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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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Uma inglesa de 90 anos foi a primeira pessoa
a receber uma das 800 mil doses disponíveis 
para a primeira fase de vacinação contra a 
Covid-19 no Reino Unido. O país é o primeiro a 
iniciar a aplicação em massa do imunizante 
desenvolvido pela farmacêutica Pfizer em 
parceria com a empresa alemã Biontech.

Amazônia
Garimpo e outras atividades ilegais põem 
quase 1/3 da floresta sob risco

Aviso
Sem sustentabilidade, vai faltar capital , diz 

CEO da BlackRock a países emergentes

• WhatsApp lança opção de carrinho de 

compras e catálogo para lojas no chat

• Startup usa bicicleta para fretes de até 

100 quilos

• Mercado de luxo tem retração de 23% e 

chega ao nível de 2014, mostra estudo

• Índia pode autorizar vacinas contra Covid-

19 em semanas

• Biden promete 100 milhões de doses da 

vacina nos primeiros 100 dias

• México pretende vacinar 125 mil 

profissionais de saúde até final do ano

• Turquia pode iniciar vacinação com 

CoronaVac neste mês

• Academia alemã de ciências quer 

lockdown amplo

• Quase 240 médicos já morreram por 

Covid-19 na Itália

• França perde € 60 bilhões no setor de 

turismo devido às restrições da Covid-19

• Bolsonaro e Faria desautorizam Mourão 

a falar sobre 5G

• Fux: respeitar a Constituição é melhor 

ajuda do Judiciário aos Poderes

• Senado aprova criação do Programa 

Casa Verde e Amarela

• MEC muda para 1º de março aulas 

presenciais nas universidades federais

Rizzo Miranda
Sócia-diretora Digital&Inovação

da FSB Comunicação

• Rede D'Or precifica maior IPO do Brasil 

desde 2013

• Grupo Pão de Açúcar tem faturamento 

recorde de R$ 1 bi no e-commerce

• Seguradoras concluem que US$ 2 

trilhões não cobrem uma pandemia

• OMS diz que barreira imune por vacinas 

ainda está distante

• Covid-19: medo de 'repique brutal' após 

Natal põe mundo em alerta

• Pandemia tem um grande impacto na 

saúde mental dos idosos

• Muito além dos pulmões: médico vê 

sequelas sérias em jovens recuperados

6.674.999

51.088

5.854.709

642.131

178.159

842

Férias
O que você precisa saber sobre seguros 

de viagem na pandemia

Na cozinha
Alumínio, inox, ferro, barro: qual o melhor 

tipo de panela para cozinhar?

Alto risco de contágio e mais mortes por
Covid-19 elevam a sensação de ‘tristeza’

AstraZeneca/Oxford
Estudo da vacina é publicado na Lancet
e mostra 70% de eficácia.

O momento da 

Economia Prateada

Quebrou-se o gelo. E o medo. A população com 

mais de 55 anos que, embora tenha vivido seus 

35 anos aproveitando o início da internet , acabou 

demorando a adotar as novas tecnologias, 

especialmente, as transacionais. Mas agora estão 

mais do nunca no jogo! E vieram para ficar. E o 

que sua marca está fazendo, pensando e, 

especialmente, estudando sobre a 'silver 

economy'?

A população dessa faixa de idade tende a crescer 

no Brasil nas próximas décadas, como indica 

Projeção da População, do IBGE que aponta, em 

2043, que um quarto da população deverá ter 

mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens 

até 14 anos será de apenas 16,3%. Hoje o Brasil 

tem mais de 28 milhões de pessoas na faixa de 

60 anos, número que representa 13% da 

população do país.

No início era um pouco por falta de tempo 

disfarçando o medo de não acompanhar a 

velocidade do ambiente digital e suas múltiplas 

opções. Mas, depois apareceu o Whatsapp, com 

altíssima adoção nessa faixa. Ainda assim, 

criando uma bolha sem transbordar para as 

próprias redes, e, o que nos interessa aqui, 

menos ainda para aplicativos transacionais. A 

questão mais reportada (e ela é real) sempre foi o 

medo com a segurança digital. Mas, então, veio a 

pandemia. E o Ibope já mostrou que o ponteiro 

está mexendo: recente pesquisa com pessoas 

acima de 55 anos revelou que 45% deixaram de ir 

às agências bancárias, enquanto 42% passaram 

a utilizar mais canais online durante a 

quarentena.

Tudo a ver com necessidade. E, na cola dela, a 

descoberta do benefício: rapidez, conforto e, 

claro, proteção contra o vírus. É uma rede ganha-

ganha. E para as marcas que querem começar a 

olhar esse filão já existem dicas fundamentais. 1) 

Segmentar : porque dentro da faixa de 50 a 70 a 

variação é enorme em comportamento, incluindo 

a parte emocional. 2) Conteúdos: especialmente 

de entretenimento e serviços ; 3) Empatia: conte 

histórias que pareçam com a trajetória deles e; 4) 

Usabilidade: não adianta ter excelente conteúdo 

se ele é difícil de achar.

E então, preparado para a 'economia 

prateada'? Tá na hora de prestar atenção a que o 

Jeff Beer, da revista Fast Company, disse em 'se 

tudo que você soubesse da raça humana viesse 

só das propagandas veiculadas em horário nobre, 

você veria uma sociedade sem pessoas mais 

velhas. Elas não trabalham, elas não bebem 

cerveja, elas não dirigem carros. Elas não 

existem'. Leia aqui.

Tudo sobre o 
coronavírus

Amanhã (9), ao meio-dia, a Bússola 
promove um webinar especial sobre o 

aumento dos casos de Covid-19 no Brasil e 
a corrida pela vacina no mundo. A 

pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, 
Dra. Margareth Dalcolmo, é a convidada da 

live para esclarecer dúvidas sobre a 
doença e alertar para a importância do 
respeito às regras sanitárias. Participe! 

Inscreva-se e acompanhe aqui.

Emprego
Guedes defende flexibilização da 

legislação trabalhista

Inflação
IPCA sobe 0,89% em novembro e tem 

maior alta para o mês em 5 anos

Contas públicas
Relator desidrata PEC emergencial e 

reduz medidas para abrir espaço no teto

Energia
Governo prevê 4 leilões para novos 

projetos de geração em 2021

B3/câmbio
Ibovespa sobe 0,18%; dólar vai a R$ 5,12

EUA
Pfizer tem apoio de funcionários da FDA. Brasil

Uso de vacina pode ser baseado 
em aval de agência do exterior. 
Pazuello prevê início de vacinação 
no fim de fevereiro.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.bbc.com/news/uk-55227325
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28I1GZ-OBRWD
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-12/covid-19-reino-unido-inicia-hoje-plano-de-vacinacao
https://www.efe.com/efe/brasil/portada/mulher-de-90-anos-e-a-primeira-ser-vacinada-contra-covid-19-no-reino-unido/50000237-4413970
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/08/idosa-de-90-anos-e-a-primeira-a-ser-vacinada-contra-covid-no-reino-unido.ghtml
https://www.dw.com/pt-br/reino-unido-inicia-vacina%C3%A7%C3%A3o-em-massa-contra-covid-19/a-55862321
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/coventry-woman-90-first-patient-to-receive-covid-vaccine-in-nhs-campaign
https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN28I1BG-OBRDN
https://neofeed.com.br/blog/home/larry-fink-avisa-os-paises-em-desenvolvimento-sem-sustentabilidade-vai-faltar-capital/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/12/08/whatsapp-lanca-opcao-de-carrinho-de-compras-e-catalogo-para-lojas-no-chat
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/12/08/bike-no-lugar-de-van-startup-desenvolve-bicicleta-para-fretes-de-ate-100-kg
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/08/mercado-de-luxo-tem-retracao-de-23-e-chega-ao-nivel-de-2014-mostra-estudo/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28I224-OBRWD~
https://www.efe.com/efe/usa/portada/biden-promete-100-millones-de-dosis-la-vacuna-en-sus-primeros-dias/50000064-4414111
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28I24L-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28I22Y-OBRWD
https://www.dw.com/pt-br/academia-alem%C3%A3-de-ci%C3%AAncias-recomenda-lockdown-radical/a-55871977
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italia/noticias/2020/12/08/quase-240-medicos-ja-morreram-por-covid-19-na-italia_4189ec04-5328-41b0-bbe2-ba690225a3df.html
https://br.sputniknews.com/europa/2020120816580829-franca-perde-60-bilhoes-de-euros-no-setor-de-turismo-devido-as-restricoes-da-covid-19/
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