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China: 9 milhões de 

testes em cinco dias
Todos os 9,4 milhões de habitantes da 

cidade de Qingdao, no leste da China, 

farão testes para Covid-19 em um prazo 

de cinco dias. A decisão, anunciada hoje, 

foi tomada após a descoberta de 12 

novos casos – todos relacionados ao 

hospital que trata estrangeiros infectados.

670 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

FMI
Comunidade internacional precisa fazer 

mais para enfrentar impactos da crise

Empresa júnior
Companhias movimentaram mais de

R$ 32 milhões em 2020

Fundos de pensão
Patrimônio do setor estagnou em agosto

OCDE
Acordo internacional sobre imposto aos 

grandes grupos digitais fica para 2021

Euro
BCE estuda emissão de moeda digital; 

recuperação da zona do euro perde força
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Sensações nas redes

Conversas associadas ao Dia das 
Crianças alimentam sensação de 'alegria'
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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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Acesse o dashboard interativo

Façam suas apostas

A média móvel das mortes por Covid-19 

entre nós está consistentemente 

declinante. Idem os casos. Se as previsões 
dos especialistas lá no início da pandemia 

continuam valendo, devemos ter atingido 
algum grau de imunidade coletiva 

combinada com o que ainda resta de 

distanciamento social.

Máscaras parecem funcionar sim.

Quais são as dúvidas que persistem? Uma 

é se haverá novas ondas. Mas a principal 
delas é sobre a vacina. Nesse tema, 

juntam-se a difusão cada vez mais 
agressiva de teorias e militâncias 

antivacinais e o natural cuidado que a 

ciência deve adotar em terrenos ainda 
desconhecidos ou pouco conhecidos.

Quando haverá vacina disponível em 

massa e quanto ela funcionará? A rigor, 

ninguém tem certeza.

E o quadro fica mais complexo quando a 
necessária colaboração planetária no 

assunto anda dificultada pelo acirramento 

das fraturas e disputas geopolíticas. Quem 
propiciar antes dos demais em massa um 

imunizante que funcione vai ganhar um soft 
power e tanto.

Façam suas apostas.

Um polvo para 

chamar de seu

Não, você não leu errado. Não é “povo”. O 
título desse artigo refere-se, sim, aos 

moluscos marinhos da classe 

Cephalopoda, da ordem Octopoda, ou, em 
bom português, os polvos.

Mas, o que isso tem a ver com o mundo 

corporativo? Bom, separe 1h30 do seu 

tempo e assista Professor Polvo, uma das 
mais recentes produções da Netflix.

O documentário conta a história do 

mergulhador Craig Foster que, em busca 

de se reencontrar, decide voltar para a 
praia em que foi criado na África do Sul e 

mergulhar todos os dias em uma mesma 
floresta subaquática.

Foster passa um ano observando o habitat 
e os hábitos de um polvo fêmea e a 

proximidade entre eles é tanta que nasce 
ali uma amizade.

Te convido, então, a fazer um pequeno 
exercício: escolha um colega de trabalho e 

observe-o durante um ano.

Olhe para seus métodos de trabalho, para 

as táticas que usa na hora de defender as 
ideias, para os momentos em que recua e 

também para os que avança. 

Olhe para causas por trás das brigas que 

decide comprar. E para as vitórias que 
conquista.

Tenho certeza de que são grandes as 

chances de você também encontrar ali um 

grande amigo, desses capazes de te 
abraçar com oito patas, quer dizer, braços.

Sustentável

Mudanças climáticas
Ricos podem ajudar a salvar o planeta

ONU
Aquecimento global dobrou número de 

catástrofes naturais no mundo

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

37.423.660

1.074.817

• Acionistas da Unilever aprovam 

unificação da estrutura corporativa

• Facebook altera política e removerá 

conteúdo que negue o Holocausto

• TikTok, Zoom e Facebook estão entre 

aplicativos mais baixados de setembro

• Google reforça críticas a lei australiana

• Gympass lança serviço de exercícios 

físicos para crianças

• Brasil quer ampliar liderança em 

reciclagem de alumínio

91 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

Amanhã, 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.

Turismo no 
pós-pandemia

Érica Abe
Diretora de Estratégia Digital da

FSB Comunicação

• Dia das Crianças: produtos e serviços 

têm alta abaixo da inflação

• Comércio se prepara para Black Friday

mais digital da história

• Varejo: compra on-line e retirada na loja

• Inglaterra passa a ter três níveis de 

alerta e anuncia pacote de £ 1 bi

• Premiê italiano descarta novo lockdown

• Trump retoma campanha

• Internações em UTI na França alcançam 

maior número desde maio

• Pandemia ameaça segurança alimentar

no mundo, diz organização alemã

5.103.408

8.429

4.495.269

457.450

150.689

201

• Brasil: maioria quer vacina obrigatória

• Emirados Árabes autorizam teste de 

vacina russa em humanos

• Laboratório Abbot recebe autorização 

emergencial para teste de Covid-19

• AstraZeneca fará teste em massa de 

remédio para quem já se infectou

• Medicamento antimicrobiano testado 

em animais tem resultado promissor

• Exame pode ser feito com sangue 

seco e custar menos

• O que é a mutagênese letal, possível 

arma contra o coronavírus

Dia das Crianças
Brincar conecta ao mundo dos filhos

Empreendedores
4 estratégias para diminuir a solidão

Brasil estabilizado
OMS vê melhora no país, mas aponta risco de novos picos. 

Para entidade, imunidade de rebanho é antiética.

• Bolsonaro anda de jet-ski em Santos; 

presidente diz que, 'para alguns 

governadores, a Lava Jato continua'

• Governo federal contratou R$ 874 milhões 

em TI até agosto, alta de 24,5%

• Ministra da Agricultura vai a Portugal 

defender o tratado Mercosul-UE

• Trabalho remoto permanente demanda 

nova regulamentação

• Senado e governo pedem manutenção de 

bônus a auditores da Receita

• Eleições: mecanismos para combater 

ilícitos digitais estão mais robustos

• Número de candidatos que se declaram 

'estrangeiros' cresce nas eleições de 2020
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