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Redes sociais

Sensações nas redes

'Saudade' cresce entre aqueles que 
sentem falta da rotina 'pré-pandemia'
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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.

em

acompanhamento

óbitos (total)

5.380.635
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Acesse o dashboard interativo

Vai uma

realidade aí?

Tenho uma rotina diária de acordar: 

escovar os dentes, tomar um café e ler os 
TTs do Twitter (assuntos mais comentados) 

para saber qual a temperatura do dia. Já é 

de praxe.

Em muitos dias a fio, o grande volume de 
comentários e interesse da rede estão 

voltados para o mundo dos reality shows. 

Já percebeu?

Mas por que a realidade é cada vez mais 
interessante? Por que o streaming ao vivo 

tem cada dia mais adeptos?

Uma hipótese: existe um desejo cada vez 

maior de participar, interagir, engajar real 
time, cocriar, criar conexões em rede.

O reality show permite isso. Que as 
pessoas falem em suas mais variadas telas 

sobre algo que está acontecendo agora. O 
streaming ao vivo também nos dá esta 

possibilidade. Quer ver?

Você conhece a Twitch? Talvez sua filha 

(o) ou sobrinho (a) conheçam. A Twitch é 
uma plataforma de stream com foco não só 

em gamers, mas também em vários outros 

tipos de conteúdo ao vivo.

Em qualquer momento, mais de 1,5 milhão 
de pessoas estão conectadas em quase 1 

milhão de canais na Twitch, todos os dias. 

Isso mesmo, todos os dias. São milhões de 
criadores de conteúdo e de usuários que 

querem se engajar com eles, tudo ao vivo. 
Tudo real time. Por horas e horas a fio.

É a nova TV? Talvez. Talvez não. Mas 
precisamos ficar ligados nesses 

movimentos.

A mudança acontece. Tudo também em 

real time.
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A Organização Mundial da Saúde
alertou que hospitais e UTIs estão 
funcionando perto ou acima da 
capacidade na Europa. Na França, o 
ministro da Saúde disse que o sistema 
vai sentir o impacto da aceleração de 
infecções em 2 semanas.

Desmatamento
Justiça bloqueia 4 fazendas no Pantanal; 

MP quer indenização de R$ 136 milhões

Minas Gerais
Pandemia atrasa obras em Mariana; 

ANM emite alerta de risco para barragens

Meditação
Buscas no Google batem recorde

Outubro Rosa
O que você sabe sobre câncer de mama?

• Possibilidade de 2ª onda no Nordeste é 

‘muito real’, diz especialista

• Planejamento para vacinação em massa

no Brasil é incógnita

• AstraZeneca e Johnson & Johnson 

retomam testes de vacinas

• Analisar esgoto ajuda a prever surtos de 

Covid-19, indica estudo

• Planos de saúde pagaram 7% dos

testes realizados no Brasil até julho

Previsões
Economia pode crescer até 9% no 3T

Tributos
Receita Federal nega adiamento

Turismo
Faturamento do setor cai mais de 33%

Energia
ONS: carga deve subir 3,3% em outubro

Conjuntura
Crise fortalece papel do dólar no mundo

• 40% dos consumidores não retornaram 

aos shoppings depois da reabertura

• 3 produtos que parecem ser de origem 

animal, mas não são

Inovação aberta para 
reagir à crise

Na próxima terça-feira (27), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar para 

debater a aposta de empresas em startups e 
transformação digital na busca de 

soluções criativas para a pandemia. 
A live reunirá especialistas e lideranças do 

mercado: Igor Calvet, presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI); Gianna Sagazio, diretora de Inovação 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI); 

André Medina, gerente de Inovação da Andrade 
Gutierrez; e Alfredo Deak Junior, strategic busin
ess executive do Google Cloud. Para receber o 

link de acesso à live, inscreva-se aqui.

• Argentina: mais 14 dias de quarentena

• EUA: recorde de casos de coronavírus

• Chile supera 500 mil casos confirmados

• Etiópia prenderá quem não usar máscara

• Colômbia se prepara para vacina; país

se aproxima de 1 milhão de casos

• Bolsonaro pede flexibilização para 

entrada de estudantes nos EUA

• Maia, Alcolumbre e 'centrão' saem em 

defesa do ministro Ramos

• Governador de Santa Catarina é afastado

• 55% dos brasileiros já repassaram fake 

news sem saber, diz pesquisa

• Senado entra em recesso de 13 dias

• Plataforma ajuda a escolher e 

acompanhar vereadores para eleições

Novas restrições
Portugal e Espanha apertam medidas. 
Europa Oriental se junta ao bloqueio. E 
Angela Merkel reforça apelos.

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia 

da FSB Comunicação

26.979

4.817.898

405.834
156.903

432

• Resultados financeiros refletem 

crise do transporte aéreo

• Ericsson: preocupação com leilão do 5G

• Pressão coloca big techs sob ataque

• Quer prever o futuro? Olhe para cima: os 

drones podem ter as respostas

Itália dividida
Em Nápoles, protesto contra lockdown deixa 
2 presos. Sicília decreta toque de recolher. País 
tem maior número diário de mortes em 5 meses.
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