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SP receberá vacinas 

em outubro
O governador de São Paulo, João Doria, 
anunciou hoje que em outubro o estado 
receberá as primeiras 5 milhões de doses da 
Coronavac. Até dezembro deste ano, segundo 
ele, serão 46 milhões. A CoronaVac está na 
fase 3 de testes. O imunizante também será 
produzido no Instituto Butantan.

275 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

Sistema financeiro
Megainvestigação internacional analisa 

operações de cerca de US$ 2 tri

Agro
Agricultores do Centro-Sul já vendem a soja 

que só será colhida em 2021 e 2022

Conjuntura
Acionar gatilhos é insuficiente para abrir 

espaço para o Renda Brasil

LGPD
Empresas especializadas em vender dados

pessoais serão 'travadas' por nova lei

• Bolsonaro deve passar por cirurgia na 

bexiga nesta semana

• Lula vê Brasil desgovernado e diz que 

vai apoiar quem enfrentar Bolsonaro

• Collor: impeachment é banalizado e 

afastamento de Dilma foi ato político

• O papel de Bolsonaro nas eleições 

municipais e a nacionalização da disputa 

em São Paulo

• Congresso fará aperfeiçoamento da 

reforma administrativa, diz ministro

• FHC e Serra criticam visita de Pompeo a 

Roraima e apoiam Rodrigo Maia

• Primeiro caça Gripen da Força Aérea 

chega ao Brasil de navio

• Marco Aurélio diz que foi ao ortopedista 

tratar ‘caneladas na Constituição’

Poder + Política

Bem-estar (em casa)

Economia

Sensações nas redes

Vacinas e a pandemia nos EUA, China e Rússia 
marcam os debates. 'Medo' prevalece.

Brasil

Painéis

Casos por estados

óbitos (em 24h)

Ministério da Saúde

Saúde_Ciência
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*Dados do dia 19/09

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
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óbitos (total)

4.544.629

16.389

3.851.227

556.507

136.895
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Acesse o dashboard interativo

3 perguntas de ESG 

para Paula Kovarsky
(Head do escritório de NY, de Relações com 

Investidores e ESG da Cosan)

1) Quando o ESG passou a fazer parte da 

sua rotina de trabalho?

Quando vim para NY, em 2017, busquei 

parcerias no mundo acadêmico com projetos 

ligados a mudanças climáticas e redução da 

pegada de carbono. E ao mesmo tempo 

comecei a receber muita demanda de 

investidores europeus e americanos sobre o 

tema de ESG. Isso se conecta com a história 

da Cosan, um grupo que tem na sua origem o 

etanol e na sua trajetória o compromisso de 

eficiência energética, matriz mais limpa e 

logística confiável e sustentável para o Brasil. 

ESG para mim se resume a valores claros e 

legítimos e gestão para fazer as coisas 

acontecerem. E nada melhor do que o 

mercado financeiro acordar para a importância 

dessas três letras, dando o incentivo 

econômico correto para que esse movimento 

cresça de forma sustentável.

2) Que perguntas todas as empresas 

deveriam fazer a si mesmas sobre esse 

tema?

O principal ponto para mim tem a ver com 

legitimidade. Cada empresa tem sua área de 

atuação e precisa encontrar o tema em que 

tem maior capacidade de influenciar. Se uma 

empresa cria um projeto socioambiental que 

desenvolve uma área impactada pela sua 

atividade, ela está iniciando um círculo 

virtuoso que torna o negócio melhor e mais 

rentável, o que permite continuar criando mais 

projetos e alavancas de desenvolvimento 

realmente sustentável. Qualquer coisa muito 

diferente disso não se sustenta no longo prazo 

e vira conversa ao vento.

3) Qual é o estado da arte da transparência 

numa corporação?

Bom senso nesse caso é tudo. Não adianta 

falar, se não tiver conteúdo. Agora se tiver 

conteúdo e valor, tem que mostrar, engajar e 

estimular por meio do exemplo que outros 

façam também. Transparência já era um tema 

muito importante na discussão de governança 

e passa a ser mais importante ainda nessa 

versão ampliada do debate que inclui o 

ambiental e o social. E para isso precisamos 

de compromisso, parâmetros claros e 

responsabilidade, tanto das empresas quanto 

dos seus stakeholders.

A união da equipe 

no gerenciamento 

de crise

Sempre pensamos em ações concretas para 

gerenciar crises, mas nos meses atendendo o 

Ministério da Saúde, durante a crise do 

coronavírus, aprendi que existe um 

componente essencial neste trabalho: a união 

da equipe.

Desde quando apareceram as primeiras 

notícias, sabíamos que não seria fácil ser a 

fonte oficial de informação para a população e 

imprensa. Nosso comprometimento com a 

tarefa foi enorme, mas os acontecimentos não 

estavam apenas no ambiente de trabalho, 

reverberavam nas nossas vidas pessoais. 

Também estávamos convivendo com o medo e 

com a incerteza.

Há pessoas que parecem ser mais resilientes, 

mas é uma espécie de rede emocional que se 

faz. Querer ajudar, dar soluções e no 

transcorrer dos fatos vamos nos unindo, dando 

apoio uns aos outros. Entendemos que 

gerenciar uma crise é a soma de habilidades 

profissionais e pessoais. Uma colcha de 

retalhos na qual todo mundo coloca um 

pedacinho.

A crise trouxe um ganho valioso: aproximação 

emocional entre os colegas de trabalho. A 

união só é possível quando estamos 

disponíveis para o outro.

Derrubamos barreiras, nos identificamos em 

nossas vulnerabilidades, nos conectamos. Nos 

tornamos fortes para encarar uma das maiores 

crises de nossa vida profissional. 

Testemunhei o brilho de uma equipe que 

seguiu, unida, até o último momento em que 

estivemos no Ministério da Saúde.

Sustentável

Reciclagem
Como reduzir a geração de lixo e o 

impacto ao meio ambiente

Crise climática
STF fará audiência no Brasil na véspera 

de discurso de Bolsonaro na ONU

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

30.675.675

954.417

Novos serviços
Empresas miram consumidores que 

passam mais tempo em casa

Efeito home office
Venda de itens de informática continua 

crescendo na quarentena

• Magalu não é a única: Bayer abre trainee 

para profissionais negros

• WeWork: com crise, universitários se 

tornam inquilinos de coworking, diz CEO

• Retorno ao escritório: entre erros e 

acertos, funcionários relatam retomada

• Juíza dos Estados Unidos suspende 

proibição de baixar o WeChat

• EUA batem recorde: mais de 1 milhão 

de testes de coronavírus em um dia

• Como a economia alemã dribla a crise

• Inglaterra vai multar em até R$ 70 mil 

quem testar positivo e não se isolar

• Austrália: menor aumento diário de 

novos casos em 3 meses

• América Latina não pode baixar a guarda 

contra a Covid-19, diz Opas

• Estudo revela relação entre pandemia e 

casos da síndrome do coração partido

• Com os riscos na pandemia, poderemos 

usar ar-condicionado no verão?

• Covid-19, estresse e depressão em alta

25 mil
publicações coletadas

Pandemia não acabou...
Olhares realistas sobre a complexa conjuntura.

Na próxima terça-feira (22), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater a 

recuperação do comércio varejista, que já 

atinge níveis pré-pandemia, e o desafio de 

continuar crescendo. A live reunirá líderes 

empresariais do setor: Stéphane Engelhard, 

vice-presidente de Relações Institucionais do 

Grupo Carrefour Brasil; Fabio Faccio, CEO da 

Lojas Renner; Daniel Pagano, diretor de 

Produtos, Marketing e Operações da Livelo; e 

Marcelo Miranda, vice-presidente Comercial e 

de Marketing da Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers. Participe! Inscrições aqui.

A retomada do varejo

• Vendas on-line saltam 117%, com 

destaque para itens tecnológicos

• Vinhos: empresas apostam em lives e 

marca própria na briga por consumidor

Patrícia de 

Paula Gomes
Coordenadora de núcleo na 

FSB Comunicação

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

Candidata russa
Especialistas tratam com 

cautela a Sputnik V.
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