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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

Sensações nas redes

Marco de 140 mil mortes no país intensifica 
sensação de tristeza.

Brasil
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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

acompanhamento

óbitos (total)

4.717.991

28.378

4.050.837

525.748

141.406

869

26 de setembro de 2020

Acesse o dashboard interativo

TBT sem fim

Você sabe o que é #TBT? Nunca vi, nem comi, 

eu só ouço falar.

#TBT ou Throwback Thursday é uma hashtag 

que pode ser traduzida como quinta-feira do 

retorno ou quinta-feira da nostalgia. Ela é 

usada pelos usuários de redes sociais para 

marcar fotos que se referem ao passado, que 

trazem saudade, sempre às quintas-feiras.

A pandemia trouxe um 2020 triste e arrastado, 

mas também um momento monotemático, a 

falta de novidades, rotinas intermináveis. O 

tema é a pandemia. Fim.

O velho papo entre amigos perguntando sobre 

as novidades da vida virou o questionamento 

de como você tem lidado com a crise e a 

quarentena.

Não tivemos viagens, encontros com amigos, 

praia, festas, bailes, churrascos para postar. 

Por isso, todo dia era dia de TBT, mesmo não 

sendo quinta-feira.

Ouso sempre dizer que nossas redes sociais 

não refletem nossa realidade. Elas refletem a 

persona que queremos projetar para o mundo. 

Uma persona que quer se mostrar como única, 

especial, interessante, talentosa, envolvente. 

Que quer mostrar status, eloqüência, humor, 

protagonismo, liderança, popularidade. Seja no 

Facebook, no Instagram, no TikTok ou no 

LinkedIn.

Só que vida de quarentena não tem graça, não 

engaja. Não tem narrativa de novo. Por isso 

que os usuários tendem a achar que é melhor 

projetar um TBT diário do que mergulhar no 

real time.

O grande dilema das redes sociais é a sombra 

de quem queremos parecer ser versus o que 

somos.

Nesta retomada é hora de criarmos o #DDB, 

uma sigla que acabo de inventar e que 

gostaria que pegasse. Ela poderia significar 

“Dia do Bem”, onde daríamos espaço em 

nossas redes não só para falar sobre nós, 

nossas personas e ideologias, mas para 

elogiar os outros e mostrar projetos que 

realmente valem a pena. What do you think?

32.429.965

985.823

114 mil
publicações coletadas

Inimigo incomum
Primeiro-ministro britânico quer união 

de líderes mundiais contra coronavírus.

Funcionalismo
20% dos servidores federais têm funções 

que poderão ser das máquinas, diz estudo

Reforma x Reforma
Parte do mercado vê tributária como mais 

urgente que a administrativa

Sociedade
Fim da pobreza depende de acesso a 

serviços básicos e inclusão produtiva

Conjuntura
Área econômica estuda limitar dívida para 

manter contas públicas sob controle

Imóveis pela web
6 em cada 10 comprariam ou alugariam

Economia

• Bolsonaro recebe alta depois de cirurgia 

para retirar cálculo da bexiga

• Eleições 2020: prazo para registro de 

candidaturas termina hoje; Brasil bate 

recorde de candidatos inscritos

• Ministros debatem reforma tributária com 

líderes do governo no Congresso

• TST poderá alterar forma de filtrar 

recursos

• Gabinete de Aras produziu mais de 43 mil 

pareceres no primeiro ano de gestão

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

• Itália rejeita plano para mais público em 

estádios devido à situação da Covid-19

• Índia: primeiro-ministro promete usar 

vacina para ajudar 'toda a humanidade'

• Alemanha amplia lista de regiões de risco 

do coronavírus na UE

• Impactos da pandemia no sistema de 

saúde da Espanha

• Coreia do Sul vê casos domésticos

caírem ao menor nível em 44 dias

• Guterres diz que mundo 'continua a viver 

à sombra de uma catástrofe nuclear'

• Trump afirma que anúncio do vencedor de 

eleições nos EUA pode demorar meses

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Desmatamento
Consumidores europeus cobram mudanças 

sustentáveis de produtos brasileiros

Mudanças climáticas
Protestos globais são retomados

• E-commerce será legado da pandemia à 

industria do plástico, diz Roriz Coelho

• Violência contra mulher também é 

problema econômico, diz Avon

• Gastos com beleza voltam a crescer 

em meio à flexibilização da quarentena

• Cenário é incerto para recuperação das 

vendas neste fim de ano

Bem-estar (em casa)

Treino caseiro
Aparelhos de ginástica inteligentes 

prometem bons exercícios em casa

Para maratonar
Séries pouco comentadas e muito 

elogiadas por público e crítica

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• Hospital de campanha do Ibirapuera libera 

último paciente e encerra atividades

• O que a pandemia de gripe espanhola de 

1918 pode nos ensinar sobre a Covid-19

• Máscaras, uma 'ponte' para a vacina?

• The Bakery inaugura no Brasil hub de 

inovação na área de saúde

• Vacina da J&J é capaz de gerar 

anticorpos para Covid-19 em adultos

• Vacina da Janssen tem forte resposta 

imunológica, aponta estudo

• Relatores da ONU criticam falta de 

contraceptivos por causa da pandemia

Cerca de 15 mil pessoas protestaram hoje 

em Londres contra as restrições impostas

pelas autoridades para conter a pandemia. 

Com cartazes e palavras pró-liberdade, a 

maioria não usava máscaras faciais. Os 

grupos também ignoraram o distanciamento

social. Assista aqui e aqui.

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia 

da FSB Comunicação

Anti-máscaras em ação
Grupos estimulam as pessoas a 

comprar crachás de 'deficiência oculta'.
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