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Sensações nas redes

Menções ao início da quarentena, impulsionadas

por meme, elevam sentimento de 'saudade'
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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.
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Acesse o dashboard interativo

ESG, Joe Biden

e Brasil

Neste ano de 2020 brotaram dois botões 
de turbo para acelerar no planeta a 

transição para um mercado alicerçado 

em questões ambientais, sociais e de 
governança. O primeiro foi a pandemia 

de coronavírus, que escancarou diante 
de nós a clareza de que o próximo 

cataclismo mundial será muito pior, se 

não agirmos rápido. E o segundo acabou 
de ser pressionado com a vitória de Joe 

Biden nos Estados Unidos, após uma 
torturante apuração que impediu muita 

gente de dormir na última semana.

Agora não há mais dúvidas de que os 

EUA estarão do mesmo lado da Europa 
e da China – e dos principais fundos e 

gestoras do mundo – por mudanças 

regulatórias rumo a uma economia de 
baixo carbono. Para resumir numa linha, 

Biden defende incentivos para quem 
produz energia limpa e punições para 

quem agride o meio ambiente.

Obviamente a América Latina terá de se 

adaptar. A agenda de ESG avança a 
passos largos por aqui também, mas 

ainda encontra percalços. Um deles, na 

opinião de Brian Deese, ex-assessor de 
Barack Obama, é a falta de dados. 

Deese é hoje chefe global de 
investimento sustentável da maior 

gestora do mundo, a BlackRock.

No Fórum Virtual América Latina, 

realizado pela empresa no mês passado, 
ele afirmou que essa carência de 

informações gera dificuldade para as 

empresas latino-americanas 
demonstrarem suas ações de ESG aos 

investidores. De fato é um problema 
mais forte nessas bandas, mas não é 

exclusivo nosso. Todos os países 

precisam evoluir na questão das 
métricas.

O Brasil tem enorme possibilidade de 

assumir protagonismo mundial nessa 

transição e virar uma potência verde. 
Temos uma invejável matriz energética, 

cuja boa parte da tecnologia é 
exportável. Temos a Amazônia, com 

potencial econômico imensurável, desde 

que a floresta permaneça de pé. E temos 
o crescente avanço da eficiência – e 

portanto da sustentabilidade – na 
produção agrícola.

A dificuldade a ser enfrentada é nossa 
crônica propensão a perder grandes 

oportunidades. Faz muito tempo que se 
diz que o Brasil é o país do futuro, talvez 

até mesmo antes de o poeta austríaco 

Stefan Zweig cunhar essa expressão. E 
nada do tal do futuro chegar. 

Agora é provável que estejamos diante 

da maior chance. Não podemos perdê-la 

outra vez.
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O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe 
Biden, anunciará amanhã uma força-tarefa
formada por 12 integrantes para lidar com a 
pandemia. A equipe será encarregada de 
desenvolver um plano para conter a doença
assim que Biden assumir o cargo, em 
janeiro. Dessa forma, ele confirma que o 
combate ao vírus é sua prioridade imediata, 
conforme sinalizou ao longo da campanha.

Aquecimento global
Se depender das empresas, meta do 

Acordo de Paris não será alcançada

EUA e Brasil
Fufuro da Amazônia vira ponto central na 

nova relação entre os dois países

Conjuntura
Para multis, resultados do 3T colocam o 
Brasil como ponto de retomada

13º salário
Trabalhador pode ter até 66% de redução

Efeito pandemia
Pandemia impacta contratos das 

mensalidades das escolas em 2021

OCDE
Eleição de Biden pode impactar o Brasil

Agro
Defensivo biológico aplicado por drones

• Dio Mio lança assinatura de sorvetes 

para funcionários de empresas

• Vendas do Alibaba apresentam alta de 

30%; lucro tem queda de 60%

• Europa: número de infecções por 

coronavírus sobe 150% em 20 dias

• Merkel: haverá restrições até que 70% 

das pessoas estejam imunes

• Itália registra mais de 32 mil casos e 331 

mortes por Covid-19

• Vírus encontrado em embalagens de 

alimentos em cidade chinesa

• Bolsonaro fica em silêncio enquanto 

líderes mundiais congratulam Biden; 

presidente afirma não saber se tentará 

reeleição em 2022

• Justiça dá 3 dias para retorno de energia

no Amapá; Bolsonaro sugere 'falha'

• STJ retomará trabalhos; processos estão 

com hacker e peritos temem vazamento

• Debate sobre PEC da 2ª instância deverá 

ser retomado pós-eleição

Quebra de recorde
EUA atingiram o maior número 
diário de novos casos: 126.472.

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Accor e Instituto Avon buscam apoio no 

combate à violência contra a mulher

• Google lança cursos gratuitos para busca 

de emprego e habilidades digitais

• Embraer e Porsche fazem parceria para 

lançar versões de jato e carro

• Casos de coronavírus ultrapassam 50 

milhões no mundo, diz contagem paralela

• Média móvel de mortes por coronavírus no 

Brasil é a menor desde 28 de abril

• Cientista brasileira que sequenciou o 

coronavírus vai integrar grupo da ONU

• Testes de vacinas seguem acelerados
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Na próxima terça-feira (10), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para debater a 
transformação do setor de saúde a partir da 

pandemia. A live reunirá lideranças do 
mercado para analisar as lições aprendidas 

com o coronavírus e os novos desafios: André 
Garcia, CEO da Associação Congregação de 
Santa Catarina; Denise Katz, gerente médica 
da Mantecorp Farmasa; Florentino Cardoso, 
diretor-executivo médico da Hospital Care; e 

José Seripieri Junior, fundador e CEO do 
Qsaúde. Para receber o link de acesso à live, 

inscreva-se aqui.

Mercado de saúde 
pós-Covid

Saúde mental
Em 2020, o autocuidado deixou de ser um 

‘mimo’ e está se tornando necessidade

Aeróbico
Certos tipos de exercícios podem ajudar 

no combate de doenças metabólicas

Novos rumos
OMS parabeniza Biden, que prometeu 
reverter saída dos EUA da entidade.
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