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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.

em 
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óbitos (total)
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Redes sociais e o 

futuro da política

Esta semana vimos Trump ser banido do 
Twitter, Facebook e Instagram. Por tempo 

indeterminado.

A invasão do Capitólio e os motivos para 

que as redes tomassem tais medidas 
abrem muitos precedentes para estarmos 

de olho em 2021.

Como o próprio Donald escreveu, antes de 

ser novamente apagado pelo Twitter, abre-
se o precedente para a criação de redes 

sociais proprietárias e formadas por 

grupos ideológicos sem que, 
necessariamente, exista qualquer controle 

editorial: 'Estamos negociando com vários 
outros sites e teremos um grande anúncio 

em breve. Enquanto também olhamos 

para as possibilidades de construir nossa 
própria plataforma em um futuro próximo.'

A construção de redes ideológicas nos 

EUA, tanto da direita quanto da esquerda, 

pode atenuar uma tendência forte para os 
próximos anos. Por que depender de 

plataformas existentes que possam banir 
opiniões, fake news e statements, se redes 

sociais proprietárias podem ser criadas 

sem haver 'censura'?

Criar uma rede social quando o Facebook 
ou o Twitter começaram seus trabalhos em 

2004 e 2006 parecia algo muito distante, 

que demandava muito dinheiro e expertise 
quase inexistente no mercado. Já em 

2021, a perspectiva muda de figura. 
Plataformas gamificadas ou com cunho de 

rede podem ser facilmente idealizadas e 

construídas em qualquer parte do mundo, 
com qualquer intuito.

O ponto está na visibilidade. Como tornar 

uma nova rede conhecida e reconhecida? 

Bom, o fato de Trump ter - ou melhor, ter 
tido - mais de 88 milhões de seguidores só 

no Twitter já fecha um pouco a equação. 
Se Donald realmente criar a sua própria 

rede, ela já se inicia com um potencial de 

seguidores enorme. Se outros políticos 
seguirem o mesmo caminho, seus 

seguidores farão o mesmo e usarão de 
toda a sua força de engajamento para 

compartilhar o conteúdo desta nova rede 

em plataformas de cunho geral, como o 
próprio Twitter e o Facebook.

Afinal, aplicar medidas a um perfil parece 

relativamente simples. Agora, como 

restringir mais de 88 milhões de perfis 
compartilhando novos conteúdos tirados 

de outro ambiente? Como criar 
precedentes para algo que está nascendo 

agora?

As redes atuais têm papel fundamental na 

política mundial. Já as novas redes 
ideológicas tendem a ser a política em si.
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O Ministério da Saúde informou que toda a 
produção de vacinas contra a covid-19 
produzidas pelo Instituto Butantan será 
comprada com exclusividade pelo governo 
federal. De acordo com o ministério, a 
vacinação deve ocorrer simultaneamente em 
todo o país, dentro do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra 
a covid-19.

Pandemia
Dicas para se sentir melhor 

Controle financeiro
8 aplicativos para organizar gastos

Comércio
Gigantes do varejo vendem até 765% 

mais em dezembro, apesar da pandemia

• E-commerce pode ser culpado pelo 

aumento da poluição por resíduos

• Vacina traz otimismo e aéreas veem 

retomada do setor

• China diz que fornecerá vacinas 

gratuitamente

• Índia começará imunização em 16/01

• À frente na vacinação, Israel vai 

emitir 'passaportes verdes' a imunizados

• Rainha Elizabeth e príncipe Philip 

recebem vacina contra a covid-19

• Papa deve tomar vacina na próxima 

semana e critica 'negacionismo suicida'

• Itália vacina mais de meio milhão de 

pessoas contra a covid-19

• Irã proíbe a importação de vacinas do 

Reino Unido e dos EUA

• França amplia toque de recolher após 

descoberta de nova variante da covid-19

• México supera 1,5 milhão de infecções 

com a capital em alerta vermelho

• Cuba quebra recorde de casos pelo 

segundo dia e recua na desaceleração

• Casos disparam, e Portugal terá novo 

lockdown na próxima semana

• Em carta, Bolsonaro pede à Índia 

urgência no envio da vacina de Oxford

• Maia reage a candidato de Bolsonaro 

na Câmara

• Grupos da advocacia defendem urna 

eletrônica e repudiam Bolsonaro por 

'vamos ter problema pior que os EUA'

• Twitter suspende permanentemente 

conta de Trump

• Google remove aplicativo de rede social 

Parler da Play Store; Apple faz alerta

• Smart Fit encerra 2020 com 84% das 

academias em operação

• TJRJ impede agências de turismo de 

usarem Buser em viagens regulares

• Vacinação garantirá retorno aos 

escritórios até o final do ano

Ar
UE reduzirá 55% das mortes por poluição 
em 2030 se aplicar as medidas acordadas

ESG
Biodiversidade está entre destaques de 
investimentos em 2021

Jaderson Alencar
Sócio-diretor de Estratégia da

FSB Comunicação

Contágio
Cidades com até 20 mil 
habitantes têm crescimento de 
500% em mortes por covid-19.

• John Hopkins: mundo tem mais de 

88,8 milhões de casos de covid

• Estados dizem ter estoque de 

192 milhões de seringas

• 76% dos pacientes internados tiveram 

sequelas por até 6 meses 

• Assintomáticos são responsáveis por 

50% das novas infecções

• Melatonina produzida no pulmão pode 

conter agravamento da covid-19

• Coração, cérebro, pulmão: como a 

covid-19 afeta nossos órgãos vitais

• Uso de apps e serviços digitais por 

idosos é impulsionado na pandemia

Distribuição
Planos de vacinação 
incluem barco, drive-thru 
e até freezer de peixe.

Autorização
Anvisa aceita documentação 
da Fiocruz, mas pede mais 
informações ao Butantan.
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