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Dados da OMS

Testes da Coronavac 

seguem suspensos
A Anvisa decidiu manter a suspensão
dos testes de estudo clínico da vacina 
CoronaVac. A pausa ocorreu devido 
a um 'evento adverso grave'. De 
acordo com a polícia, trata-se do 
suicídio de um voluntário.

881 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

Privatizações
Guedes promete 4 leilões até 2021; 

Bolsonaro liga para Alcolumbre para falar 

sobre o caso Eletrobras

Desigualdade
Negros com 3º grau têm mais dificuldade 

para encontrar trabalho qualificado

Agro
Puxada pela soja, safra de 2021 deve 

registrar mais um recorde de produção

5G
Brasil está perto de assinar plano com 

EUA, diz Mike Pompeo

Infraestrutura
Editais das BRs 153 e 163 devem sair em 

dezembro; das BRs 381 e 262, em 2021

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,5%: valor de mercado

sobe para R$ 3,72 tri; dólar vai a R$ 5,39

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Distanciamento social é foco das conversas e 
eleva a sensação de ‘saudade’

Brasil
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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.
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Acesse o dashboard interativo

Primeiro turno

O primeiro turno está chegando, e as 

disputas principais são duas. O presidente 

Jair Bolsonaro luta para colocar aliados nos 
segundos turnos das principais capitais, 

para assim ter oportunidade de beliscar 
vitórias estratégicas. Mesmo que não 

consiga a vitória na rodada decisiva, terá 

mostrado força.

A segunda luta, esta bem renhida, é entre 
os partidos componentes de uma potencial 

'frente progressista', legendas que estão em 

um momento muito próprio. De disputa 
feroz pela hegemonia em seu campo. Se 

faz ou não sentido diante do quadro político 
concreto, é outro problema.

Uma curiosidade que só será dirimida na 
apuração é quanto de fato os chamados 

'padrinhos' pesam nesta eleição municipal. 
Por enquanto, parece que não muito. Mas 

cautela nunca é demais. De todo modo, o 

eleitor parece estar mais preocupado com 
os nomes do que com quem os apoia.

Não só com nomes. O eleitor parece em 

busca de gente com capacidade 

operacional. Se for isso mesmo, tem lógica. 
Em meio a uma pandemia, esvaziou-se um 

pouco o charme das experimentações. E 
valorizou-se a capacidade de promover 

realizações.

O ovo de Colombo 

do Twitter

A gente aprende com gestão de crises de 

reputação – especialmente porque elas 
explodem nas redes sociais – que é 

necessário ter um olhar especial para os 
pequenos sinais que surgem. É neles que 

estão, muitas vezes, as soluções e um 

caminho resolutivo. Nesta semana que 
passou – and loading... – com a disputa 

eleitoral nos EUA, o que mais me chamou a 
atenção não foi apenas a disputa entre 

Biden e Trump. Para mim tivemos um fato 

especial que se desenrolou entre os dois e 
a população mundial conectada no Twitter.

Arrisco dizer que, nos últimos tempos, o 

microblog fez um dos movimentos mais 

importantes na direção de uma solução 
educativa, clara e, de certa maneira, muito 

mais humana do que tecnológica, para 
combater fake news.

O cenário para a iniciativa foi perfeito: uma 
eleição de interesse mundial como nunca. E 

a cercar isso tudo, um presidente em 
disputa que sempre governou esbravejando 

pelo Twitter. E não só fez uso de fake news 

(você lembrou de cloroquina?) como 
também para se posicionar de forma 

agressiva e desvirtuando fatos.

O fato de ter bloqueado mais de 20 posts de 

Donald Trump, nas três últimas semanas, 
sobre a contagem dos votos, o Twitter nos 

deu uma opção inteligente. O mecanismo 
mostra um alerta que menciona o texto 

original tem problemas de veracidade do 

conteúdo ('contestável' com 'informações 
incorretas') e indicando links que, com 

certeza, eram de credibilidade. E dando a 
opção para as pessoas lerem o original de 

Trump.

Outra questão importante: o mundo soube 

disso. E quando as pessoas passam a 
entender que um processo como esse 

funciona, temos uma solução educativa que 

pode virar estrutural. É engenharia 
humana, muito mais do que tecnológica, 

que pode nos ajudar a sair do processo de 
infoxication fake que temos nas redes.

O gesto repetido do Twitter, com a projeção 
reputacional de Trump, tem um valor 

inestimável. Para que seja ampliado, 
precisa ser repetido mais vezes. Porque a 

questão fundamental não é, de verdade, ter 

tanta fake news nas redes. É, sim, o fato de 
as pessoas não saberem como lidar, 

investigar e se livrar delas. Esse foi aquele 
pequeno sinal, que citei lá em cima, que 

tem valor gigante. Se ampliado. Os 

cidadãos do mundo ganharam essa parte 
da eleição. E o Twitter, essa rede tão 

virulenta por natureza, nos deu um caminho 
efetivo. Esperemos que ganhe escala.

Sustentável

Amazônia
CNJ cria observatório de meio ambiente 
focado em proteção do bioma

Mudanças climáticas
Ondas de calor e inundações estão no 

futuro da África, diz estudo

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB
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• Moda, pagamentos e mais aquisições: 

os próximos passos do Magazine Luiza

• Dona da rede de clínicas de depilação 

Espaçolaser pede registro para IPO

• Comissão Europeia vai investigar a 

Amazon por práticas anticompetitivas

• Com foco em podcasts, Spotify compra 

empresa de publicidade e tecnologia

• Brasil tem de deixar de ser 'país de 

maricas' e enfrentar pandemia 'de peito 

aberto', diz Bolsonaro (íntegra)

• 'Foi apenas a minha visão', diz Mourão

• Maia reúne aliados em São Paulo para 

discutir sucessão da Câmara

• Pandemia faz custo do governo federal

crescer 70% no 1º semestre

• PGR se opõe a pedido de Lula para 

acessar documentos da Lava Jato

• Juiz proíbe divulgação de pesquisa

Datafolha em São Paulo

• Luiza Trajano lidera movimento por mais 

mulheres na politica

88 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

• Compras on-line e pagamentos por 

aproximação disparam na pandemia

• Black Friday: 43% dos consumidores 

farão usarão apps

• WhatsApp: botão para facilitar compras

• Unilever escolhe Brasil para estreia no 

mercado de produtos para pets

• UE acerta acordo para garantir vacina 

americano-alemã

• Fauci: vacina da Pfizer pode ter primeiras 

doses liberadas nos EUA em dezembro

• EUA criticam termos de inquérito da OMS 

sobre origens do coronavírus

• Presidente do Fed diz que está 

preocupado com próximos 6 meses

• Covid-19 põe em xeque indústria de 

peles na Europa

• 6 em cada 10 espanhóis prefeririam 

esperar 1 ano para serem vacinados

• Moscou adota novas restrições 

5.700.044

25.012

5.064.344

364.575

162.829

201

• OMS: vacina da Pfizer é 'muito 

promissora', mas armazenamento é 

dificuldade; porta-voz diz que 

interrupções em testes são normais

• BioNTech estabelecerá preço abaixo do 

mercado para vacina

• Governo reconhece calamidade pública 

no Rio Grande do Norte

• Depressão e ansiedade podem ser 

fatores de risco para Covid-19, diz estudo

• Menos da metade dos profissionais de 

saúde pública foi treinado na pandemia

• Hospital mede enzima cardíaca para 

prever evolução de paciente

• Cientistas mostram imagem mais fiel do 

novo coronavírus

• Máscara anti Covid-19 pode durar 12h

Pós-pandemia
Maioria não pretende viajar como antes

Cesta básica
Como aproveitar os alimentos

Repercussões
Butantan reclama; Senado pede explicações; Bolsonaro se manifesta; parlamentares
reagem; STF dá 48h para a Anvisa fornecer informações, que afirma ter recebido dados.

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

Dados não sugerem relação
Conep mantém estudo da vacina.

* Por problemas técnicos, o MS não atualiza estes dados desde 04/11.
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