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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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O Ministério da Saúde informou ao STF que 
distribuirá a vacina contra a Covid-19 aos 
estados em até cinco dias após o produto 
ser autorizado pela Anvisa. O governo 
federal pretende concluir em 4 meses a 
vacinação dos grupos prioritários e em um 
ano a imunização de toda a população.

Energia limpa
BNDES aprova financiamento de R$191 mi 
para usinas solares em São Paulo

Aquecimento global
Fed se junta a parceiros globais na luta 

contra mudança climática

• Vendas no Natal devem crescer 3,4%, 

puxadas por e-commerce, prevê CNC

• Bauducco se une a Baw Clothing e 

lança coleção de roupas de Natal

• Nubank revela hábitos financeiros dos 

brasileiros no delivery

• UE antecipa decisão sobre vacina da 

Pfizer para 21/12; ministros de 8 países

pedem campanha de vacinação conjunta

• EUA confirmam a eficácia da vacina da 

Moderna e se preparam para aprová-la 

• Idosos franceses desconfiam de vacina

• Planos natalinos do Reino Unido custarão 

muitas vidas, alertam periódicos médicos

• Holanda terá confinamento de 5 semanas

• Nova York pode decretar lockdown depois 

do Natal, diz prefeito

• Coreia do Sul e Japão reagem a avanço 

do coronavírus

• Mesmo com o vírus sob controle, Wuhan

segue com medidas de segurança

• Bolsonaro quer que Congresso vote 

excludente de ilicitude depois das eleições

• PGR pede à Abin e ao GSI informações 

sobre suposta ajuda a Flávio

• Justiça derruba restrição para venda de 

bebida alcoólica em SP

• MPF aponta tentativa de aliciamento de 

indígena em negociações para Ferrogrão

Marcella Brum
Diretora de Estratégia Digital da 

FSB Comunicação

• Itaú, Natura e Nestlé se unem para 

entender melhor o consumidor

• UE adverte que pode dividir big techs por 

maior concorrência

• Latam Cargo inaugura terminal de cargas 

• Fiocruz: prefeituras não devem relaxar 

medidas de prevenção à Covid-19

• Nova linhagem de coronavírus no Reino 

Unido tem mutações essenciais

• Cientistas revelam onde é mais fácil 

contrair Covid-19

• Lockdown contra Covid-19 reforçou 

sedentarismo e má alimentação na França

6.970.034

42.889

6.067.862

719.373

182.799

964

Sétima arte
Festival de Cinema de Brasília começa 

hoje em formato virtual

Natal
Aprenda 4 receitas de drinks não 

alcoólicos para a ceia

Aumento de mortes no Brasil movimenta as 
redes e eleva a sensação de ‘tristeza’

Outros países
Arábia Saudita e Emirados Árabes 
Unidos dão início à vacinação.

2020

Faltam 2 semanas para 2020 acabar. O 
ano que valeu por uma década. Pelas 

nossas telas, vimos o mundo em ebulição e 

transformação. Em casa, adaptamos a 
rotina, mudamos hábitos e criamos novos 

significados. Doze meses que vão marcar o 
resto de nossas vidas.

Haja retrospectiva 2020 para tanto 
acontecimento. Os sites e plataformas 

digitais já começaram a divulgar as suas. 
Para cobrir tantos fatos e temas, integrei 

mais um clássico do fim do ano: a lista. 

Então, vamos à lista de retrospectivas.

Pandemia. Vidas negras importam. 
Incêndios nas florestas. Eleições. Corrida 

pela vacina. O New York Times fez um 

balanço de 2020 em imagens impactantes. 
Em um ano que a vida virou fluxo, o NYT 

traz os fatos organizados mês a mês.

Já o Google resume o que foi o ano de 

2020 em palavras e perguntas. Buscamos 
entender o mundo, os problemas e 

encontrar soluções para nosso dia a dia no 
oráculo digital. Coronavírus, lockdown, 

auxílio emergencial, eleições 2020 foram 

alguns dos termos mais buscados pelos 
brasileiros.

O Twitter, que nos mostra o que o mundo 

está discutindo em tempo real, traz quais 

temas, hashtags, tweets que mais 
repercutiram e emojis mais usados neste 

ano. Por questões óbvias, #Covid19 foi a 
mais usada, seguidas de #BlackLivesMatter 

e #StayHome.

No Facebook, também teve balanço do que 

as pessoas mais se engajaram na 
plataforma. A despedida a Kobe Bryant e a 

morte da juíza da Suprema Corte Ruth 

Bader Ginsburg geraram milhares de 
postagens e reações. No Brasil, foi a final 

da UEFA Champions League que fez mais 
sucesso.

Fechando o balanço 2020, abrimos a lista 
de desejos para 2021. Com certeza, saúde, 

paz e vacina estão entre os temas-chave.

ESG: Varejo mais 
social e sustentável

Amanhã (16), ao meio-dia, a Bússola 
promove um webinar para debater os 

impactos das práticas ESG nos negócios, 
especialmente no varejo. A live reunirá 

lideranças do mercado e especialistas para 
discutir a importância dos princípios 

ambientais, sociais e de governança para as 
empresas, tanto na definição de estratégias 

quanto na avaliação de resultados. Participam 
Valesca Magalhães, gerente de 

Sustentabilidade da Riachuelo; Renata Faber, 
analista ESG da Exame Research; e Heiko
Spitzeck, professor e gerente do Núcleo de 
Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. 
Participe! Inscreva-se e acompanhe aqui.

Conjuntura
Recuperação em V está perdendo um 

pouco do ímpeto, diz Campos Neto

Salário
Governo aumenta para R$ 1.088 previsão 

para mínimo em 2021

Contas públicas
Ministério da Economia propõe meta de 

déficit primário de R$247 bi para 2021

Desenvolvimento humano
Brasil cai 5 posições no ranking

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,36%; dólar vai a R$ 5,08

Autorização
Bolsonaro diz que não vai tomar vacina e pede 
inclusão de termo de consentimento para 
vacinação. 'Não conheço país discutindo 
assinatura de termo', diz vice-diretora da OMS.
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