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Sensações nas redes

Conversas sobre a rotina durante a 
pandemia acentuam 'medo'
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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.
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óbitos (total)
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Acesse o dashboard interativo

Planejar é preciso. 

No momento atual, 

é obrigatório

Entramos no último trimestre do ano, 
quando desenvolvemos nosso 

planejamento para o ano seguinte. Mas 
depois de 2020, em que cada dia lidamos 

com uma novidade ou desafio, vale a pena 

dedicarmos tempo para planejar 2021?

A resposta curta e objetiva é: sim. A mais 
longa: se planejar é sempre preciso, nesse 

contexto é obrigatório. Explico o porquê.

Por mais cenários e previsões que fizemos 

em 2019, plano nenhum previu uma 
pandemia global que alterasse de forma 

tão drástica as relações sociais, políticas e 

econômicas.

Fomos todos surpreendidos e agimos no 
free style, certo? Mais ou menos.

Ao longo desses meses, vimos marcas 
que se destacaram por suas ações e 

viraram protagonistas das conversas, 
empresas que se posicionaram a favor de 

um espaço mais diverso e inclusivo, 

reconheceram erros e corrigiram rotas, 
adaptaram o modelo de negócio, 

anteciparam lançamentos e expandiram o 
diálogo com o público.

E isso só foi possível porque houve um 
planejamento prévio e conhecimento do 

seu público, seus valores e propósito da 
marca.

E para o próximo ano? Fica a incerteza de 
quando (e se) voltaremos ao 'normal'.

A pergunta de um milhão de dólares -

quando estaremos vacinados - não tem 

resposta. Mas uma coisa é certa: quem se 
preparar e planejar, com certeza sairá na 

frente.
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103 mil
publicações coletadas

Comissão Europeia anuncia acordos
UE garante vacina da Johnson & Johnson para 400 milhões e 500 mil doses de remdesivir.

Conjuntura
Brasileiro passou a usar menos notas e 

moedas, diz consultoria

Seguro-desemprego
Pedidos caem 10,6% em setembro

Guedes
Desmembramento do Ministério da 

Economia é ‘conversa fiada’, diz ministro

Aeroportos
Governo inicia processo de concessão de 

Congonhas e Santos Dumont

B3/câmbio
Ibovespa sobe 2,51%; dólar vai a R$ 5,58

Economia

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

• O que se sabe sobre o remédio que 

Trump prometeu distribuir gratuitamente

• FMI: países que adotaram isolamento 

social rígido sofrem menos com a crise

• Redes sociais ajudaram a aumentar 

depressão e traumas em Wuhan

• Madri: justiça derruba medidas restritivas

• França coloca mais cidades em 'alerta 

máximo' para enfrentar surto

• Doença não será tão grave quanto em 

março ou abril, diz ministro alemão

• Pandemia interrompeu calendário de 

imunização em metade da América Latina

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Reciclável
Lixo vira material esportivo

Menos emissões
Parlamento Europeu impõe meta ambiciosa

• Steve Blank: se é o fim do Vale do 

Silício, só o tempo irá dizer

• Budweiser lança produto para 

cachorro e reverte lucro para ONGs

• Rappi entra no setor de turismo com 

venda de passagens e hospedagens

• Em agosto, vendas no varejo crescem

• Pagar por aproximação triplica, diz Visa

Bem-estar (em casa)

Cuide-se!
Como se manter saudável no home office

Autossabotagem
Mecanismo inconsciente pode ser vencido

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

• OMS registra aumento recorde de casos

• Ações anti-Covid freiam internação 

infantil em 80%

• Remédio contra artrite reumatóide pode 

ajudar a reduzir mortes

• Cientistas estudam potencial mutação 

do coronavírus na Patagônia

• Tratamento com anticorpos é procurado

• Acordo revela que AstraZeneca impôs 

restrições ao Brasil

• Farmacêutica promete não restringir 

patente de vacina durante pandemia

• Antibiótico para Covid-19 tem riscos

• Iata: 44 casos de Covid-19 no mundo 

associados a voos em 2020

O diretor-executivo da Agência Europeia 
de Medicamentos, Guido Rasi, afirmou 
hoje ser 'improvável' que uma vacina 
contra a Covid-19 esteja disponível até o 
fim do ano na União Europeia. Ele disse 
que, apesar de tecnicamente possível, é 
difícil ter o imunizante em 2020. Mesmo 
com as pesquisas avançadas.

Luiza Spinelli
Gerente de Planejamento, Insights e 

Inovação da FSB Comunicação

• Renda Cidadã vai incomodar qualquer 

que seja a proposta, diz relator

• Celso de Mello vota para que Bolsonaro 

preste depoimento presencial

• Bolsonaro diz que trabalho da PF contra 

corrupção ajudou a elegê-lo

• 'O que está sendo investigado que 

continue', diz Mourão

• Frente parlamentar quer incluir atuais 

servidores na reforma administrativa

• TSE: candidatos podem comprar termos
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