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O preço das vacinas
O preço das vacinas contra a Covid-19 pode variar 

bastante dependendo de cada empresa e o imunizante 

produzido pelos laboratórios Sanofi e GSK deve custar 

cerca de 10 euros, aproximadamente R$ 60. O valor é 

bem superior às estimativas da vacina do concorrente 

sueco-britânico AstraZeneca, que estimou o preço das 

suas doses em 2,5 euros (R$ 15). Os laboratórios 

Sanofi e GSK devem vender 300 milhões de 

imunizantes para a Europa, 100 milhões aos Estados 

Unidos e 60 milhões à Grã-Bretanha.
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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.
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Principais assuntos

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
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óbitos (total)
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Acesse o dashboard interativo

O dado que foi

dado aos dados

Há muitos anos discutimos dados. Proteção de 

dados, vazamento de dados, captação de leads, 

dados reais versus robôs. Dados são o novo ouro 

do mundo. Por isso, depois de um longo processo 

de discussões, a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) foi aprovada e deve entrar em vigor muito 

em breve.

Apesar disso, a discussão parece ainda estar 

muito focada nos meios jurídicos e de compliance

e, quiçá, nosso mercado ainda não tem clareza 

das mudanças que a lei acarreta. A LGPD 

impacta diretamente o mundo da Comunicação. E 

a pergunta é: sua empresa está adequada, ou 

melhor, preparada?

Estar preparado indica rever processos e políticas 

de privacidade e segurança, implica em ensinar e 

treinar times, especializar áreas de Gestão e 

Gente, revisitar mídias e processos de leads. A 

LGPD é um mundo e não importa se você é uma 

multinacional, se há o processamento de dados 

de pessoas que estão no Brasil, a LGPD precisa 

ser seguida.

De forma prática, o que muda a partir de agora é 

a necessidade de um olhar cauteloso para 

captação, gestão, tratamento e armazenamento 

de qualquer dado e, principalmente, a revisão 

imediata do modus operandi em relação aos 

dados captados ao longo da vida da marca.

Se sua empresa faz campanhas para atração de 

possíveis consumidores, a coleta de dados 

destes clientes terá que ser de acordo com a 

LGPD, sob pena de advertências e multas 

milionárias. Por isso, a adequação é uma jornada 

trabalhosa e que deve acontecer com a 

velocidade da luz. A questão é: se vivemos em 

um mundo digital formado por algoritmos, 

programática, inteligência artificial e projetos de 

inovação, como adequar-se com esta agilidade?

É aqui que a gente entra para te ajudar. 

Precisando de consultoria sobre a LGPD, conta 

com a gente :) Juntos, somos mais dados.
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Cadeia de insumos
Presidente Jair Bolsonaro fala sobre 

concentração da produção.

Reforma Administrativa 1
Congresso não deve formar comissão 

mista para analisar proposta

Reforma Administrativa 2
Defesa do Brasil é uma das que mais gasta 

com salários e pensões no mundo

Inflação
Exportações à China têm impacto no preço 

dos alimentos básicos no Brasil

Recuperação
Bolsonaro admite que retomada econômica

não será rápida

Retrato positivo
Banco Safra: 42% dos balanços de 

empresas foram melhores que o esperado

Economia

Na próxima terça-feira (8), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater 

os caminhos da Reforma Tributária com 

autoridades envolvidas na formulação das 

propostas que estão no Congresso: Senador 

Roberto Rocha; Deputado Federal Aguinaldo 

Ribeiro; Vanessa Canado, Assessora 

Especial do Ministério da Economia; e 

Bernard Appy, Diretor do Centro de Cidadania 

Fiscal. A abertura da live será feita por 

Armando Monteiro, ex-Senador e ex-Ministro 

de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior. Participe! Inscrições aqui.

Reforma tributária

Restrição a pagamentos na nova fase do 

benefício pode gerar judicialização

Lei assinada por Bolsonaro prevê 

vacinação compulsória

STJ determina prisão preventiva do 

presidente do PSC, Pastor Everaldo

Gilmar Mendes libera julgamento de Deltan 

Dallagnol no CNMP

Juíza diz que ‘exposição indevida de 

documento sigiloso’ pode prejudicar 

‘imagem’ de Flávio Bolsonaro

Em viagem, Bolsonaro chama de 'ditadores 

nanicos' prefeitos e governadores

Obra no Nordeste não é eleitoreira, é 

emancipatória, diz ministro

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

• Milhões de alunos da América Latina 

abandonaram estudos na pandemia

• México fica sem papel para certidões de 

óbito, após mortes pelo novo coronavírus

• Portugal tem maior número diário de   

casos de Covid-19 desde maio

• A disputa dos serviços de espionagem

em busca de informações sobre a vacina

• Mais de mil médicos querem deixar 

serviço de saúde britânico após Covid-19

• Estudo espanhol com 64 mil pessoas 

avalia os sintomas mais estranhos do 

novo coronavírus

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Mensagem
Bolsonaro: ‘A Amazônia é nossa e nós 

vamos desenvolvê-la’

Queimada
Perícia afirma que incêndio no Pantanal 

mato-grossense foi intencional

• Accor quer colocar sua marca em 

hotéis independentes no pós-crise

• Bank of America analisa impacto de 

vacina no mercado de ações

• Havaianas.com lançou hoje novo portal 

global de e-commerce

• Semana do Brasil: varejo aposta em 

descontos de até 75%

• Ikea amplia aquisições de shoppings

nos Estados Unidos
Bem-estar (em casa)

Condicionamento
Sesc tem circuito de corrida estacionária 

para amantes da prática ao ar livre

Sem excesso
Rotina intensa de exercícios pode 

prejudicar bem-estar mental

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Sintomas persistentes de Covid-19 

podem afetar 9 em cada 10 infectados

• Pesquisadores estudam memória 

imunológica contra o coronavírus

Distribuição de cloroquina
Ministério da Saúde quintuplica 

distribuição do medicamento no SUS.
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