de transmissão no Brasil é a mais 

baixa desde abril, aponta Imperial College

• 'Estamos longe de ver o final da 

pandemia', diz Drauzio Varella

• Laboratório anuncia que medicamento 

testado no Brasil não é eficaz

• Visor transparente e máscara com válvula 

não impedem contágio de coronavírus

• Unesco lança iniciativa para combater 

teorias da conspiração sobre Covid-19

• Site de consumo colaborativo Enjoei

pede registro para IPO

• Amazon vai investir US$ 18 bi em 2020 

para ajudar negócios independentes

• Renner superou nível de vendas pré-

Covid em alguns dias de agosto

222 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Auxílio prorrogado
Benefício passa a ser de R$ 300 e 

vai durar até dezembro de 2020.

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

Saiba mais
Detalhes, contextualizações e a 

íntegra do estudo do IBGE estão aqui.
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