
óbitos 

no mundo

novos casos 

(em 24h)

casos 

no mundo

casos (total)

recuperados

Dados da OMS

China aprova lei de 

biossegurança

427 mi
perfis potencialmente

impactados

* Analisadas menções públicas no Twitter, Facebook

e Instagram, respeitando as limitações de coleta de cada 
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Redes sociais

Sensações nas redes

'Desânimo' cresce e é impulsionado por 
quem sente falta da vida pré-pandemia

Brasil
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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

Três perguntas

de ESG para

Stéphane Engelhard
(VP de Relações Institucionais do 

Grupo Carrefour Brasil)

Como o ESG pode gerar valor para uma 

rede de supermercados?

Acredito que o principal valor gerado pelo ESG 

é o reputacional, seja para nós, um varejista 

alimentar, ou para qualquer outra empresa. O 

setor privado tem um dever não só de cuidar do 

ambiente em que está inserido, mas também 

de devolver para a sociedade parte do que 

geramos de lucro. Comercializar alimentos com 

origem certificada, combater o desperdício e 

conscientizar o cliente sobre o consumo 

responsável são atitudes essenciais para gerar 

valor para uma rede supermercados. Assumir 

esses compromissos impacta em nosso valor 

de mercado, que reflete no crescimento do 

nosso valor reputacional.

Que mudanças vocês já perceberam no 

comportamento do consumidor?

Percebemos que os consumidores estão 

prestando mais atenção em empresas que têm 

propósito e valores fortes. Nossos clientes não 

querem apenas comprar porque oferecemos 

produtos de qualidade e com preços justos, 

eles querem entender a procedência, se 

estamos ajudando pequenos produtores, se a 

carne que vendemos não é originária de áreas 

de desmatamento, e por aí vai. Por isso, 

trabalhamos para que nosso cliente entenda 

que ele pode confiar em nós.

Qual é a meta mais desafiadora que vocês 

assumiram?

Um dos desafios mais ambiciosos que o Grupo 

Carrefour lançou globalmente foi o Act for Food, 

por meio do qual nos propomos a ser o líder 

mundial na transição alimentar, oferecendo aos 

nossos clientes serviços e produtos que criem 

novos hábitos saudáveis de consumo. E 

fazemos isso oferecendo produtos saudáveis e 

orgânicos a um preço justo, bem como 

apoiando práticas sustentáveis de produção e 

combatendo o desperdício em nossas lojas. 

Com nossa plataforma de receitas CyberCook, 

oferecemos milhares de receitas saudáveis e 

indicamos como reaproveitar os alimentos em 

sua totalidade. De janeiro a setembro de 2020, 

cerca de R$ 2 milhões foram economizados no 

reaproveitamento de alimentos utilizados pelos 

usuários da plataforma.
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A China tem uma nova lei de 
biossegurança. A legislação abrange 
prevenção e resposta a ameaças 
específicas, como doenças infecciosas
emergentes, epidemias e surtos 
súbitos, além de pesquisa e 
desenvolvimento de biotecnologia. As 
normas preveem 11 sistemas para 
prevenção e controle de riscos, assim 
como compartilhamento de informações.

Pachama
Startup calcula carbono de árvores

Mudanças climáticas
Eleição americana tem papel decisivo

'Síndrome da cabana'
Como lidar com o fim do isolamento social

Réveillon
Planejando a viagem em meio à pandemia

• Coronavírus é encontrado no cérebro de 

pacientes, aponta estudo

• Pesquisa diz que coronavírus sobrevive 

na pele 5 vezes mais que a gripe

• Especialistas preveem o impacto deste 

‘ano perdido’ para as crianças

• Desenvolver medicamentos antivirais é 

desafio da ciência

• Influenciador fitness morre de Covid-19 

após duvidar da doença

Conjuntura 1
É preciso ação 'muito mais decisiva' para 

lidar com problema da dívida, diz FMI

Conjuntura 2
As economias latinas que levarão mais 

tempo para se recuperar da crise

Setor imobiliário
Para 60% dos brasileiros, melhor 

momento para comprar imóveis é agora

Tributos
Pagamento de impostos é um dever do 

cidadão, diz papa Francisco

• Profissionais otimistas com emprego 

temem riscos do trabalho presencial

• American Airlines planeja retomar voos 

com Boeing 737 Max até fim do ano

• Consumidor procura novas marcas e 

lojas na pandemia, diz pesquisa

• Moda é o tipo de loja que menos 

consegue recuperar perdas com cartão

• Comércio no Rio terá multa de R$ 50 

mil se abrir no feriado de amanhã

A nova relação
com a moradia

Na próxima terça-feira (20), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar para debater 

a vida dentro de casa na pandemia e os 
desafios habitacionais num país desigual como o 

Brasil. A live reunirá especialistas e gestores: 
Flavio Amary, secretário de Estado de Habitação 

de São Paulo; Celso Athayde, fundador da 
Central Única de Favelas e CEO da Favela 
Holding; Antonio Couto, diretor-presidente 

da Lello Condomínios; e Cibelle Linero, Sócia 
Trabalhista do BMA Advogados. Para receber o 

link de acesso à live, inscreva-se aqui.

• Itália: recorde de casos de Covid-19

• Cidades da Europa resistem a bloquear 

circulação de pessoas novamente

• NY: profissionais da saúde e grupos de 

risco terão prioridade na vacinação

• Bolívia: eleições em meio à pandemia

• Nova Zelândia: novo caso de Covid-19

• Ações contra Bolsonaro aumentam na OIT

• 'Bom brasileiro não se une a organizações 

estrangeiras', afirma Augusto Heleno

• União gasta R$ 77 milhões de verbas da 

Covid-19 em passagens e diárias

• Senado: esforço extra para sabatinas

• Nordeste é a região que recebeu mais 

recursos de emendas de bancada

• Partidos confrontam direções municipais

Imunização
Vacina chinesa é segura e eficaz, aponta 
resultado publicado na The Lancet.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures
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Recorde
Cidade chinesa faz 10,8 milhões de testes.
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