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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

Números de mortes por Covid-19 no Brasil 
ressaltam 'tristeza'

Brasil

Painéis

Casos por estados
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*Dados do dia 09/10

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)

5.082.637

26.749

4.453.722

478.717

150.198

559
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Acesse o dashboard interativo

ESG: 3 letras que 

mudam investimentos 

e comunicação

A preocupação das empresas com aspectos 

sociais, ambientais e de governança 
corporativa sempre existiu, principalmente 

para criar vantagem competitiva ou um 

colchão de boa vontade com a sociedade. 
Mas o que era discurso agora ganhou maior 

peso na prática.

As iniciativas de ESG (Environmental, Social 

and Governance) ganharam o mundo dos 
investimentos com gestoras criando fundos 

focados em empresas que atendem de fato 
essas demandas, especialmente em um 

cenário pós-pandemia onde as pessoas 

estão dando cada vez mais valor a 
empresas que têm capacidade de 

transformação e doação de recursos para 
esse novo futuro. E o que isso muda na 

comunicação?

As práticas de ESG contribuem para atrair 

investidores e para aumentar o valor da 
marca. Mas para isso acontecer é preciso 

saber comunicar com todos os stakeholders. 

De investidores ao consumidor final. É 
preciso identificar vozes potentes dentro e 

fora das empresas para ocupar espaços, 
inspirar e mostrar o que de fato mexe o 

ponteiro da sociedade.

Se a sua empresa já tem práticas e 

iniciativas ESG, está na hora de pensar 
como comunicá-las de forma eficiente para 

seus públicos.
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O Brasil superou hoje os 150 mil mortos por 
Covid-19. Em meio a teorias e esforços 
práticos, especialistas e governos ainda 
tentam entender o ritmo da pandemia. Se 
fossem países independentes, quatro 
unidades da Federação estariam no topo do 
ranking mundial – considerando mortes por 
milhão de habitantes.

Mayra Marques
Gerente de Planejamento na FSB Comunicação

Fogo na Bahia
Emergência em 73 municípios

Amazônia
Greenpeace lança ação contra incêndios

Cinema
Mostra online tem 198 filmes de 71 países

EAD
10 cursos gratuitos de programação

• Vencedora do Nobel cria teste que 

detecta Covid-19 em 5 minutos

• OMS constata abandono de serviços de 

saúde mental em 93% de 130 países

• Enfermeiras sofrem com esgotamento 

mental e violência

• Brasileiros consumiram mais álcool, 

tabaco e industrializados na pandemia

• Saúde distribuiu menos de 10% da 

hidroxicloroquina recebida como doação

• Cães farejadores identificam pessoas 

infectadas pelo coronavírus

Conjuntura
Poupança das famílias dispara no Brasil

Privatização dos Correios
Projeto de lei será sancionado na terça-feira

Infraestrutura
Governo quer reconhecimento facial em 

todos aeroportos do país

PIX
Segurança e funcionalidades do sistema

Indústria
Só 3 estados registram alta produtividade

•Mês das crianças: Oi Futuro disponibiliza 

4 novas peças on-line e na íntegra

• Twitter lança ferramenta que permite 

acompanhar ações da bolsa

• Rede D'Or São Luiz faz pedido para IPO

• Para 40% dos lojistas, Dia das Crianças

pode ter aumento de 5% nas vendas

• Falta de cerveja em supermercado é a 

mais alta em dois anos

• Triplica venda de colchões de 2ª mão

Turismo no 
pós-pandemia

Na próxima terça-feira (13), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater o 

futuro do turismo, novos protocolos e 

possibilidades. A live reunirá lideranças do setor: 

Alexandre Sampaio, diretor da CNC, responsável 

pelo Conselho Empresarial de Turismo e 

Hospitalidade; Gervasio Tanabe, presidente-

executivo da Associação Brasileira de Agências 

de Viagens Corporativas; João Marcello Barreto, 

presidente da Orla Rio; e Sandro Fernandes, 

CEO do Bondinho Pão de Açúcar. Para receber 

o link de acesso à live, inscreva-se aqui.

• 'Estou me sentindo ótimo', diz Trump

em 1º discurso pós-Covid-19

• Greta Thunberg declara apoio a Biden

• Polônia volta a reservar horários para 

mais velhos irem às compras

• Portugal, Holanda e Rússia têm novos 

recordes de casos de Covid-19

• Berlim decreta toque de recolher

• Itália: manifestação antimáscara

• Covid-19 agrava crise em mercado 

imobiliário de Hong Kong

• União não pode impedir medidas 

sanitárias nos estados, decide STF

• Bolsonaro anda de moto no Guarujá (SP)

• TCU nega pedido do MP para suspensão 

da promoção em massa na AGU

• Candidatos já injetaram mais de R$ 40 

milhões nas próprias campanhas

• 10 órgãos federais preparam adesão a 

teletrabalho permanente

Vacinação
Logística e calor ameaçam 
eficácia de imunizante.

Velho 'novo normal'
País se adapta ao período 
prolongado da pandemia.

América Latina
Mais de 10 milhões de casos
registrados oficialmente.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-10-10/brasil-nao-detem-covid-19-e-chega-a-150000-mortes-um-terco-delas-registradas-em-dois-meses.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/brasil-tem-mais-de-150-mil-mortes-por-covid-19-24687031
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/10/brasil-chega-a-150-mil-mortos-sem-saber-real-dimensao-da-covid-19.shtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/brasil-registra-mais-de-5-milhoes-casos-de-covid-19-e-150-mil-mortes
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-chega-a-marca-de-150-mil-mortos-por-covid-4-estados-tem-mais-de-mil-casos-por-milhao,70003470208
https://noticias.r7.com/cidades/governo-da-ba-decreta-emergencia-em-73-municipios-por-incendios-10102020
https://www.youtube.com/watch?v=nCOhvsU9aLo&feature=emb_logo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-10/reinventada-mostra-de-cinema-vai-apresentar-198-filmes-de-71-paises
https://www.bbc.com/portuguese/geral-54281544
https://exame.com/ciencia/vencedora-do-nobel-cria-teste-que-detecta-covid-19-em-5-minutos/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2020-10/oms-constata-abandono-de-servicos-de-saude-mental-em-93-de-130-paises
https://noticias.r7.com/saude/covid-19-enfermeiras-sofrem-com-esgotamento-mental-e-violencia-10102020
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/10/10/brasileiros-consumiram-mais-alcool-tabaco-e-industrializados-na-pandemia.htm
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-10-10/saude-distribuiu-menos-de-10-da-hidroxicloroquina-recebida-como-doacao.html
https://globoplay.globo.com/v/8928933/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/10/poupanca-das-familias-dispara-com-crise-da-covid.ghtml
https://exame.com/brasil/privatizacao-dos-correios-projeto-de-lei-sera-sancionado-ja-nesta-terca/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-10/governo-quer-reconhecimento-facial-em-todos-aeroportos-do-pais
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/o-pix-e-seguro-veja-11-respostas-sobre-fraudes-roubo-de-chaves-e-limites-de-transacao-com-o-que-se-sabe-ate-agora/
https://www.poder360.com.br/economia/so-3-estados-registram-alta-na-produtividade-industrial-neste-ano/
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/musical-com-bia-bedran-uma-das-atracoes-do-dia-da-crianca-confira-programacao-2-24684761
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/10/10/twitter-lanca-ferramenta-que-permite-acompanhar-acoes-da-bolsa
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN26V0VD-OBRBS
https://www.moneytimes.com.br/para-40-dos-lojistas-dia-das-criancas-pode-ter-aumento-de-5-nas-vendas/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/10/falta-de-cerveja-em-supermercado-e-a-mais-alta-em-dois-anos.shtml
https://6minutos.uol.com.br/economia/pandemia-faz-triplicar-venda-de-colchoes-em-site-de-itens-de-segunda-mao/
https://mailchi.mp/bussola.digital/bssola-live-turismo-13-10
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/10/10/estou-me-sentindo-otimo-diz-trump-em-primeiro-discurso-pos-covid-19
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN26V0VR-OBRWD
https://bit.ly/3dgycT8
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN26V0T9-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN26V0T1-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN26V0S9-OBRWD
https://www.dw.com/pt-002/covid-19-berlim-decreta-encerramento-de-bares-e-restaurantes/a-55228645?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf
https://tvi24.iol.pt/internacional/manifestacao/covid-19-centenas-de-pessoas-manifestam-se-contra-o-uso-de-mascara-em-italia
https://www.moneytimes.com.br/covid-agrava-crise-em-mercado-imobiliario-mais-caro-do-mundo/
https://www.conjur.com.br/2020-out-10/governo-federal-nao-impedir-medidas-sanitarias-estados
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN26V0SZ-OBRTP
https://www.poder360.com.br/governo/ministro-do-tcu-rejeita-pedido-do-mp-para-suspensao-da-promocao-em-massa-na-agu/
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/10/10/apos-duas-semanas-candidatos-ja-injetaram-mais-de-r-40-milhoes-nas-proprias-campanhas.ghtml
https://www.metropoles.com/brasil/servidor-brasil/dez-orgaos-federais-preparam-adesao-a-teletrabalho-permanente
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/logistica-e-calor-ameacam-eficacia-de-vacinas-para-conter-pandemia-de-coronavirus.shtml
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/o-normal-mascarado/index.htm
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,america-latina-supera-marca-de-10-milhoes-de-casos-do-novo-coronavirus,70003470823

