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Espaços públicos 

tentam se adaptar
Cidades litorâneas definem e/ou acentuam 
protocolos de convivência que permitam lazer 
com segurança. As regras de distanciamento 
nas praias nem sempre são respeitadas, o que 
obriga o Poder Público a atuar e a fiscalizar 
com mais rigor. Hoje, em diversas partes do 
país, foi dia de relembrar protocolos.

531 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

Empreendendo
País ganhou quase 1 milhão de MEIs desde 

o início da pandemia

Inflação de alimentos
Disparada dos preços expõe distorção entre 

inflação real e oficial

Conjuntura
Fuga de investidor estrangeiro cresce e 

pressiona financiamento da dívida pública

Setor aéreo
Demanda se recupera pelo 3º mês seguido 

em agosto; Azul se equipara à Gol

Tributos
STJ afasta Cofins sobre importação de 

medicamentos

Trabalho
Profissionais negros são minoria em cargos 

de média e alta gestão, mostra estudo

• Brasil recuperou sua economia melhor do 

que outros países, diz Bolsonaro; 

presidente passará por cirurgia

• Bolsonaristas atacam Maia por crítica à 

visita de secretário dos EUA; Araújo: 

'Brasil e EUA estão na vanguarda da 

solidariedade ao povo venezuelano, 

oprimido pela ditadura Maduro'

• Bretas ordena bloqueio de até R$ 237,3 

milhões em bens de Cristiano Zanin

• Congresso planeja criar agência para 

avaliar servidores públicos

• Percentual de eleitores idosos no Brasil é 

o maior desde 1992

• Verba da União para missões de paz 

atinge mínima histórica

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

'Alegria' segue em destaque: redes 
celebram conquistas durante a quarentena

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

alegria

27%

tristeza

15%

indignação

23%

medo

14%

*Dados do dia 18/09

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)

4.528.240

33.057

3.820.095

571.613

136.532

739
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Acesse o dashboard interativo

O futuro como

moeda de troca

A impossibilidade de viver o presente fez 

com que todos olhassem para o futuro. De 

cada país, empresa e mercado. Imersos no 

futuro, nos esquecemos de algo essencial 

para alcançarmos essas previsões: o nosso 

presente.

Para muitos, avaliar cenários futuros é 

utilizar bolas de cristal. Mas o processo é 

muito mais próximo à arqueologia que à 

adivinhação, e utiliza nossa própria história 

para interpretar “sinais do futuro” (novas 

tecnologias, por exemplo) e elaborar visões 

sobre o que vem pela frente.

Organizações como a OCDE e 

multinacionais como Nestlé utilizam 

Estudos de Futuros em suas estratégias, e 

dados comprovam que esse movimento 

pode representar até 200% mais 

crescimento e 33% mais lucratividade para 

empresas privadas.

Ignorar uma ferramenta tão relevante 

significa arriscar diariamente oportunidades 

que sua empresa sequer sabe que tem, e 

investir futuros cujo valor potencial é 

desconhecido.

O problema é que se o investimento não 

render, é o futuro da sua empresa que você 

pode perder.

Dilema sem rede

O documentário O Dilema das Redes

mostra como algoritmos moldam hoje 

os relacionamentos sociais, com boas 

doses de manipulação pelas big techs

e radicalização das posições políticas. 

Preocupação presente e para o porvir.

Mas há um aspecto negligenciado nas 

discussões sobre as transformações 

surgidas a partir de aplicativos. É o das 

relações de trabalho e garantias sociais 

esvanecidas pelos mecanismos 

amplamente usados no cotidiano por 

todos nós.

É fácil pedir o prato do restaurante 

preferido no conforto do lar durante a 

pandemia. O entregador cruza ruas e 

avenidas, recebe sua taxa e some. Se 

ele cair no trajeto de volta, irá ao 

Sistema Único de Saúde. 

Ficará parado alguns dias se tiver um 

trauma grave. Nada receberá neste 

período porque não tem vínculo formal 

com restaurante, com o aplicativo, nem 

com quem se deliciou com as iguarias 

disponíveis no cardápio.

Não paga o INSS, não tem seguro hoje 

e nem aposentadoria amanhã. Essa 

última se ele sobreviver anos 

trabalhando junto a outros milhares que 

circulam pelo trânsito. Ou não for 

substituído por drones mais eficientes.

O mesmo se passa com os motoristas 

de aplicativos. Todos vivem no limbo 

da falta de regulação das 

transformações tecnológicas. Essa 

conta política virá.

Há muitos trabalhadores na net sem 

nenhuma rede de proteção social para 

assegurar os mais básicos direitos. 

É a senzala virtual?

Sustentável

Pantanal 1
Todas as queimadas em Mato Grosso do 

Sul são ilegais, diz secretário do estado

Pantanal 2
Fumaça volta a deixar parte de São Paulo 

com o céu alaranjado

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

30.369.778

948.795

Prato (per)feito
Pandemia favoreceu alimentação 

saudável, aponta estudo

Êxodo urbano
Novos padrões e necessidades surgiram: 

como isso afeta o conceito de morar?

• Novos hábitos transformam franquias

• Rolls-Royce planeja levantar cerca de 

US$ 3,2 bi com investidores, diz FT

• Vendas de piscina triplicam: “Fui para a 

estrada virar o jogo”, diz CEO da iGUI

• Magazine Luiza é um dos assuntos mais 

comentados no Twitter

• Alemanha registra maior aumento de 

casos de Covid-19 desde abril

• França: € 200 mi para ciclismo urbano

• Itália autoriza reabertura de estádios para 

até 1 mil pessoas

• EUA viram 'país de freelancers'

• Reino Unido pode ter novo lockdown, 

com Covid-19 na maior taxa desde maio

• Megainvestigação revelará US$ 2 tri em 

operações suspeitas amanhã

• OMS apoia na África pesquisa de 

remédios naturais contra Covid-19

• Tratamento de cardiopatias não piora 

quadro de Covid-19, diz estudo

• Faculdade oferece teste grátis para 

identificar álcool em gel falsificado

84 mil
publicações coletadas

Escolas, reabertura e mensalidades...
PGR defende que estados podem criar leis de desconto por suspensão de aula presencial.

Kayo Medeiros
Gerente de Planejamento, Inovação & 

Insights da FSB Comunicação

Márcio de Freitas
Analista político da FSB Comunicação

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

• Repelente: indústria e varejo se movem 

para atender alta nas vendas

• Encomendas à Amazon ajudam a 

impulsionar 'rali' de óleo de cozinha

• Compra de cursos e aulas on-line

aumenta mais de 200%

https://covid19.who.int/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-09/rio-prefeitura-aplica-multas-e-fecha-bares-para-reprimir-aglomeracoes
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/09/19/mesmo-com-tempo-nublado-banhistas-lotam-praias-no-litoral-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/salvador/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/19/pais-ganhou-quase-1-milhao-de-meis-desde-o-inicio-da-pandemia-veja-relatos.ghtml
https://noticias.r7.com/economia/disparada-dos-alimentos-expoe-distorcao-entre-inflacao-real-e-oficial-19092020
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fuga-de-investidor-estrangeiro-cresce-e-pressiona-financiamento-da-divida,70003444388
https://www.infomoney.com.br/economia/anac-demanda-se-recupera-pelo-3o-mes-seguido-em-agosto-e-azul-se-equipara-a-gol/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/09/19/stj-afasta-cofins-sobre-importao-de-medicamentos.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/09/19/profissionais-negros-sao-minoria-em-cargos-de-media-e-alta-gestao-mostra-levantamento.ghtml
https://www.poder360.com.br/governo/brasil-recuperou-economia-melhor-do-que-outros-paises-diz-bolsonaro/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-passara-por-cirurgia-na-proxima-sexta-feira-em-sao-paulo,70003444555
https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaristas-atacam-maia-por-critica-a-visita-de-secretario-dos-eua/
https://oglobo.globo.com/mundo/araujo-responde-maia-brasil-eua-estao-na-vanguarda-da-solidariedade-ao-povo-venezuelano-oprimido-pela-ditadura-maduro-24649547
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/19/bretas-ordena-bloqueio-de-ate-r-2373-mi-em-bens-de-cristiano-zanin.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/congresso-planeja-criar-agencia-para-avaliar-servidores-mas-especialistas-veem-riscos.shtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/19/percentual-de-eleitores-idosos-e-o-maior-desde-1992-brasileiros-com-mais-de-60-anos-ja-representam-15-do-eleitorado.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/09/sob-bolsonaro-verba-para-missoes-de-paz-atinge-minima-historica.shtml
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/09/19/todas-as-queimadas-no-pantanal-do-ms-sao-ilegais-diz-secretario-do-estado.htm
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,fumaca-de-queimadas-no-pantanal-deixa-parte-de-sao-paulo-com-o-ceu-alaranjado,70003444314
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/09/19/pandemia-favoreceu-alimentacao-saudavel-aponta-estudo.htm
https://diariodocomercio.com.br/opiniao/quarentena-provocou-exodo-urbano/
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/09/novos-habitos-dos-consumidores-norteiam-transformacoes-do-setor-de-franquias.shtml
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN26A0VP-OBRBS
https://6minutos.uol.com.br/negocios/vendas-de-piscina-triplicam-fui-para-a-estrada-para-virar-o-jogo-diz-ceo-da-igui/
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/magazine-luiza-e-um-dos-assuntos-mais-comentados-no-twitter/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/09/19/alemanha-registra-maior-aumento-de-casos-de-covid-19-desde-abril.htm
https://bit.ly/2FRQYUw
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/esporte/futebol/2020/09/19/italia-autoriza-reabertura-de-estadios-para-ate-mil-pessoas_d48458b6-43c4-419e-8574-d354fddc472f.html
https://www.moneytimes.com.br/pandemia-transforma-eua-em-pais-de-freelancers/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN26A0UG-OBRWD
https://www.poder360.com.br/fincen-files/megainvestigacao-revelara-us-2-trilhoes-em-operacoes-suspeitas-no-domingo/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/09/19/oms-apoia-na-africa-pesquisa-de-remedios-naturais-contra-covid-19.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-09/tratamento-de-cardiopatias-nao-piora-quadro-de-covid-19-diz-estudo
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/09/19/faculdade-oferece-teste-gratis-para-identificar-alcool-em-gel-falsificado.htm
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/09/19/estados-podem-criar-leis-de-desconto-em-mensalidade-por-suspensao-de-aula-presencial-diz-pgr.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=Ci2Z3lBj1Ro&ab_channel=exame
https://6minutos.uol.com.br/economia/esta-dificil-achar-repelente-industria-e-varejo-se-movem-para-atender-alta-nas-vendas/
https://www.moneytimes.com.br/encomendas-a-amazon-ajudam-a-impulsionar-rali-de-oleo-de-cozinha/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/E-commerce/noticia/2020/09/compra-de-cursos-e-aulas-online-aumenta-mais-de-200-durante-quarentena.html

