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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 com S-cifrão no 

investimento social

Virou algo corriqueiro ouvir CEOs 
brasileiros dizerem que a capacidade de 

mobilização das empresas junto à 

sociedade para enfrentar a maior crise já 
vista por esta geração da humanidade 

será um dos grandes legados da 
pandemia. Faz todo sentido. A 

solidariedade que emergiu do caos uniu 

organizações que nunca tinham feito 
nenhuma parceria ou que sempre 

competiram entre si.

Tudo isso foi bonito de ver e acaba de 

ser demonstrado em números. A 
Comunitas divulgou nesta última semana 

a pesquisa BISC (Benchmarking do 
Investimento Social Corporativo), que 

compreende 303 grandes grupos 

brasileiros e 18 institutos ou fundações 
empresariais.

O levantamento mostra que 100% 

dessas instituições apoiaram iniciativas 

de organizações sem fins lucrativos e 
políticas públicas de governos. E 92% 

delas suportaram iniciativas realizadas 
em parceria com outras empresas 

privadas. Mais da metade (58%) 

executou ações próprias para mitigar os 
efeitos da Covid-19 na população.

Para dar conta do recado, abriram o 

cofre. Em todo o ano de 2019, o 

investimento social da rede BISC somou 
R$ 2,5 bilhões. Em 2020, somente até 

meados de julho, já haviam sido R$ 2 
bilhões. Outro levantamento, feito pela 

Associação Brasileira de Captadores de 

Recursos, aponta que R$ 5,2 bilhões 
foram doados até o final do mês 

passado. Apesar de as amostras de 
empresas serem ligeiramente distintas, 

já se pode afirmar que o montante de 

2020 será mais que o dobro que o do 
ano passado.

O desafio agora é manter essa chama 

acesa para o futuro. O perfil do 

investimento social mudará a partir deste 
ano, e os programas de voluntariado 

corporativo devem ser fortalecidos. O 
aprendizado de 2020 foi enorme. As 

empresas da rede consolidaram uma 

lista com as principais recomendações 
advindas do processo todo.

Destaco cinco delas:

1) montar uma boa estrutura de 

governança;
2) estabelecer prioridades, critérios 

claros e transparentes para a alocação 
de recursos e planejar bem a estratégia 

de atuação;

3) capacitar colaboradores e voluntários 
para o uso de novas tecnologias;

4) trabalhar em rede; e
5) adotar boas estratégias de 

comunicação.
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O cientista Ugur Sahin, cocriador da 
vacina BioNTech/Pfizer, disse hoje 
que a vida deve voltar ao normal até 
o fim de 2021. E ressaltou a 
importância de ter um alto índice de 
vacinação até setembro, antes do 
outono/inverno no Hemisfério Norte. 
Para Sahin, o imunizante deve 
reduzir a transmissão em 'talvez 
50%'. O objetivo é distribuir mais 
de 300 milhões de doses até abril 
do ano que vem.

Solução elétrica
Farfetch: zerar emissões no delivery

China
As florestas que absorvem mais poluentes 

do que se imaginava

• Black Friday: franquias também aderem

• Os 10 carros mais vendidos do mundo

• Como é a epopeia para comprar o mítico 

vinho Romanée-Conti no Brasil; 

espumantes nacionais ganham destaque

•Mundo tem 2º dia seguido com recorde de 

casos; total ultrapassa 54 milhões

• Braço direito de Biden pede urgência em 

pacote contra o coronavírus

• Europeus protestam contra restrições

• Itália: casos de Covid-19 em UTIs 

disparam; vírus está no país desde 2019

• Alemanha não vai aliviar restrições

• Bolsonarismo e PT devem perder 

protagonismo nos municípios

•Maia: Bolsonaro volta ao tamanho normal

• TSE neutraliza tentativa de ataque hacker; 

tribunal estuda voto digital em 2022

•WhatsApp lidera denúncias de fraude 

eleitoral

• Campanha deste ano teve um político 

assassinado a cada 3 dias

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Por que o mundo precisa de mais mulheres 

empreendedoras na liderança

• Venda de bicicletas cresce na pandemia

• C&A dá continuidade a plano de expansão

• Remédio para artrite reduz em 71% 

risco de morte em idosos com Covid

• Tendência de alta de internações 

por vírus chega à rede municipal de SP

• Gêmeos alemães acumulam fortuna de 

US$ 22 bi em busca por vacina
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Testes em alimentos
China amplia testes em congelados após 
encontrar vírus em carnes e embalagens.

Na próxima terça-feira (17), ao meio-dia, a 
Bússola promove um webinar para analisar 

os resultados do 1º turno das eleições 
municipais e as perspectivas para o 2º 

turno. A live reunirá Alon Feuerwerker e 
Marcio de Freitas, analistas políticos da 
FSB Comunicação, e Marcelo Tokarski, 

sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa. A 
mediação é de Rafael Lisbôa. Participe! 

Inscreva-se e acompanhe aqui.

Eleições 2020: 
quais os recados 

das urnas?

Literatura
Festa do Livro da USP vai até meia-noite 

de hoje

Plant based
A dieta que vem ganhando espaço na crise

Conversas revelam 'medo' de contaminação e 
preocupações com a pandemia.

Conjuntura
Gastos com lazer estão 16% abaixo do 

nível pré-pandemia

5G
Barroso defende 'leilão técnico'

Pix
Lançamento oficial acontece amanhã

Antidumping

Fiesp pede reforço de defesa comercial 

Novo bloco
China e mais 14 países formam maior 

acordo comercial do mundo
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