
óbitos 

no mundo

novos casos 

(em 24h)

casos 

no mundo

casos (total)

recuperados

Dados da OMS

Brasil supera a marca 

de 100 mil óbitos
Cinco meses depois do início da pandemia, o país 
ultrapassou hoje o saldo de 100 mil mortes 
causadas pelo coronavírus (leia) (leia) (leia). As 
medidas adotadas pelos governos e os esforços 
das autoridades de saúde ainda tentam fazer 
frente ao avanço da Covid-19. Estratégias de 
reabertura estão em curso e há temores sobre 
possíveis novas ondas (leia) (leia) (leia).
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* 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

Empreendedorismo
Brasil tem 763 mil novos MEIs desde 

avanço da Covid-19 no país (leia)

5G
Geopolítica será levada em conta no 

leilão, diz governo (leia)

Transportes
Operadoras de metrôs e trens urbanos 

têm perdas de R$ 4,5 bi (leia)

Conjuntura
Assim como no Brasil, emergentes 

caminham para fim de ciclo de 

afrouxamento monetário (leia)

Mariana Mazzucato
A economista que defende uma mudança 

radical do capitalismo no pós-crise (leia)

Agro
Como a pandemia acelerou e fortaleceu 

uso da tecnologia no campo (leia)

• 'Não pretendo participar das eleições 

municipais no 1º turno', diz Bolsonaro (leia)

• Convivemos com a pandemia, mas não 

podemos ficar anestesiados, diz Maia (leia)

• CNJ comemora sucesso de audiências e 

sessões por videoconferência (leia)

• Manifestantes defendem impeachment de 

Bolsonaro em ato na Esplanada (leia)

• Deputados e senadores acumulam R$ 62 

milhões em débitos na Dívida Ativa (leia)

• Marco Aurélio aguardará julgamento antes 

de decidir sobre acordo Onyx/PGR (leia)

• LGPD coloca Brasil na vanguarda do trato 

de dados, mas tem problemas (leia)

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

As estatísticas no Brasil impactam bastante 
as conversas, que realçam óbitos e 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

medo

11%

tristeza

41%

alegria

13%

indignação

12%

*Dados do dia 07/08

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)

3.012.412

49.970

2.094.293

817.642

100.477

905

8 de agosto de 2020

Acesse o dashboard interativo

Futebol e drama

O campeonato brasileiro de futebol 

começa neste fim de semana. Exatamente 

quando o país atinge a triste marca de 100 
mil mortos por Covid-19 e 3 milhões de 

infectados.

É verdade que em todas as partes do 

mundo o esporte está, aos poucos, 
voltando.

A Champions League, maior disputa de 

clubes do planeta, voltou a ter jogos 

ontem. A NBA também retornou, assim 
como a Fórmula 1 e o UFC.

A diferença é que o Brasil está 

estacionado em um platô ainda elevado de 

óbitos, enquanto o restante do planeta –
exceção feita aos Estados Unidos, que 

têm uma situação muito similar à nossa –
está mais preocupado com uma possível 

segunda onda de contaminações.

Tudo pode parecer uma mera coincidência 

aleatória.

Mas, se formos lembrar que o primeiro 

jogo pós-retomada, um Flamengo e Bangu 
no já distante 18 de junho, aconteceu no 

Maracanã, ao lado de um hospital de 
campanha, não é absurdo pensar que o 

pontapé inicial na corrida pela principal 

taça brasileira seja dado em um trágico fim 
de semana como esse.

Sem haters,

não há lovers

Tenho algo muito importante a dizer: não 

tenha medo de atrair haters, porque, se eles 
existem, é porque você provavelmente 

também conquistou lovers.

A polarização tão conhecida na política já é 

também evidente no ambiente digital das 
marcas. O “Quem não chora não mama” já 

virou o “quem não ousa não viraliza”.

Atenção, este não é um texto que diz que 

você precisa ousar. Não. Tudo depende da 
sua persona, de quem você é e de como 

você quer se posicionar.

Mas, se sua marca quer a visibilidade, os 

trendings topics do Twitter e quiçá ver suas 
ações disparando, aí sim: ousadia e 

coragem são atributos que você precisa 
absorver em sua estratégia.

Fazendo uma analogia com o mercado 
financeiro, você pode ter um perfil arrojado 

ou conservador. Mas isso também vai indicar 
os seus resultados no final das contas.

Se você tem medo de ter haters, não sabe 
lidar com pessoas falando mal de sua marca 

ou interações negativas em seu feed, 
provavelmente você não conseguirá ser um 

TOP of MIND.

Aqui cuidado: saiba que existe o 

cancelamento online. Por isso TENHA 
TODO O CUIDADO COM A OUSADIA QUE 

VOCÊ TRAZ. PRECONCEITO não é 

ousadia, é preconceito mesmo.

Ousadia é fazer e mostrar coisas de outras 
perspectivas. É entender novos olhares, 

inovar no jeito de falar, de fazer, de 

comunicar. E cuidado ao achar que inovação 
é tecnologia. Inovar é um verbo que introduz 

novidade; é fazer algo como não feito antes.

Então, faça algo como nunca antes e celebre 

seus lovers e também seus haters.

Sustentável

Luta indígena
'Nós já estávamos de quarentena, quase 

refugiados', diz Krenak (leia)

Reino Unido
Pequenos açougues são desafiados (leia)

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

19.187.943

716.075

Altos e baixos
Reações possíveis no isolamento (leia)

Dia Internacional do Gato
Dicas de como cuidar dos pets (leia)

Compras de quase R$ 3 bi
Painel registra aquisições emergenciais (leia).

• Odebrecht inicia processo para venda da 

Braskem (leia)

• Maioria de empresas deve voltar ao 

escritório entre agosto e dezembro (leia)

• Jogos ‘hiper-casuais’ estão conquistando 

o mercado móvel (leia)

• Resposta ideal à Covid combina Nova 

Zelândia, Dinamarca e Uganda (leia)

• Reino Unido faz recall de 741 mil kits de 

testes por questões de segurança (leia)

• Alemanha tem 3º dia seguido com mais 

de 1 mil casos de coronavírus (leia)

• Na Índia, 600 mil mulheres agentes de 

saúde entram em greve (leia)

• Do alho ao ozônio: tratamentos sem 

comprovação para Covid-19 (leia)

• Testes para Covid-19 feitos em farmácias 

sobem 122% em 1 mês (leia)

• Pessoas vacinadas contra outros vírus 

podem estar mais protegidas (leia)

• Avanços no tratamento que reduzem 

risco de morte por Covid-19 (leia)

Na próxima terça-feira (11), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar ao vivo 

sobre o futuro do setor de energia - diante
das novas tecnologias e da sustentabilidade

pós-pandemia - e os impactos para os
consumidores. Participarão do evento Rui 

Altieri, presidente do Conselho de 
Administração da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica, e 
Edson Silva, diretor-presidente da Energia 

Sustentável do Brasil. Inscreva-se

Energia em debate

• Sem provadores, lojas de roupas e 

sapatos recorrem a sacoleiras (leia)

• Importação de cervejas superpremium 

cresce no 1º semestre (leia)

• Passageiros buscam formas de 

contornar restrições de voos (leia)

Luto oficial
Congresso e STF 

decretam luto (leia).

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Comunicação

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia da

FSB Comunicação

Nota
Ministério defende 

tratamento precoce (leia).
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