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Dados da OMS

30 milhões de casos 

no mundo
A Universidade Johns Hopkins 
atualizou os números da 
pandemia e informou hoje que 
o mundo ultrapassou a marca 
de 30 milhões de casos de 
Covid-19 - o número de 
mortes avança para mais de 
948 mil (veja). Na Europa, 
países como Espanha e Reino 
Unido preparam novas 
medidas sanitárias. Estados 
Unidos, Brasil e Índia seguem 
sendo os 'alvos' da pandemia.

529 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

Mercado de trabalho
Brasileiros voltam a procurar trabalho e 

desemprego na pandemia bate recorde

Mercosul 1
Europa estuda fatiar acordo

Mercosul 2
Brasil precisa usar diplomacia e ações para 

responder ameaça a acordo, diz Mourão

LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados: o que 

muda para os cidadãos?

INSS
Brasil tem 1,5 milhão de processos na fila

Agro
Superávit recorde de US$ 61,5 bi até 

agosto, indica CNA

Redução de jornada
Publicada lei que operacionaliza pagamento 

do benefício emergencial

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,81%; dólar vai a R$ 5,37

• Bolsonaro: 'fique em casa' é para os 

'fracos'; avião do presidente arremete com 

fumaça de queimada em Mato Grosso

• CPMI das Fake News pedirá à PF 

compartilhamento de investigação

• Lava Jato: juiz aceita denúncia contra ex-

executivos de multi dinamarquesa

• Eleições municipais deste ano terão 54 

congressistas candidatos

• Aras vai ao STF contra pensão e 

aposentadoria especial a ex-governadores

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Relatos de conquistas durante a pandemia 

impulsionam ‘alegria’.

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

alegria

18%

indignação

13%

medo

17%

Tristeza

16%

*Dados do dia 17/09

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)

4.495.183

39.797

3.789.139

570.251

135.793

858
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Acesse o dashboard interativo

Para todos 

os gostos

Um fenômeno disseminado nesta 

pandemia da Covid-19 é a crescente 

falta de correlação entre casos e 

mortes. A letalidade do vírus parece 

estar reduzindo-se. Isso é mais visível 

em países que enfrentam uma clara 

"segunda onda".

Um caso forte de segunda onda é 

Israel. Que em pleno Ano Novo judaico 

entrou em um severo lockdown (leia).

As hipóteses são variadas, mais um 

sintoma de que a ciência ainda, em 

larga medida, tateia na busca de 

explicações. Pode ser que os indivíduos 

mais vulneráveis já tenham sido 

vitimados na primeira onda. Pode ser 

que o vírus adapte-se para matar 

menos, e assim preservar seu estoque 

de "infectáveis".

Pode ser também que o uso intensivo 

de máscaras reduza a quantidade de 

vírus que atingem o indivíduo a ponto 

de este acabar imunizando-se sem 

apresentar sintomas graves. A hipótese 

foi bem dissecada no episódio 51 do 

Luz no Fim da Quarentena, podcast da 

revista Piauí (ouça).

Tem explicações para todos os gostos.

Comunicação: a 

próxima fronteira 

da adequação

E a LGPD finalmente entrou em vigor! 

Instituições privadas ou públicas, em geral 

iniciando seu processo de adequação, têm 

focado seus esforços em ações jurídicas e de 

tecnologia. Mas, passada a implementação, é a 

comunicação quem vai ganhar protagonismo. 

Não importa o quão robusto seja o framework se 

ele não tiver adesão na linha de frente.

Boa comunicação melhora e agiliza processos. 

E também assegura engajamento e 

compreensão do mapeamento e riscos.

Um sistema de gestão automatizada de 

requisições de titulares de dados é fundamental, 

assim como falar a linguagem do cidadão 

comum. Isso tende a reduzir judicialização, 

comunicações à ANPD e a vulnerabilidade a 

requisições oportunistas, frequentes na Europa 

pós-GDPR.

Ademais, já não é suficiente uma boa política de 

proteção de dados na Intranet. Todos os 

funcionários têm de entender seu papel nessa 

engrenagem - e dificilmente jargões jurídicos e 

de TI conseguirão engajá-los cotidianamente 

nesta tarefa.

Finalmente, uma vez exposta à crise após um 

vazamento, são as Relações Públicas que 

poderão conter o desastre reputacional de longo 

prazo, em crises de novas proporções, com 

pessoas não apenas solidárias às vítimas, mas 

pessoalmente afetadas aos milhões.

Que estratégias de comunicação sua 

organização implementou para se adequar ao 

novo paradigma de proteção de dados?

Sustentável

Desmatamento
França reitera oposição ao tratado 

comercial entre UE e Mercosul

Pantanal
Força-tarefa investiga número de animais 

mortos no Pantanal

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

30.055.710

943.433

Reflexos
Estudo mostra que variação de peso na 

pandemia está relacionada à depressão

Pets
Adotando bichanos na quarentena

• A disputa entre funcionários sem filhos 

e colegas que são pais

• EUA proibirão TikTok e WeChat a partir 

de domingo

• Uber fecha com fintech Digio para linha 

de crédito a motoristas e entregadores

• XP investe em ONG para abrir bazar

• Moscou tem maior número de casos 

diários de Covid-19 em 3 meses

• Espanha: 14.389 novos casos em 24h

• Israel retoma confinamento

• Prefeito de Ciudad del Este quer 

reabertura total da Ponte da Amizade

• Argentina ultrapassa barreira de 600 mil 

casos de coronavírus

• Boris Johnson: 2ª onda é inevitável

• Primeira onda da Covid-19 deve acabar 

em outubro, diz estudo da UFF

• Pfizer vai dobrar número de voluntários 

de sua vacina em SP e na Bahia

• Novo teste rápido tem eficácia 

semelhante a PCR, diz UFRJ

• Roche lança novo teste quantitativo de 

anticorpos contra o coronavírus

• Quais os assentos mais seguros para 

evitar o coronavírus no avião

• CNC: confiança do empresário do 

comércio tem alta recorde em setembro

• Setor de turismo lança Guia do Viajante 

Responsável

• Preço do algodão sobe, mas indústria 

descarta alta expressiva ao consumidor

121 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSB e 

colunista de Veja e do Poder 360

Solidariedade global
Para Tedros Ghebreyesus, diretor da OMS, 

grandes potências precisam se unir.

Renato Cirne
Diretor Jurídico e de Compliance da FSB 

Comunicação e membro da Comissão de 

Proteção da Dados da OAB Federal

Na próxima terça-feira (22), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater a 

recuperação do comércio varejista, que já 

atinge níveis pré-pandemia, e o desafio de 

continuar crescendo. A live reunirá líderes 

empresariais do setor: Stéphane Engelhard, 

vice-presidente de Relações Institucionais do 

Grupo Carrefour Brasil; Fabio Faccio, CEO da 

Lojas Renner; Daniel Pagano, diretor de 

Produtos, Marketing e Operações da Livelo; e 

Marcelo Miranda, vice-presidente Comercial e 

de Marketing da Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers. Participe! Inscrições aqui.

A retomada do varejo

Marcela Canavarro
Especialista digital e em inteligência 

de dados na FSB Comunicação

No Brasil
As orientações do Ministério da Saúde para 

a retomada das aulas presenciais (assista).

https://covid19.who.int/
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,mundo-chega-a-30-milhoes-de-casos-de-covid-19-e-paises-retomam-lockdowns,70003442932
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/09/18/com-mais-de-30-milhoes-de-casos-de-covid-19-no-mundo-governos-adotam-novas-medidas.htm
https://noticias.r7.com/internacional/mundo-chega-a-30-milhoes-de-casos-de-covid-19-diz-universidade-18092020
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/18/desemprego-diante-da-pandemia-bate-recorde-na-ultima-semana-de-agosto-diz-ibge.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/europa-estuda-fatiar-acordo-com-mercosul-para-facilitar-aprovacao.shtml
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN2692J6-OBRDN
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/18/brasil-tem-15-milhao-processos-na-fila-do-inss.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/balanca-do-agronegocio-tem-superavit-recorde-de-us-615-bi-ate-agosto-diz-cna-2/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/publicada-lei-que-operacionaliza-pagamento-do-beneficio-emergencial
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/09/18/mercados-hoje-18-09-2020
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/18/bolsonaro-diz-que-fique-em-casae-para-os-fracos-conversinha-mole.htm
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/09/aviao-de-bolsonaro-arremete-com-fumaca-de-queimada-em-mato-grosso.shtml
https://oglobo.globo.com/brasil/cpmi-das-fake-news-pedira-pf-compartilhamento-de-investigacao-sobre-atos-antidemocraticos-24647736
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiz-aceita-denuncia-da-lava-jato-e-ex-executivos-de-multi-dinamarquesa-viram-reus-por-corrupcao-na-petrobras/
https://www.poder360.com.br/eleicoes/eleicoes-municipais-terao-54-congressistas-candidatos/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/18/aras-vai-ao-supremo-contra-pensao-e-aposentadoria-especial-a-ex-governadores.htm
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.timesofisrael.com/as-lockdown-goes-into-effect-virus-death-toll-jumps-to-1196#gs.giq01c
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/luz-no-fim-da-quarentena/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/18/depois-de-relatorio-sobre-desmatamento-governo-da-franca-reitera-oposicao-ao-tratado-comercial-entre-uniao-europeia-e-mercosul.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/18/forca-tarefa-investiga-numero-de-animais-mortos-no-pantanal.ghtml
https://www.metropoles.com/saude/estudo-mostra-que-variacao-de-peso-na-pandemia-esta-relacionada-a-depressao
https://extra.globo.com/mulher/resenhando-mae-de-adolescente/adotei-um-cachorro-para-minhas-filhas-na-quarentena-quase-surtei-rv1-1-24646632.html
https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,quarentena-gera-disputa-entre-funcionarios-sem-filhos-e-colegas-que-sao-pais,70003441949
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/eua-proibe-apps-chineses-tiktok-e-wechat-a-partir-de-domingo.ghtml
https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN2692BX-OBRIN
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/09/xp-investe-emong-paraabrir-bazar-de-objetos-usados.shtml
https://noticias.r7.com/internacional/moscou-tem-maior-numero-de-casos-diarios-de-covid-19-em-3-meses-18092020
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/espanha-registra-14-389-novos-casos-e-90-mortes-por-covid-19-em-24h/50000237-4346410
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,israel-retoma-confinamento-em-meio-a-festas-judaicas-apos-aumento-dos-casos-de-covid-19,70003443215
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/09/18/prefeito-de-ciudad-del-este-quer-reabertura-total-da-ponte-da-amizade.htm
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/argentina-ultrapassa-barreira-de-600-mil-casos-coronavirus/50000237-4346028
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/09/18/johnson-diz-que-segunda-onda-de-covid-19-inevitvel-no-reino-unido.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/primeira-onda-da-covid-19-deve-acabar-em-outubro-diz-estudo-da-uff
https://exame.com/brasil/pfizer-vai-dobrar-numero-de-voluntarios-de-sua-vacina-em-sp-e-na-bahia/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/09/18/coronavirus-novo-teste-rapido-tem-eficacia-semelhante-a-pcr-diz-ufrj.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/afp/2020/09/18/roche-lanca-novo-teste-quantitativo-de-anticorpos-contra-o-coronavirus.htm
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/turismo/os-assentos-mais-seguros-para-evitar-o-coronavirus-no-aviao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-09/confianca-do-empresario-do-comercio-tem-alta-recorde-em-setembro
https://noticias.r7.com/economia/setor-de-turismo-lanca-guia-do-viajante-responsavel-18092020
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/09/18/preco-do-algodao-sobe-no-campo-mas-industria-descarta-alta-expressiva-ao-consumidor-e-desabastecimento.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/09/18/oms-pedido-solidariedade-potencias-coronavirus.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ci2Z3lBj1Ro&ab_channel=exame
https://youtu.be/rAE3gzC6ZfI

