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Redes sociais

Sensações nas redes

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

Brasil
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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.
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Acesse o dashboard interativo

Design é problema

Calma, vou explicar!

Impossível falar de design sem falar de 

problema. Um está diretamente ligado 

ao outro.

Design, entre outras coisas, é projeto, e 

para termos um projeto temos que ter 

um problema para resolver, não tem 

jeito. Nessa jornada é fundamental a 

empatia.

Se eu fosse desenhar (mania de 

designer) seria algo nessa ordem:

Criatividade: fator individual, de 

nascença, exercite sempre que possível 

> Inovação: a soma da criatividade de 

um grupo, aplicada para a resolução de 

um problema > Design: o projeto, o 

resultado.

Inovação é diretamente ligada ao 

design. Sua definição? O NOVO, ponto.

Não tem como fugir disso. Inovação 

muda rotinas, comportamentos, quebra 

paradigmas.

Recentemente fomos praticamente 

obrigados a inovar. Um fator importante 

que se destacou com essa nova 

realidade foi justamente o design.

O designer, além de outras coisas, 

antecipa tendências e gerencia 

mudanças com a criação/especulação 

de futuros: futuros possíveis, prováveis 

e preferíveis.

Ele desenha jornadas com pesquisas, 

probabilidades e tendências.

Viu, adoramos um problema!
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Após o Reino Unido ultrapassar a marca de 1 
milhão de casos de Covid-19, o primeiro-
ministro Boris Johnson decretou hoje mais um 
lockdown. O bloqueio começa na quinta-feira 
e vai até 2 de dezembro. Estabelecimentos 
comerciais devem fechar. A medida, segundo 
as autoridades, mira o Natal e um controle 
maior sobre o ritmo de infecções.

Amazônia
46% dizem que gestão de Bolsonaro em 

defesa da região é ruim ou péssima

Missão climática
Drone voa ao Polo Norte

Viagem de carro
Um guia com dicas de segurança

Cultura
Evento on-line reúne artistas de periferias

Investimento 1
Tesouro Selic recupera parte das perdas

Investimento 2
Quase 70% das pessoas que aplicam 

na poupança têm outros investimentos

Aeroportos
Feriado aumenta movimentação em 40%

Efeito da crise
7 em cada 10 paulistanos dizem ter perdido 

renda em meio à pandemia

Trabalho
52% trocariam de emprego por home office

• Venda de vinho no Brasil aumenta 37%

• O que é 11.11 no AliExpress?

• Black Friday 2020: descontos menores

Desenvolvimento 
sustentável na Amazônia

• Espanha e Itália têm atos antirrestrições

• Áustria determina toque de recolher

• Grécia vai fechar bares e restaurantes

• Nova York: novas regras para turistas

• Argentina 'libera' Buenos Aires a turistas

• Bolsonaro rebate: 'Caneta é minha'; 

polarização faz cair apoio nas redes

• Operação Greenfield pede prorrogação

• CVM decidirá sobre multa a Dilma

• Polícia do Senado não encontra 

computador usado para administrar 

página de fake news

• Na Câmara, reformas de gabinetes

descaracterizam projeto original

• A partir de hoje, candidato nestas 

eleições só pode ser preso em flagrante

• Voto obrigatório: origens e razões

Na Itália
Governo proíbe
empresas de 
demitirem até março.

Rodrigo Lage
Líder de Design, Inovação e Insights

da FSB Comunicação
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• Ford conclui venda de fábrica em SP

• Disney desenvolve robô ultrarrealista

• Smartphones: Samsung retoma 1º lugar 

em vendas, Xiaomi supera Apple e 

Realme estrutura operação no Brasil

• Tupperware renasce e desperta o 

apetite de Wall Street na pandemia

Em Portugal
Restrições são ampliadas
a 121 municipalidades, 
incluindo Lisboa e Porto.

Na próxima terça-feira (3), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater o 

papel decisivo do setor empresarial na proteção 
à floresta e na melhoria das condições de vida 

na região. A live reunirá especialistas e 
lideranças do mercado comprometidas com a 
sustentabilidade: Marcelo Thomé, coordenador 

do Fórum Mundial Amazônia+21 e presidente da 
Fiero; Marina Grossi, presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável; Joanita Maestri Karoleski, 
presidente do Fundo JBS pela Amazônia; e Susy

Yoshimura, diretora de Sustentabilidade e 
Compliance do GPA. Para receber o link de 

acesso à live, inscreva-se aqui.

• Pesquisa revela aumento da ansiedade

entre brasileiros na pandemia

• Taxa de mortalidade para Covid-19 

dobra a cada 8 anos de idade

• SP diz que 6 milhões de doses de 

Coronavac chegam nos 'próximos dias'

•Morcegos praticam distanciamento 

quando estão doentes, indicam estudos

• O poder das máscaras contra o vírus

Na China
Autoridades detectam 
Covid-19 em carne suína
importada do Brasil.

5.535.605
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