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Redes sociais

Sensações nas redes

Alta do contágio pelo coronavírus movimenta 
as redes e eleva a sensação de ‘medo’ 

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.

em 

acompanhamento

óbitos (total)

6.290.272

51.992

5.562.539

555.172

172.561
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Acesse o dashboard interativo

Aversão à inovação

Quando nos machucamos, a reação do 

nosso corpo é automática: isolar e 
eliminar aquilo que é estranho e pode 

“danificar” a operação do organismo 

principal. Isso acontece também quando 
empresas se deparam com processos de 

inovação.

Surgida em times criados 

especificamente para isso ou de áreas 
periféricas da empresa (atendimento, 

vendas, operações, etc), a inovação 
tende a ser encarada como uma ameaça 

ao core business de um negócio, fazendo 

com que gestores e até colaboradores 
defendam ao máximo o modus operandi 

da empresa. Não por mal: o corpo acha 
que está – e vai continuar – tudo bem.

Por isso vemos tantas iniciativas com 
recursos e capital falhando, enquanto 

startups early stage inovam com maior 
agilidade e eficiência. É também um dos 

motivos pelos quais grandes empresas 

focam em M&A para adquirir novas 
ideias.

Não há fórmula, mas há lógica para a 

inovação: ou desenvolvemos modelos 

que incorporem toda a empresa, ainda 
que aos poucos, ou estaremos sempre 

mal de saúde.

61.299.371

1.439.784

15 mil
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Os EUA seguem batendo recordes de 
infecções diárias. O país superou 100 mil 
novos casos de Covid-19 em cada um 
dos últimos 25 dias. Especialistas temem 
um aumento pós-feriado de Ação de 
Graças, que pode ser agravado pelo 
resto da temporada de férias. Em todo o 
mundo, cresce a preocupação de 
aumento de contágio no período de 
festas de fim de ano.

Clássicos
160 filmes para ver online e de graça

Pets
Aplicativo traduz miados em palavras

• Ministério da Saúde descumpre metas de 

testagem; órgão não prevê vacinar toda a 

população em 2021

• Estados e municípios estudam adotar 

novas restrições de circulação

• Anvisa recebe pedido para análise da 

vacina da Janssen-Cilag

• Predomínio do 'homem branco' em testes

pode atrapalhar tratamentos

• Como voltar a se exercitar sem risco à 

saúde após ter Covid-19

• Explicações sobre testes para Covid-19

• Aditivo potencializa e prolonga ação 

desinfetante do álcool 70%

• Reino Unido fará teste de sangue que se 

propõe a detectar 50 tipos de câncer

Conjuntura
FMI: Covid-19 pode levar a aumento da 

desigualdade nunca antes visto

Transporte coletivo
Empresas defendem novas regras para o 

setor em 2021

Energia
Produção fica 11 vezes mais cara e conta 

voltará a subir em 2021

Bolsa Família
Benefício passará e ser depositado em 

conta digital

Logística
Filas de caminhões no porto de Santos 

geram reclamações e multas

• Papai Noel vai para o home office para 

garantir o Natal de todos

• Vendas na Black Friday têm recorde e 

movimentam R$ 4 bi na internet

• Livrarias lançam campanha para atrair 

leitores para lojas físicas

• Lockdown pode durar meses na 

Alemanha, diz ministro

• Mais lojas abrem enquanto a França

começa a flexibilizar isolamento

• Plano de vacina toma forma nos EUA

enquanto restrições continuam

• Espanha estende restrições a viagens de 

países fora da UE até o final do ano

• Dezenas de pessoas são presas em 

protestos anti-lockdown em Londres

• Argentina anuncia oficialmente fim da 

quarentena, iniciada em 20 de março

• Aeroporto de Frankfurt está pronto para 

distribuir vacina

• Grécia: mortes atingem novo recorde

• Bolsonaro diz que, se tivesse autoridade, 

pagaria auxílio emergencial a idosos

• PF prende suspeito de invasão a 

sistema do TSE; site do tribunal fica 

instável para manutenção preventiva

• Portais da Justiça Federal do DF e de 13 

estados ficam mais de 24h fora do ar

• MEC vai vetar prorrogação do ensino 

remoto até dezembro de 2021

• PTB pede para Mendes tirar do plenário 

ação que beneficia Maia e Alcolumbre

• Buscas no Google por “voto em branco” 

são as maiores registradas desde 2004

• DEM alcança protagonismo inédito e 

sonha mais alto para 2022

• Mobly abre nova megastore com foco em 

multicanalidade e eficiência logística

• Como a busca por saúde faz PMEs 

crescerem na pandemia

• Pandemia ajuda carreira de mulheres em 

tecnologia na Índia

Combustíveis
‘Revolução Industrial Verde’ no Reino Unido

Risco climático
Ásia está bem à frente da América do Norte

Kayo Medeiros
Gerente de Planejamento, Inovação & 

Insights da FSB Comunicação

Na próxima terça-feira (01/12), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar especial 

para analisar os resultados do 2º turno das 
eleições municipais e fazer um balanço do 
processo eleitoral deste ano. A live reunirá 

Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, 
analistas políticos da FSB Comunicação, e 
Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto 

FSB Pesquisa. A mediação é de Rafael 
Lisbôa. Participe! Inscreva-se e 

acompanhe aqui.

O novo desenho 
político das cidades 
brasileiras em 2021

Segurança
Ideias para organizar encontros online.

Decisão
Arriscar a saúde da família no Natal é 

'julgamento individual', diz professor.
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