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Quase 1 milhão de 

óbitos no mundo
Os principais painéis de acompanhamento
da pandemia convergiram hoje para a 
impressionante marca de quase 1 milhão de 
mortes causadas por Covid-19 no mundo. 
Além da situação nos Estados Unidos e na 
América Latina, quem monitora os dados da 
doença está preocupado com a Europa.

286 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

Agro
Soja e milho para exportação avançam, e 

arroz e feijão perdem áreas

Trabalho
72% das empresas pretendem dar apenas 

aumento definido por acordos coletivos

Infraestrutura
Com pandemia e plano de privatizações 

empacado, leilões ficam para 2021 e 2022

Petróleo
Opep vê estoques da OCDE abaixo da 

média de 5 anos após 1° tri de 2021

IPOs nos EUA
Previsão de melhor ano da história

• Renda Cidadã, substituto do Bolsa 

Família, deve ser apresentado amanhã

• Bolsonaro faz campanha pela reeleição 

de Carlos nas redes sociais

• Eleição tem recorde de mulheres e, pela 

1ª vez, mais negros que brancos; são 

185 Lulas, 99 Tiriricas e 84 Bolsonaros

• Campanhas municipais começam hoje

• PGR estuda pagar gratificação a 

procuradores; benefício só vem com 

responsabilidade fiscal, diz Aras

• Projeto quer limitar ações coletivas

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

O retorno às atividades e a ampliação da 
flexibilização elevam 'medo'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência
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*Dados do dia 26/09
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Principais assuntos
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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)

4.732.309

14.318

4.060.088

530.480

141.741
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Acesse o dashboard interativo

A incomodada 

geração Z (parte 2)

Aqui neste espaço, em 6 de setembro, 

escrevi sobre o potente combustível que 

a geração Z tem para tornar o mundo 

menos hostil: o seu próprio incômodo.

Na verdade este é um atributo da 

juventude em geral. A diferença é que a 

moçada de hoje tem acesso a tecnologia 

capaz de transformar em realidade 

aquilo que, para minha geração, ficava 

sempre no plano das ideias.

Vou contar outra história que ilustra isso.

Um aluno de 17 anos da escola Graded, 

em São Paulo, desenvolveu profunda 

paixão pela robótica e pelo potencial que 

a abordagem STEM (ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática) tem para 

desenvolver o pensamento crítico, o 

trabalho em equipe e a criatividade. O 

nome dele é Mauricio Vergara.

Ao ver o quanto esse negócio mudou 

sua forma de ver o mundo, teve um 

estalo movido pelo tal do incômodo: 

precisava levar tudo isso para mais 

gente.

Mauricio chamou uns amigos e juntos 

conseguiram da direção da escola 

permissão para utilizar seu Centro de 

Inovações.

Então bateram à porta do Ismart

(Instituto Social para Motivar, Apoiar e 

Reconhecer Talentos), que identifica e 

concede bolsas a estudantes de baixa 

renda com alto desempenho escolar, e 

pediram ajuda para selecionar 20 jovens, 

meninos e meninas, para mergulhar no 

universo da robótica.

O projeto foi batizado de Ismart

Robotics. O interesse e a capacidade de 

aprendizado dos alunos chamaram muito 

a atenção de Mauricio. Com somente 

duas aulas de cinco horas, aos sábados, 

os robôs criados pela turma já estavam 

indo pra lá e pra cá sozinhos. Aí veio a 

pandemia. As aulas foram para a tela do 

computador, e os robôs construídos 

também viraram online. E seguirão assim 

até que as aulas possam voltar para o 

laboratório da escola.

“Eu queria compartilhar esse 

conhecimento com pessoas não apenas 

interessadas em engenharia, mas que 

desejam usar essas habilidades para 

contribuir com a sociedade”, conta 

Mauricio, que também é um dos 

responsáveis pela Conecte os Pontos, 

uma ferramenta que conecta gente que 

deseja doar a entidades que precisam de 

doações. 

Agora imaginem o orgulho dos pais.

Incrível jornada

Teses que tentam explicar a relatividade 

do tempo são mesmo curiosas. Ajudam a 

entender, mas não respondem a tudo. 

Dependendo do referencial, confortam ou 

confrontam.

Para uns, parece que foi ontem. Mas para 

muita gente essa pandemia virou uma 

viagem sem fim. E como nunca, a 

contagem de dias, semanas e meses 

converteu-se em um hábito que, de 

repente, todos tivemos de nos acostumar.

Há 200 dias concentramos aqui neste 

relatório notícias, dados oficiais, o pulso 

das redes, análises e opinião.

O espírito inquieto, o talento coletivo e 

individual e (por que não?) o fôlego de 

maratonista das pessoas que fazem parte 

deste projeto transformaram o 

acompanhamento da crise em um case 

de sucesso.

A curadoria é plural e responsável. Busca 

‘abraçar’ o que importa e é relevante. Está 

disponível em um formato que agrada. 

Sob o guarda-chuva Bússola ganhou 

corpo e alcançou públicos diversos.

Os vários pontos de equilíbrio conjugados 

aqui neste report reforçam valores e 

confiança. E esse último conceito é 

chave. Sobretudo em momentos como 

agora.

De novo, voltamos a pensar no tempo. Na 

capacidade que ele tem de, magicamente, 

colocar tudo em perspectiva. E no quanto 

seus efeitos são capazes de produzir 

bons vínculos.

Seguimos em frente.

Sustentável

Poluição do ar
Risco de aumento de mortes por Covid-19

Legislação
Governo quer mudar regras que protegem 

áreas de manguezais e restingas

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

32.730.945

991.224

Dia do idoso
Pandemia desafia a saúde e a mente

Para ouvir
Música gospel cresce 44% no streaming

• ‘Agora é a melhor hora para comprar 

passagem’, afirma CEO da CVC

• 'Lobo de Wall Street' ensina a ganhar 

cliente em 4 segundos por R$ 6 mil

• Drone terrestre entrega compras dentro 

de condomínios

• Juntos Somos Mais e Vivo firmam 

parceria para garantir soluções digitais 

no varejo de construção civil

• Toque de recolher em Melbourne, na 

Austrália, será suspenso

• Itália 'não pode falhar' em retomada pós-

lockdown, diz premier

• Reino Unido quer que estudantes 

possam voltar para casa no Natal

• Primeira morte por Covid-19 em campo 

de migrantes na Grécia

• Coquetel de remédios indica resultado 

promissor contra Covid-19

• Onda de casos em Manaus contraria 

esperança de imunidade de rebanho

• Saúde do adolescente piorou e 76% 

tiveram afastamento social

87,9 mil
publicações coletadas

Os múltiplos benefícios das vacinas
Especialistas investigam (e documentam) o 

misterioso fenômeno dos imunizantes.

Na Espanha...
Protestos contra restrições.

• Com avião próprio e ‘influencers’, dona 

do AliExpress reforça estratégia no Brasil

• Vendas do e-commerce caem 9,15% em 

agosto ante julho

Luciano Pires
Sócio-diretor da FSB Inteligência

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures
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