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Principais assuntos

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

ESG nas pequenas 

e médias

Duas semanas antes do diagnóstico do primeiro 

caso de coronavírus na China e quatro meses 

antes da declaração de pandemia pela OMS, a 

McKinsey soltou o relatório 'Five ways that ESG 

creates value'. Que belo timing! Certamente os 

autores não poderiam supor que as questões 

ambientais, sociais e de governança virariam 

dali em diante cruciais para sobrevivência 

corporativa.

O excelente relatório mostra o poder que uma 

boa proposta de ESG tem para ajudar 

empresas a alcançar novos mercados e a 

crescer nos já existentes. Há exemplos do setor 

de infraestrutura, mineração e gigantes do 

consumo, entre outros.

As grandes empresas, no entanto, são minoria 

em qualquer país. No Brasil, não chegam a 1% 

do total de estabelecimentos. Portanto quero 

dar uma sugestão para as consultorias 

especializadas: que tal investigar o ESG na 

maioria? Não é moleza implementar ESG em 

PME. Mas é compensador. Repare nas que já 

fizeram isso com sucesso. Boa parte deixou de 

ser pequena ou média e virou grande. Um 

exemplo: Mãe Terra. E existem muitas outras 

com enorme potencial de trilhar o mesmo 

caminho. Citarei duas.

A Positiv.a é uma empresa de produtos de 

limpeza e beleza que vem arregimentando com 

velocidade certificações e consumidores 

engajados. Entre os produtos que são 

entregues de bicicleta na Grande SP e via 

transportadoras no resto do país, há um xampu 

em barra que é feito com itens naturais e 

vegetais e tem o mérito de dar adeus ao pote de 

plástico.

A fabricante de tênis franco-brasileira Vert, 

celebrada em diversos países, tem como 

principal valor a sua cadeia de produção. A sola 

dos calçados é produzida com borracha da 

Amazônia por meio de uma tecnologia que 

prepara o material ainda dentro da mata, sem 

químicos nem intermediários, o que permite 

remunerar melhor os seringueiros. E, claro, 

ajuda a manter a floresta em pé. Já a lona vem 

de uma cooperativa que produz algodão 

agroecológico no semiárido nordestino. O 

modelo de negócio estipula um preço acima do 

mercado aos agricultores.

A Positiv.a e a Vert são empresas que se 

estabeleceram, construíram reputação e 

conquistaram consumidores fiéis. Ganharão 

ainda mais importância daqui para frente. São 

dois exemplos. E há muitos outros.

37.109.851

1.070.355

68 mil
publicações coletadas

Economia

Poder + Política

Saúde_Ciência

Internacional

Varejo&Consumo

Corporativo

SustentávelBem-estar

Esta publicação é editada pelo Grupo FSB

O ministro das Relações Exteriores da 

Itália, Luigi Di Maio, anunciou hoje que o 

país terá as primeiras doses da vacina de 

Oxford até o fim do ano. Neste domingo, 

pelo terceiro dia seguido, a Itália 

ultrapassou 5 mil contágios diários, o que 

não ocorria desde março.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

Turismo no 
pós-pandemia

Pantanal
Papa Francisco lamenta queimadas

Ibama
Chefe de combate a incêndio se demite

Obesidade
A comida como forma de autoagressão

Exaustão
Preparando-se para ciclos de incerteza

• Baixa mortalidade na Índia é mistério

• Trump diz que está imune

• Espanha endurece medidas restritivas

• Irã tem recorde de mortes diárias

• Na Nigéria, Covid-19 protege pangolim

• Líbano decreta lockdown até dia 19

• Coronavírus 'sobrevive' na pele por 

cerca de 9h, diz estudo; e 28 dias em 

celular e dinheiro, indica pesquisa

• Cuidados contra Covid-19 levaram à 

queda de doenças respiratórias

• Força-tarefa quer rastrear as mutações 

do SARS-Cov-2 no Brasil

• Coppe desenvolve sistema para ajudar 

no tratamento da Covid-19

Efeitos da pandemia
Consumo dá sinal positivo e China pode 

liderar recuperação econômica global

Planos de saúde
Operadoras repassaram R$ 491 milhões 

ao SUS no 1º semestre

Thomas Piketty
'A política monetária pode ser parte da 

solução, mas não toda', diz economista

Petróleo
Quase toda a produção no Golfo do 

México segue paralisada após furacão

• 'Biógrafos' de Bolsonaro: como funciona a 

Wikipédia do presidente da República

• Marco Aurélio critica Fux e quer levar 

soltura de traficante ao plenário

• Eleições: metade dos parlamentares que 

concorrem em 2020 perderam patrimônio

• Líder do PP critica 'antecipação do 

debate' da sucessão no Congresso

Em desenvolvimento
Qual o status das vacinas que 

estão em fase de testes no Brasil.

• A pandemia e o home office vão acabar 

com o Vale do Silício?

• Google suspende lançamento de projeto 

que remunera produtores de notícias

• Amazon Prime Day antecipa ofertas

• Clubes de assinaturas: faturamento sobe

• Microfranquias viram investimento ‘barato’

• Há exageros nas ações de tecnologia e 

comércio digital, afirma Constância

Na próxima terça-feira (13), ao meio-dia, a 

Bússola promove um webinar para debater o 

futuro do turismo, novos protocolos e 

possibilidades. A live reunirá lideranças do setor: 

Alexandre Sampaio, diretor da CNC, responsável 

pelo Conselho Empresarial de Turismo e 

Hospitalidade; Gervasio Tanabe, presidente-

executivo da Associação Brasileira de Agências 

de Viagens Corporativas; João Marcello Barreto, 

presidente da Orla Rio; e Sandro Fernandes, 

CEO do Bondinho Pão de Açúcar. Para receber 

o link de acesso à live, inscreva-se aqui.

Corrida contra o ceticismo
Brasileiros se voluntariam em meio a 

disputa de narrativas.
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