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Redes sociais

Sensações nas redes

Referências a ações regionais no combate à 
pandemia impulsionam 'alegria'.
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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

Já li o título e entendi 

tudo, obrigado

É aquela velha e conhecida história. Tá no título, 

já sei do que se trata. Em tempos de fake news, 

excesso apocalíptico de informações e 

conhecimentos líquidos, o título e o lide nunca 

foram tão essenciais para aguçar o interesse do 

seu leitor.

Estudo da Nielsen Group revela algo que todos 

nós já presumíamos: 8 a cada 10 pessoas leem 

o título das matérias, mas apenas 2 a cada 10 

usuários consomem o restante.

O foco deste texto não é uma análise 

antropológica de porquês, mas um foco 

linguístico/algorítmico de sugestões para que 

seus textos sejam mais lidos, a partir da escolha 

de seus títulos.

Seguindo os gatilhos da mente contemporânea, 

uma headline persuasiva deve ser urgente, 

imediata. O título deve mostrar senso do agora, 

do momento, do trending topic.

Utilidade é o segundo item mais importante a se 

considerar. Ser relevante, curto, straight to the

point é tiro certo na construção da sua chamada.

Por último, decida por algo que incite a 

curiosidade, que entregue parte do que você 

quer dizer, mas que seja um convite à leitura. 

Questione, indique, direcione.

Não há fórmula para a construção de um título 

“matador”, porém, há fórmulas para manter sua 

audiência mais conectada para contar suas 

histórias.

57.274.018

1.368.000

66 mil
publicações coletadas

Economia

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

Varejo&Consumo

Corporativo

Sustentável

Bem-estar

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

Líderes do G-20 estão debatendo neste fim 
de semana respostas conjuntas à pandemia 
de Covid-19. No topo da agenda estão a 
distribuição global de vacinas, medicamentos 
e testes para países pobres, além da 
extensão da dívida dessas nações até 
meados de 2021. Durante os 2 dias de 
reunião, os membros discutirão medidas para 
uma recuperação 'inclusiva' e 'sustentável'.

Pós-pandemia
Como será a relação com nossa casa?

Spinning
8 benefícios do exercício

• Fiocruz: 10 capitais têm sinal de alta em 

casos de síndrome respiratória grave

• Metade dos profissionais de saúde não 

recebeu treinamento durante pandemia

• AstraZeneca começa testes de coquetel 

contra Covid-19

• Rússia está pronta para fornecer vacina 

Sputnik V a outros países, diz Putin

• Misturar vacinas deveria ser permitido, 

diz pesquisador da Oxford

• MIT: constante movimento do 

coronavírus facilita infecção

• Igrejas resistem às restrições

Setor aéreo
Recuperação de voos nacionais é cinco 

vezes maior do que de internacionais

Comércio internacional
EUA barram tentativa brasileira de tentar 

reforma da OMC; para Bolsonaro, 

assunto é 'elemento-chave'

Trabalho
As 20 profissões mais ameaçadas de 

extinção em 2021

China
Xi Jinping pede menos barreiras 

comerciais e cooperação para retomada

CVM
Alexandre Costa Rangel assume 

diretoria na terça-feira

• Com cashback bem planejado, 

empresas engordam faturamento

• Vinhos: Brasil tem 'safra das

safras' em 2020

• EUA superam 12 milhões de casos

• Espanha: sem obrigatoriedade de vacina

• Itália aprova novo pacote de € 10 bilhões 

para apoiar empresas; país terá 

campanha de vacinação em janeiro

• Europa: os dois extremos da crise

• Assinado acordo para mitigar impacto do 

vírus em Cuba

• Maior cidade do Canadá ficará em 

lockdown por 28 dias

• Cidade no Texas está no pico da doença, 

mas se recusa a fazer isolamento

• China fará 3 milhões de testes após caso 

de surto local

• Japão suspende campanha de viagens 

• Rússia bate novo recorde diário de casos 

e mortes por Covid-19

• No Amapá, Bolsonaro anuncia MP para 

compensar moradores por apagão

• Barroso estende prazo para governo 

apresentar plano de contenção de 

Covid-19 em terras indígenas

• MP Eleitoral sugere a Aras investigação 

sobre desinformação nas eleições

• Indícios de irregularidades no 1º turno 

somam R$ 60 milhões

• 'PSDB e DEM sempre juntos', diz Doria

depois de encontro com Maia

• PF desativa 7 garimpos ilegais no Pará

• IBGE: censo adiado e reduzido cria risco 

de 'apagão estatístico'

• Twitter e Facebook entregarão 

conta presidencial a Biden no dia da posse

• Klabin vai explorar crédito de carbono

• Microsoft incentiva diversidade e inclusão

• Sete supermercados franceses boicotam 

soja ligada a desmatamento

• Empresas precisam ser radicais para 

enfrentar racismo, diz dono da New Vegas

Carros elétricos
Novas normas aceleram transição

Legislação
Atividades poluidoras precisam de 
licenciamento, confirma STF

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia da

FSB Comunicação

Na próxima terça-feira (24), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater os 
desafios do setor de transportes na pandemia. 

A live reunirá lideranças do mercado para 
discutir o futuro da mobilidade: Otávio Cunha, 
presidente-executivo da Associação Nacional 

das Empresas de Transportes Urbanos 
(NTU); Letícia Pineschi, conselheira da 
Associação Brasileira das Empresas de 

Transporte Terrestre de Passageiros 
(ABRATI); Jorge Dias, presidente do 

Conselho de Administração do BRT Rio; e 
André Turquetto, Diretor de Marketing da 

Alelo/Veloe. Para receber o link de acesso, 
inscreva-se aqui.

Desafios da mobilidade 
pós-Covid

Bolsonaro: 'Estávamos certos'
O presidente disse que o Brasil está 'certo' na forma de combate à 

epidemia e criticou a obrigatoriedade de vacinação. A Argentina foi o 

único país da América Latina a falar em evento sobre o vírus.
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