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Dados da OMS

Brasil se firma como 

campo experimental
Diversidade populacional e o avanço da 
Covid-19 transformaram o Brasil em um 
imenso laboratório para testes com vacinas, 
tratamentos especiais e novos remédios. 
Cientistas e empresas observam no país 
potencial para acelerar descobertas que 
sejam eficazes e seguras.

847 mi
perfis potencialmente

impactados

* 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

Auxílio emergencial
Combate às fraudes no benefício evita 

dano de R$ 450 milhões

Comércio exterior
Produtos brasileiros correm risco de 

taxação nos EUA

Finanças pessoais
Descontrole financeiro eleva inadimplência 

na pandemia, diz pesquisa

Setor aéreo
Rotas aéreas ativas são pouco mais da 

metade de 2019, aponta Anac

• 'Algumas autoridades destruíram o 

emprego', diz Bolsonaro

• 52% acham que Bolsonaro deve 

continuar; 41% defendem saída

• 'A vontade é encher tua boca com 

porrada', diz Bolsonaro após repórter 

perguntar sobre Queiroz

• Governo completa 600 dias e Casa Civil 

destaca papel do auxílio emergencial

• Ernesto Araújo diz que pandemia 

mostrou espírito diplomático do Brasil

• CNJ investiga juíza por conta de 

processo que pode cassar Alcolumbre

• 'Conciliador' e sobrevida à Lava Jato: o 

que esperar de Fux à frente do STF

• Supersalários: jetons pagos a militares 

aumentam 17,9% no ano da pandemia

• Aras é contra suspensão de decisões 

que bloquearam perfis de bolsonaristas

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Conversas enfatizam as restrições impostas 
pela pandemia e elevam 'saudade'

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência

indignação

14%

saudade

22%

tristeza

16%

medo

19%

*Dados do dia 22/08

Varejo&Consumo

Principais assuntos

Corporativo

Internacional

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)

3.605.783

23.421

2.739.035

752.004

114.744

494
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Acesse o dashboard interativo

Bolsonaro municipal

O calendário eleitoral deste ano foi 

modificado pela pandemia. A disputa será 

em novembro. Também deveremos ter 

uma campanha muito mais virtual em 

respeito às regras de isolamento e 

distanciamento sociais. O que não muda? 

A velha dúvida: qual o peso do discurso 

nacional nas disputas locais? 

Neste ano, pela própria situação em que 

vivemos, não há como escapar da 

constatação de que a Saúde vai ser o 

grande tema a ser explorado na 

campanha.

E qual será o tamanho do presidente Jair 

Bolsonaro nesse contexto? O Aliança pelo 

Brasil não saiu do papel, o que já era 

previsto pelo tempo curto para coleta de 

assinaturas. Aliados do presidente 

ensaiam uma reaproximação com o PSL, 

que tem um fundo partidário considerável 

e que sabe da importância dessa eleição.

Disputas municipais podem impactar nas 

eleições a deputado federal em 2022. 

Quanto maior a bancada federal, mais 

tempo de TV e mais dinheiro em caixa. 

Além disso, as recentes pesquisas de 

opinião pública mostram que Bolsonaro 

pode se tornar um cabo eleitoral ainda 

mais robusto.

Ingredientes que podem atrair 

interessados em colar a própria imagem 

ao bom momento do presidente (leia).

Velho novo mundo

Para quem é apaixonado por 

comunicação, um dos mais importantes 

estudos do setor foi divulgado na última 

semana, pela Kantar Ibope Media - e você 

pode acessar na íntegra clicando aqui.

Ele mostra como a pandemia acelerou 

movimentos que já vinham ocorrendo. 

Coloca números naquilo que a maioria já 

vem fazendo (implementando o EAD 

forçado, agregando o e-commerce na 

rotina): 56% dos entrevistados disseram 

que a pandemia ajudou a usar a 

tecnologia de maneira mais eficaz no dia 

a dia.

Para quem lida com comunicação, dados 

muito poderosos sobre novos hábitos 

também foram escrutinados: 98% dos 

usuários de internet consumiram algum 

tipo de streaming de áudio ou vídeo em 

um mês, enquanto 73% dos usuários 

aumentaram o consumo de streaming de 

vídeo (pago ou gratuito).

A maior parte desse consumo se dá por 

meio do telefone celular. O número de 

assinantes desses serviços só não é 

maior porque a oferta de acesso à rede é 

deficitária. Quando o 5G estiver 

consolidado no país, a tendência é de 

uma explosão ainda maior de consumo de 

streaming.

As possibilidades de segmentação, de 

dispersão, de produção, de marketing 

direcionado, de conteúdo jornalístico e de 

entretenimento nestas plataformas irão se 

somar às da mídia tradicional, que, por 

seu alcance e credibilidade, ainda 

mantêm alta relevância.

Sustentável

Amazônia
Queimadas deixam marcas profundas

Mata Atlântica
Onde o mico-leão-dourado 'ressurgiu'

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

23.057.288

800.906

Entretendo as crianças
Celebridades compartilham boas ideias

'Cara lavada'
Como a quarentena afetou os cuidados 

pessoais dos brasileiros

• Empresas podem recontratar 

funcionários com melhora dos negócios

• Pandemia deve atrasar fusões e 

aquisições em 3 anos, diz BDO

• TikTok anuncia ação judicial contra 

decreto de Donald Trump

• EUA querem liderar reforma na OMS com 

Brasil como aliado e irritam europeus

• O sucesso do Uruguai contra a Covid-19

• Reabertura das escolas na Europa: o que 

é possível aprender com o processo

• Itália supera 1 mil casos em 24h pelo 2º 

dia consecutivo; país começará a testar 

vacina em 90 voluntários

• Índia supera os 3 milhões de casos

• França registra 4.897 novos casos, 

patamar mais alto desde fim de lockdown

• Trump promete anunciar avanço em 

terapia contra o coronavírus

• Assunção inicia 'quarentena social' pelo 

avanço da Covid-19

• 'Estamos nos ajudando', diz Maduro

sobre o relacionamento com o Irã

• China testa vacina em grupos de alto risco

• Vacina russa usa dois adenovírus

• Relatório da agência sanitária mostra 

como maioria dos alemães se infecta

• Saco de lixo que elimina coronavírus é 

aprovado em teste da Unicamp

• Fake news sobre vacina aumentam 383% 

em rede social, diz estudo da USP

• 'Esse ano é praticamente impossível

vacinar pessoas comuns', diz cientista

• UFSCar oferece curso gratuito sobre

análise de dados do novo coronavírus

• O futuro do delivery, na visão do iFood

• As comidas mais pedidas por delivery 

no mundo durante o isolamento social

• Cozinha virtual reúne várias marcas e é 

tendência no setor de restaurantes

• Venda de vinhos nacionais dispara

131 mil
publicações coletadas

Paulo de Tarso Lyra
Diretor de Relgov da FSB Comunicação

Ampliando a testagem
Novas estruturas expandem a capacidade do país de testar contra a Covid-19.

Marcelo Diego
Sócio-diretor da FSB Comunicação
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