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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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O chefe do programa de vacinas contra a 
Covid-19 dos EUA, Moncef Slaoui, disse 
que os americanos podem receber as 
primeiras doses do imunizante a partir de 
11 de dezembro. Ele condicionou o início 
da vacinação à aprovação do produto da 
Pfizer por um comitê que se reunirá no dia 
10 de dezembro.

Quilombolas
Produção orgânica em 219 hectares em SP

G20
Trump quer sair do Acordo 'injusto' de Paris

• Setor alimentício é o que mais busca 

soluções digitais para impulsionar vendas

• Área de festas comemora alta na procura 

por eventos online

• Alemanha se prepara para extensão de 

lockdown até dezembro

• Países do Reino Unido avaliam como 

aliviar restrições sociais no Natal

• Chile registra 1.497 casos de Covid-19 

nas últimas 24 horas

• Itália planeja usar app para monitorar 

pessoas vacinadas

• Espanha terá 13 mil pontos de vacinação

• Críticas ambientais são feitas por países 

menos competitivos, diz Bolsonaro

• Saúde deve assinar carta de intenção 

sobre 5 vacinas, compra não é garantida

•Mais de 60% dos internautas no país usam 

serviços públicos digitais

•Manifestantes defendem voto impresso em 

protesto no Palácio do Planalto

• Desenvolvimento Regional reconhece 

estado de calamidade pública no Amapá

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Carrefour deve ser agente contra racismo, 

diz Abilio Diniz

• Bill Gates prevê que a pandemia mudará o 

mundo de 7 maneiras

• Home office possibilita contratação de 

funcionários do mundo todo

• Líderes do G20 prometem distribuição 

global justa da vacina contra a Covid-19

• OMS antecipa 3ª onda de Covid na 

Europa no início de 2021

• Testes de vacina indiana devem ser 

finalizados em até dois meses

6.071.401

18.615

5.432.505

469.713

169.183

194

Remédio
Agência dos EUA autoriza uso emergencial 
de coquetel de anticorpos da Regeneron.

Na próxima terça-feira (24), ao meio-dia, 
a Bússola promove um webinar para debater 

os desafios do setor de transportes na 
pandemia. A live reunirá lideranças do mercado 

para discutir o futuro da mobilidade: Otávio 
Cunha, presidente-executivo da Associação 

Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU); Letícia Pineschi, conselheira 

da Associação Brasileira das Empresas 
de Transporte Terrestre 

de Passageiros (ABRATI); Jorge Dias, 
presidente do Conselho de Administração do 

BRT Rio; e André Turquetto, Diretor de 
Marketing da Alelo/Veloe. Para receber o link de 

acesso, inscreva-se aqui.

Desafios da 
mobilidade pós-Covid

Exercício físico
Máscara não atrapalha desempenho

Aperto de mão
O que o gesto pode dizer sobre sua saúde

G20
Depois de 16 anos, Brasil voltará a 
presidir grupo em 2024

Conjuntura 
Guedes: Brasil tem mantido suporte e faz 
retirada gradual de estímulos

Comércio exterior
Sem garantias ambientais, acordo entre 
UE e Mercosul tem futuro incerto

Balanços
Governo estuda reeditar MP que dispensa 
a publicação das informações em jornais

Ei, líder, a bola está 

no seu campo

A ação da liderança nas empresas é crucial 

para incorporar as práticas de sustentabilidade 

na estratégia dos negócios. E isso é urgente. 

Precisa começar hoje mesmo se quisermos 

atingir em 2030 as metas que nós mesmos 

traçamos para transformar o planeta. Ou ao 

menos chegar a 2030, numa visão mais 

pessimista.

O fato é que o Pacto Global das Nações Unidas 

iniciou a década de 2020 com a certeza de que 

o mundo não estava no caminho certo para 

alcançar nos próximos dez anos os ODS 

(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). E 

logo depois veio a Covid-19a para agigantar 

ainda mais as nossas fragilidades.

O PGNU, então, lançou, no auge da pandemia, 

o relatório 'Leadership for the Decade of Action'

(Liderança para a Década de Ação), um 

documento que pode servir como um bom mapa 

para acertar onde for necessário a rota das 

corporações, por meio de quem está no 

comando delas.

Foi feito um extenso estudo com 55 CEOs e 

membros de conselhos, de todos os 

continentes, considerados pioneiros em 

transformar a realidade de seus negócios com o 

ESG (práticas ambientais, sociais e de 

governança).

O estudo mapeou os quatro principais atributos 

desses CEOs. São eles: pensamento multinível, 

inclusão de stakeholders na tomada de 

decisões, ativação de longo prazo e inovação 

disruptiva.

Outro dado curioso é ver como esses 

executivos se tornaram conscientes. A maior 

parte deles (45%) sempre foi assim. São 

mulheres e homens que nutrem desde a 

infância paixão por assuntos ambientais e 

sociais. Foram chamados de 'Born Believers'.

Outros 43% desenvolveram ao longo da carreira 

uma crescente compreensão da importância 

estratégica da sustentabilidade. Receberam o 

apelido de 'Convinced'.

E os 12% restantes, batizados de 'Awoken', são 

aqueles que sofreram uma mudança repentina, 

causada por um determinado acontecimento ou 

uma experiência marcante, que os fez perceber 

que deveriam fazer mais coisas pelo mundo, e 

que os lucros são relevantes, mas não lideram o 

ranking de importância.

A realidade num universo maior de líderes 

infelizmente não é a mesma. Outro estudo feito 

um ano antes pelo próprio PGNU com mais de 

mil CEOs de 99 países revelou que 92% deles 

consideram que a sustentabilidade será 

importante para o futuro de seus negócios, 

porém menos da metade (48%) afirma que ela 

está sendo implementada em suas operações. 

E somente 21% sentem que a empresa está 

desempenhando um papel fundamental para 

alcançar os ODS.

E você? Está no grupo dos que já se mexeram 

ou ainda não?

Aumento de casos em vários países 
alavanca postagens que reforçam 'medo'

Números
EUA ultrapassam 12 milhões de casos de 
Covid-19. Quase um quarto das ocorrências 
foram relatadas em novembro.
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