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França (de novo) em 

lockdown
O governo francês decretou hoje 
um novo bloqueio para frear a 
disseminação da pandemia. A 
partir de sexta-feira (30), os 
cidadãos só poderão sair de casa 
para atividades profissionais 
essenciais. Além disso, as 
viagens regionais dentro do país
ficarão proibidas. As medidas
anunciadas pelo presidente 
Emmanuel Macron valem pelo 
menos até o fim de novembro.

547 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

Copom
Selic é mantida em 2% ao ano (íntegra)

Conjuntura
BC já vendeu US$ 23,4 bi

Setor automotivo
Entra em vigor lei de incentivos fiscais

Setor aéreo
Companhias precisam reduzir custos em 

30% para evitar prejuízos em 2020

BNDES
Apoio emergencial alcança R$ 105 bi

Leilão do 5G
Ministro Fábio Faria prevê para 2021

Gás da Bolívia
Governo autoriza Petrobras a importar

Energia nuclear
Governo investirá R$ 15,5 bi e criará 

agência, diz ministro Bento Albuquerque

B3/câmbio
Medo da 2ª onda de Covid-19 faz 

Ibovespa cair 4,25%; dólar sobe a R$ 5,76

• Vou começar a atuar nas campanhas

discretamente, diz Bolsonaro

• Governo revoga decreto que libera 

parceria com iniciativa privada no SUS

•Mourão: impacto da pandemia seria igual 

à da grande depressão e da crise de 2008

• Parlamentares acionam PGR contra 

Heleno e Ramagem

•Moraes pede apuração da PF sobre 

suposta intervenção de Bolsonaro

• Governadores formam conselho para 

aderir à agenda do clima

• TSE envia 1 mil denúncias de disparo em 

massa ao WhatsApp

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Críticas às medidas oficiais de combate à 
pandemia e à imprensa elevam 'indignação'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

indignação

45%

tristeza

9%

saudade

12%

medo

12%

*Dados do dia 27/10

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

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)

5.468.270

28.269

4.934.548

375.266

158.456

510
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Acesse o dashboard interativo

Está chegando 

a hora

Mais da metade do contingente de eleitores 

que votaram em 2016 para presidente dos 
Estados Unidos já votou este ano, 

presencialmente ou pelo correio (leia). Dois 
motivos principais. O primeiro é naturalmente 

a pandemia da Covid-19 e a precaução para 

evitar aglomerações.

O segundo, e mais importante, é o 
gigantesco esforço que o Partido Democrata 

está fazendo para que a, até agora, 

vantagem nas pesquisas não vire pó por 
causa do receio do eleitor de ir votar no dia 

da eleição, a próxima terça-feira. O 'já 
ganhou', sabe-se, atrapalhou bastante os 

democratas em 2016.

Mas não é só o 'já ganhou'. Os eleitores de 

Donald Trump proporcionalmente são mais 
céticos em relação ao SARS-CoV-2, à 

necessidade de isolamento e afastamento 

social, à conveniência do uso de máscaras e 
outras medidas que visam conter a 

propagação do novo coronavírus.

Ou seja, têm menos medo de ir votar 

presencialmente no dia. Por isso os 
democratas temem uma onda trumpista na 

hora 'h'. O quanto cada um desses fatores 
vai fazer diferença dia 3? Só saberemos 

depois da contagem dos votos. A madrugada 

promete ser longa.

Diversidade:

estamos aprendendo 

com o erro?

É natural que todo processo de aprendizado 

traga momentos de erros, acertos e 
reflexões. Mas a liderança empresarial 

brasileira precisa entender o que a temática 

da diversidade significa para o futuro do seu 
negócio. E errar menos para aprender. O 

último episódio relevante sobre o tema 
levou o Nubank do amor ao ódio nas redes 

sociais para, enfim, direcionar a empresa a 

estruturar uma agenda de reparação, 
divulgada essa semana.

O que as palavras propósito, investimentos, 

seguidores, responsabilidade, gênero, 

pretxs, stakeholders, causa, comunidade, 
cancelamento, LGBTQIA, significam hoje 

para você? Temas isolados ou conectados? 
Quantos pretxs tem em sua equipe? 

Quantas mulheres lideram decisões? Você 

sabia que, segundo a McKinsey, empresas 
que possuem quadro de funcionários mais 

diversos tendem a obter 21% mais lucro 
quando há diversidade de gênero e 35% 

quando há diversidade racial?

O ESG não à toa tem o 'S' em sua 

composição. Não há mais escolha. Marcas 
sem projetos que visam o futuro, marcas 

sem causa, marcas sem olhar nossa 

sociedade como parte do seu legado, são 
marcas passivas e apáticas. Entre palmas e 

cancelamentos, seus líderes serão cada vez 
mais observados (e cobrados) pela 

sociedade pelo que dizem e, 

principalmente, pelo que fazem. E o que eu, 
você, o CEO da sua empresa estamos 

fazendo hoje?

Sustentável

Florestas tropicais
Noruega financia mapeamento

Descoberta
Recife de coral maior que o Empire State
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• Facebook, Twitter e Google vão defender 

lei que protege plataformas de tecnologia

• Harley-Davidson anuncia lançamento de 

bicicleta elétrica e nova empresa

• FLAGCX compra BuzzFeed Brasil

• Raia Drogasil vai lançar marketplace e 

compra site de manipulação

• Continente americano se aproxima da 

marca de 20 milhões de casos

• Líder do Conselho UE prevê 3 ou 

4 vacinas até início de 2021

• Reino Unido diz que vacina pode ser 

disponibilizada antes do Natal

• Itália volta a ter mais casos ativos 

que curados após 6 meses

• EUA fecham compra de potencial 

tratamento para Covid-19 da Lilly

•Melbourne: a cidade com um dos 

confinamentos mais longos do mundo

• Sem máscara, Papa Francisco diz que 

'senhora' Covid deve ser obedecida

• Irã: recorde de 415 mortes em 24h

• Anvisa autoriza importação de matéria-

prima pelo Butantan para a CoronaVac; 

diretor diz que instituto está pronto para 

produzir 40 milhões de doses da vacina

• GSK e Sanofi fecham acordo global de 

fornecimento de vacinas

• The Lancet: efeito de primeiras vacinas

contra Covid-19 podem ser limitados

• Vacina espanhola contra Covid-19 é 

autorizada para teste internacional

• Voo de 7h, com 17% de ocupação, 

resulta em 59 infecções por coronavírus

• Equação prevê os riscos de uma pessoa 

ser contaminada pelo coronavírus

• Dentistas tiveram baixo índice de 

contaminação na pandemia

• Laboratórios europeus aderem ao Covax, 

programa de vacinas da OMS

• E-commerce: venda de eletrodomésticos

movimenta R$ 4,3 bi no 3T

• 'Natura Friday' destaca importância da 

compra consciente

• Restaurantes têm retomada gradual

164 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder 360

Polly Miranda
Diretora de Digital da Loures 
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Dor de cabeça
Reconheça gatilhos para o problema

Treino
Dicas para ter barriga chapada

Na Alemanha
Angela Merkel e governadores endurecem 
as medidas restritivas. Restaurantes, bares, 
academias, teatros e cinemas fecham.
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