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Múltiplas vacinas
O avanço da corrida global por uma vacina contra 
o coronavírus tem demonstrado que o mundo 
poderá mesmo contar com mais de uma opção. 
Hoje foram divulgados estudos preliminares 
indicando que a vacina da Johnson & Johnson é 
segura e induziu resposta imune. Já a Novavax
iniciou a fase 3 de testes de uma candidata.

569 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

Setor financeiro
Spread bancário é o menor em 6 anos

Auxílio emergencial
4,2 milhões de domicílios passaram agosto 

apenas com renda do benefício, diz Ipea

Combustíveis
Petrobras eleva preço do diesel em 3% e o 

da gasolina em 5% a partir de amanhã

Contas públicas 1
Mercado dá alerta sobre Renda Cidadã, 

precisamos ver mensagem, diz Funchal

Contas públicas 2
Rombo do governo central em agosto é o 

pior resultado para o mês da história

Reforma administrativa
Guedes coloca sob sigilo todos os 

documentos da proposta

B3/câmbio
Ibovespa cai 1,15%; dólar vai a R$ 5,64

• Bolsonaro: 'O auxílio emergencial, 

infelizmente para demagogos e 

comunistas, não pode ser para sempre'

• Governo quer adiar sessão de vetos

• Ministro reconhece erro em dado sobre 

queimada, mas critica imprensa

• Maia acusa Paulo Guedes de 'interditar' 

a reforma tributária

• Por falta de acordo, Alcolumbre adia 

instalação da Comissão de Orçamento

• PF faz buscas contra Helder Barbalho

• Mais de 100 cidades terão um único 

candidato a prefeito nestas eleições

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Cenário político e relatos da quarentena 
impulsionam sentimento de 'indignação'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

indignação

21%

saudade

14%

tristeza

17%

medo

19%

*Dados do dia 28/09

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)

4.777.522

32.058

4.135.088

499.513

142.921

863
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Acesse o dashboard interativo

Dono da bondade e 

da maldade

Os meios de comunicação explicaram ad 

nauseam que o governo queria um auxílio 

emergencial de 200 reais e quem forçou o 

aumento para 600 foi o Congresso. 

Resultado? Quem vem faturando 

politicamente é o governo, mais 

precisamente o presidente da República. 

E não os deputados e senadores.

O povo é sabido. Sabe que quando o 

governo não quer soltar um dinheiro ele, 

governo, luta até o último homem para 

segurar a coisa na boca do caixa. Ou 

seja, se pagaram os 600 por mês foi 

porque o governo concordou. Então 

parabéns ao governo.

Pela mesma lógica, é ilusão imaginar o 

povão caindo na conversa de que 

eventuais "medidas amargas" (leia) serão 

culpa do Legislativo. O Palácio do 

Planalto pode correr mas não conseguirá 

fugir. Os efeitos de aumento de impostos 

e corte de benefícios no humor coletivo 

vão em algum grau bater na porta dele.

E deixar para depois da eleição é brincar 

com fogo. Estelionatos eleitorais têm 

custo. Se for para fazer, é melhor 

assumir, explicar e preparar-se para o 

impacto. Ou alguém acha que os 

candidatos e militantes da oposição não 

vão desde já bater na tecla de que o 

eleitor está mais uma vez a caminho de 

ser enganado?

Feitiço do tempo 

eleitoral

As campanhas eleitorais municipais 

começaram há 1 semana. Será o 

“warm up” para que possamos 

entender como os candidatos atuarão 

com as fake news depois dos 

processos eleitorais recentes.

Temos um contexto de tempestade 

perfeita para isso: o pleito, a pandemia 

com distanciamento necessário, o já 

declarado medo de ir votar e a 

aceleração das próprias fake news

nos últimos meses.

Há um tempo a gente já sabe que a 

internet acumula um fracasso 

importante: ela não “conseguiu” trazer 

a política para o século 21. Mas a 

política conseguiu levar a internet para 

o século 19. Temos nela todas as 

possibilidades de debates em tempo 

real, variedade de formatos e 

informação ultra segmentada.

Ainda assim parece que estamos ali, 

presos no feitiço do tempo, olhando 

comícios de coreto para 3 dúzias de 

pessoas, no início do século passado. 

O potencial tecnológico (que continua 

a ser incrível e promissor sim) tomou o 

rumo da desinformação e tem nos 

dado poucas oportunidades de 

efetivamente sermos os cidadãos que 

a sociedade inclusiva digital sempre 

prometeu não é?

O modelo que temos hoje é um alto 

“score” a favor de uma distopia 

trágica: cada candidato fala para sua 

militância e vice-versa.

No meio fica ali o eleitor, preso em 

algoritmos geradores de bolhas e de 

versões enviesadas, ungindo nas 

urnas discursos políticos com as 

bençãos de verdade quando, quase 

sempre, não passam de versões. 

Distorcidas. Inventadas.

Espero muito ver – e elas existem –

campanhas baseadas em “true news” 

e respeitando nossa inteligência e 

cidadania. A conferir.

Sustentável
Fogo
Com queimadas de setembro, MS tem 

recorde de incêndios urbanos em 2020

Causa e efeito
Relação entre produtos e danos ao mundo

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

33.249.563

1.000.040

Pets
Cachorros podem sofrer na pós-quarentena

Idosos
Solidão dobrou entre os mais velhos

• Presidente da Oi, Rodrigo Abreu assume 

presidência do SindiTelebrasil

• Melhor IPO da América Latina no ano, 

Locaweb se valoriza 233% na Bolsa e 

começa temporada de compras

• Contra racismo, Grupo Boticário abandona 

Black Friday – mas terá Beauty Week

• Alemanha aperta restrições após 

aumento nos casos de Covid-19

• ONU apela por mais financiamento do 

FMI a países atingidos pela pandemia

• Mais de 60 milhões de indianos podem 

ter contraído a Covid-19

• Não se protege economia sem proteger 

saúde, diz premiê italiano

• Finlândia testa cães farejadores na 

detecção da Covid-19

• Chefe do Comitê Organizador garante as 

Olimpíadas de Tóquio

• Mundo passa de 1 milhão de mortes; 

gráficos mostram onde o coronavírus

se espalha e mata mais

• 9 em cada 10 pacientes com Covid-19 

recuperados relatam efeitos colaterais

• Taxa de contágio indica desaceleração 

da Covid-19 no Brasil

• Equipamentos com luz ultravioleta

inativam o coronavírus

• Cientistas obtêm avanços em pesquisa 

sobre predisposição genética à forma 

grave da Covid-19

• Amazon testa pagamentos com a palma 

da mão nos EUA

• Franquia de vending machines oferta 

produtos da Petz e da C&A no metrô

• Como Arezzo e iFood usaram a mesma 

tecnologia para crescer na pandemia

111 mil
publicações coletadas

Rússia tem pressa
Cientista russo chefe do Instituto 

Gamaleya, que produz a vacina 

Sputnik V, defende lançamento 

'de tempos de guerra'.

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

China faz testes em 350 mil
Vacina foi aplicada em pelo menos 350 mil 

pessoas. E não há relatos de efeitos 

colaterais significativos.
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