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Redes sociais

Sensações nas redes

'Saudade' cresce entre quem sente
falta da vida 'pré-pandemia'

Brasil
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*Dados do dia 16/10

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)

5.224.362
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Acesse o dashboard interativo

5 insights sobre 

o novo consumo

O Google fez um estudo com foco na Black  

Friday deste ano com alguns insights sobre a 

comparação de número de cliques de julho e 

agosto de 2020 com o período desta semana de 

ofertas de 2019. Pra começar, alguns dados 

sobre comportamento dos usuários brasileiros 

durante este ano:

1. Temos 10,2 milhões de novos e-shoppers.

2. 54% das pessoas compram mais online do 

que antes da pandemia.

3. 26% dos brasileiros já consideram o 

Whatsapp como principal meio de compra.

Agora, será que você, caro leitor, tem ideia dos 

itens que mais cresceram nas buscas? Vou te 

contar agora para termos uma ideia de como o 

consumo mudou e tende a se transformar ainda 

mais.

No comparativo o item que teve o maior 

crescimento de buscas, com aumento de 594%, 

foi o (que rufem os tambores)… RING LIGHT. É 

isso mesmo. Ring light é aquela luz com suporte 

usada pelos influenciadores e criadores de 

conteúdo para fazer seus vídeos. No ranking, 

temos ainda bicicleta em segundo lugar, com 

aumento de 294%, cadeira de escritório e 

cadeira de gamer, com incremento de 205% e 

197% respectivamente em relação ao ano 

anterior.

Outro item para ficarmos de olho. A busca por 

carteira digital cresceu 145% e por Pix 240%.

O que podemos entender com estes dados?

1. O sonho da nova geração não é mais ser 

astronauta ou médico. É ser criador de 

conteúdo.

2. As marcas precisam urgentemente criar 

novas formas de conexão e experiências 

digitais com seus clientes.

3. Precisamos observar bem atentamente o 

universo de gamers, streaming e do novo e-

commerce.

4. A carteira virtual, novas formas de 

pagamento e o Pix vão acelerar o universo do 

e-commerce.

5. A volta dos apps com tudo e um olhar para o 

Whatsapp como grande catalisador de venda e 

pós-venda.

Are you ready?
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Países europeus intensificam esforço para 
conter novas ondas de infecções. Paris e 8 
cidades francesas iniciaram hoje toque de 
recolher. Na Alemanha, Angela Merkel pediu 
que a população fique em casa. A Itália bateu 
novo recorde de casos e deve anunciar novas 
medidas. Mais da metade da população 
britânica está desde hoje sob novas restrições.

Pantanal
Com chuva, focos de calor caem 50%

Retardante de fogo
Ibama diz que suspendeu a compra

Durma bem
Garanta a qualidade do seu sono

Desconectado
Como reduzir o tempo de uso do celular

• Em casos graves, Covid-19 ativa células 

imunes semelhante a lúpus

• Novo tipo de coronavírus pode infectar 

células humanas

• 'Tesoura molecular' usada pelo 

coronavírus é próximo alvo de combate

• Novo estudo reafirma risco baixo de se 

pegar Covid-19 em avião

• Uso de antibióticos na pandemia pode 

levar a 'apagão' contra bactérias

INSS
Fila de 1,8 milhão de pedidos de benefícios

Conjuntura
61% dos brasileiros tiveram a fonte de 

renda prejudicada pela crise na pandemia

Horário de verão
Pela 2ª vez, Brasil não mexerá nos relógios

PMEs
Negócios inovadores perderam menos

• Mercado Livre: investimento recorde

• 10 melhores destinos para home office

• CVC: fretamento de aviões e estratégia

• Qual o futuro das bilheterias para os 

cinemas no pós-pandemia?

• Setor de bens e consumo lidera 

reclamações, revela Proteste

• Estudo mostra mudança de hábitos

alimentares durante a pandemia

A nova relação
com a moradia

Na próxima terça-feira (20), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar para debater 

a vida dentro de casa na pandemia e os 
desafios habitacionais num país desigual como o 

Brasil. A live reunirá especialistas e gestores: 
Flavio Amary, secretário de Estado de Habitação 

de São Paulo; Celso Athayde, fundador da 
Central Única de Favelas e CEO da Favela 
Holding; Antonio Couto, diretor-presidente 

da Lello Condomínios; e Cibelle Linero, Sócia 
Trabalhista do BMA Advogados. Para receber o 

link de acesso à live, inscreva-se aqui.

• Pela primeira vez, mundo registra mais 

de 400 mil casos em um dia

• Mundo dividido está falhando no 

combate à Covid-19, diz chefe da ONU

• Vaticano confirma caso de Covid-19 na 

residência oficial do Papa

• Nova Zelândia: elogiada por atuação na 

pandemia, Jacinda Ardern é reeleita

• Aprovação do governo nas capitais varia

• Bolsonaro critica Venezuela e Argentina

• Maia defende suspensão de auxílios para 

bancar Renda Cidadã e nega prorrogar 

estado de calamidade

• Eleições: medo da Covid-19 pode afastar 

mais pobres e idosos das urnas

• Partidos criam 'kit candidato' com jingle e 

material para redes sociais

Mais lockdowns à vista
Velho continente começa a perder 
batalha para manter economia aberta.

Enquanto isso...
Manifestantes protestam contra 
medidas do governo em Londres.

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia 

da FSB Comunicação
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