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Dados da OMS

O governo de São Paulo anunciou que a 
CoronaVac é eficaz, mas adiou, novamente, 
a divulgação dos resultados do estudo da 
vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan
em parceria com a Sinovac. A taxa de 
eficácia não foi anunciada mas foi superior 
ao valor mínimo recomendado pela OMS, 
que é de 50%.
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* 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

Caged
Emprego formal tem melhor resultado da 

série histórica em novembro

Emprego
Governo avalia prorrogar programa de 

suspensão de contratos e corte de salário

Contas públicas
Fim do auxílio emergencial ajuda a reduzir 

juros da dívida pública, diz Tesouro

Financeiro
Crédito ampliado aumentou para setor não 

financeiro em novembro

Retomada
Hotéis e aéreas se preparam para 

aumento de preços após vacinas

Poupança
Financiamento imobiliário atinge R$ 13,8 

bilhões, aumento de 78%

Digital
Recolhimento do FGTS via Pix é adiado

B3/câmbio
Ibovespa sobe 1,05%; dólar vai a R$ 5,20

Poder + Política

Bem-estar 

Economia

Sensações nas redes

Relatos sobre isolamento social nas festas de 
fim de ano elevam a sensação de ‘tristeza’

Brasil
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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

Só lá na frente 

Assim é a política. O quase ex-presidente 

Donald Trump acha pouco os US$ 600 

que o Congresso quer dar a título de 
auxílio a milhões de americanos por 

causa da crise provocada pela Covid-19. 
Trump quer que sejam US$ 2.000. O 

problema? O valor aprovado foi fruto de 

um suado acordo neste pedregoso fim de 
ano entre deputados e senadores 

democratas e republicanos (leia).

Para quem está indo embora, jogar para 

a plateia e provocar confusão tem um 
custo apenas relativo. No caso de Trump, 

com um ingrediente adicional: ele está 
muito longe de pretender se aposentar, e 

um de seus alvos principais desde agora 

são os homens e mulheres do partido 
dele que correram, uns mais 

rapidamente, outros mais devagar, a 
reconhecer a vitória de Joe Biden.

E no Brasil? A criação de empregos vai 
razoavelmente bem, segundo o Caged 

(leia). Mas a recuperação leva mais gente 
a procurar emprego, e daí crescem 

também as taxas de desemprego (leia). 

Uma dúvida que continua é se a 
recuperação vai resistir ao fim do auxílio 

emergencial, que deixará o palco junto 
com 2020. Mas isso só saberemos lá na 

frente.

Dados para começar

Uma das principais discussões na esfera 

corporativa em 2020 foi como a pandemia 

acelerou a transformação digital em todos os 

setores da economia. Na comunicação isso foi 

ainda mais evidente. O digital é a realidade, ou 

parte dela, em qualquer organização.

Com essa transformação digital, o volume de 

dados criados e armazenados também cresceu 

exponencialmente. A previsão para 2020 era de 

que seriam gerados 350 zettabytes de dados 

digitais no mundo, ou 35 trilhões de gigabytes. 

Estima-se que essa produção dobre a cada dois 

anos. Com toda a reestruturação mundial 

provocada pelo isolamento social, esse número 

deve crescer.

A questão é que a organização não precisa 

processar todos os gigabytes gerados de 

informação ao longo do ano. Mas há alguns 

indicadores que, se corretamente mapeados e 

analisados, podem guiar 2021 com muito mais 

clareza.

No aspecto da comunicação, o mapeamento das 

ações que de fato foram efetivas, a avaliação de 

imagem, o engajamento de públicos e, sobretudo, 

a fixação do posicionamento da companhia são 

alguns dos objetos de análise que farão diferença 

na programação do próximo ano. A boa notícia é 

que, com o digital, ficou mais fácil mensurar 

essas informações. Entretanto, a oferta enorme 

de dados exige que as análises sejam mais 

assertivas e que a escolha dos indicadores para a 

avaliação seja certeira.

Com o fim do ano chegando, o fôlego parece ir 

junto, mas esse é o momento de definir quais são 

as perguntas que os dados responderão a fim de 

que o planejamento para 2021 seja o mais 

assertivo.

Escolhendo as perguntas, é o momento de 

entender os caminhos para respondê-las, ou seja, 

quais os indicadores a serem usados. Feito isso, 

chega a hora de reunir os dados relacionados a 

esses indicadores. Por fim, a melhor hora: é o 

momento de analisar e traduzir o que os vários 

bytes nos dizem.

O roteiro é esse, mas apesar de ser descrito em 

um parágrafo, o planejamento baseado em dados 

exige bastante organização, disciplina e 

capacidade de análise. Se seus dados de 2020 

ainda não estão organizados, o desafio aumenta, 

mas ainda é possível. Que tal usar os próximos 

dias para organizar seu data warehouse e 

aproveitar ao máximo o que os dados têm a dizer 

sobre 2020 e para 2021?

É sempre bom lembrar que dados sem 

processamento e análise são apenas acúmulo de 

informação e fim de ano é época de destralhar.
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• Unilever amplia acordo com BK para lançar 

hambúrguer vegetal na América Latina

• Novo índice mostra as 15 empresas mais 

inovadoras da bolsa brasileira

• LG e Magna anunciam joint venture para 
componentes de carros elétricos

• Confraternizações de empresas são feitas 
online neste fim de ano

• Bolsonaro diz que ‘melhor vacina’ contra a 

Covid-19 é pegar a doença

• Fux se reúne hoje à noite com Bolsonaro 

no Alvorada

• Bloco de Maia decide que Baleia Rossi 

será o candidato à presidência da Câmara

• Fiocruz rejeita solicitação de reserva de 

vacinas para STF e STJ

• Presidente do STF não deve revogar 

decisão de Kassio sobre Ficha Limpa

117 mil
publicações coletadas

Alon Feuerwerker
Jornalista, analista político da FSBe 

colunista de Veja e do Poder360

O que grandes executivos esperam da 
economia em 2021? A Bússola & Cia, 

coluna semanal de notas da Bússola, ouviu 
algumas das principais lideranças 

empresariais do país sobre as expectativas 
para o próximo ano. Confira as previsões no 

portal da Exame!

Bússola & Cia

Katherine Angelo
Líder de BI da FSB Inteligência

• PagSeguro PagBank lança marketplace 

com ofertas e cashback

• Grandes varejistas têm entrega super 

rápida para presente de última hora

7.365.517

46.696

6.405.356

770.941

189.220

961

• Pessoas que tiveram Covid-19 podem 

ser reinfectadas, diz Fiocruz

• Anvisa e PF apuram venda de vacina 

falsa contra Covid-19 no Rio

• BioNTech estipula prazo para produzir 

vacina para variantes da covid-19

• Preço de vacina para covid-19 para uso 

emergencial não será regulado

• Governadores do NE pedem suspensão 

de voos de Reino Unido e outros países 

• Voluntários de teste de vacina russa 

Sputnik V não receberão mais placebo

Viagem
Cuidados devem ser redobrados 

Natal
Zoom liberado para confraternizações

São Paulo adia 
detalhes da Coronavac

Home office
Prática pode prejudicar meio ambiente

Renovável
Energia solar cresce 70% no Brasil

• Outra variante do coronavírus é 

detectada no Reino Unido; país cogita 

ampliar lockdown

• Pfizer entregará mais 100 milhões de 

doses de vacina aos EUA até julho

• Canadá anuncia a aprovação da vacina 

da Moderna

• Mulher de 90 anos é 1ª pessoa a 

receber vacina contra Covid-19 na Suíça

• Enfermeira vai abrir 'Dia V' de vacinação 

na Itália

• Argentina autoriza vacina russa Sputnik 

V em caráter emergencial

• Chile e México começam a vacinar 

população contra Covid-19 nesta quinta

• França reabre fronteira com Inglaterra 

para viajantes sem Covid-19

• Índia: regras para deter variante do vírus 

provocam caos em aeroportos

Avaliação
Anvisa cria comissão provisória para acelerar 
pedidos de registro emergencial de vacinas.

Desejamos a todos os leitores um Natal de 
paz. O Bússola Covid-19 volta a ser publicado 

no dia 28 de dezembro.

Previsão
Pazuello prevê início de vacinação 
contra Covid-19 no fim de janeiro.
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