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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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Segundo a Universidade Johns Hopkins, os 
Estados Unidos registraram no sábado o 
terceiro dia de recordes de casos de 
coronavírus, com 229.859 novas infecções. 
Com hospitais à beira de um colapso, alguns 
estados lutam para tentar impor bloqueios e 
conter os picos da doença. O país se aproxima 
da marca de 282 mil óbitos.

'No Planet B Latino Summit'
Cúpula reunirá líderes íbero-americanos

Desperdício zero
Marca de moda feminina aposta na 

versatilidade de tecidos

• Lacta relança marketplace de Natal e 

campanha #PapaiNoelFicaEmCasa

• Restaurante aposta em novos sabores 

e produtos orgânicos

• Reino Unido se prepara para administrar a 

vacina da Pfizer esta semana

•Moscou quer vacinar 7 milhões de 

pessoas com a Sputnik V

• Pfizer pede aprovação emergencial para 

vacina contra Covid-19 na Índia

• Indonésia recebe vacinas chinesas e 

planeja vacinação em massa

• UTIs alemãs têm 40% mais pacientes de 

Covid-19 do que na primeira onda

• Itália ultrapassa marca de 60 mil mortes 

por Covid-19

• Festas de estudantes na África do Sul

fazem disparar casos de Covid-19

• Bolsonaro vai a médico oftalmologista na 

Base Aérea de Brasília

• Disputa pelo comando da Câmara vira 

novo teste para medir força de Bolsonaro

• 'Bolsonaro vai perder se apostar no 

radicalismo', diz ACM Neto

• País iniciou transição para o voto 

facultativo, que é o ideal, diz Barroso

• Apoiadores de Bolsonaro fazem protesto 

pelo voto impresso

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Airbus quer ter aviões comerciais movidos 

a hidrogênio em 5 anos

• Klabin troca 'passado glorioso' por 'futuro 

brilhante'

• Teletrabalho impacta mais servidoras 

mulheres

• São Paulo tem menor taxa de isolamento 

social desde março

• Homens podem ter disfunção erétil por 

Covid-19, diz médica americana

• Pandemia faz dobrar casos de ansiedade 

em mulheres, revela pesquisa

6.603.540

26.363

5.776.182

650.417

176.941

313

Inteligência emocional
3 práticas para melhorar

Degas
Masp exibe rara coleção

Menções à segunda onda de contágios e 
expectativa em torno da vacina revelam 'medo'

Precaução
Califórnia estende 
lockdown para 27 
milhões de habitantes.

3 perguntas de ESG a 

Mariana Oiticica
co-Head de ESG e Investimento 

de Impacto do BTG Pactual

1- Quais foram as principais iniciativas de 

ESG do BTG em 2020?

Esse foi um ano importante para a área de ESG & 

Impact Investing, pois lançamos nossa divisão de 

Sustainable and Impact Investing em janeiro, com 

o principal objetivo de funcionar como uma área 

satélite às demais áreas do banco. O time 

fomenta operações que geram impacto positivo 

ao meio ambiente e à sociedade, através de 

empréstimo e produtos financeiros, entre outras 

operações. Estruturamos uma operação de 

seguro de R$ 129 milhões para multiplicar a 

produção do principal fabricante de ventiladores 

pulmonares no Brasil em dez vezes, auxiliando no 

enfrentamento da Covid-19. Realizamos parceria 

com a BlackRocks, um pólo de inovação e 

tecnologia para acelerar empresas brasileiras 

fundadas por empreendedores negros. 

Desenvolvemos nosso 'Framework ' de 

financiamentos verdes, sociais e sustentáveis e 

emitimos nosso primeiro título verde. Lançamos a 

primeira debênture sustentável emitida no Brasil, 

que financiou um projeto de energia renovável e 

de educação infantil. Desenvolvemos ETF com a 

S&P focado em empresas brasileiras listadas que 

replica o índice S&P Brazil BMI ESG, a fim de 

promover melhores práticas de sustentabilidade e 

governança. Lançamos nossa estratégia de 

'Landscape Capital' dentro do Timberland

Investment Group com foco na mitigação das 

mudanças climáticas e base na restauração e 

proteção de florestas. Compensamos 100% das 

nossas emissões de carbono (escopos 1, 2 e 3), 

criamos Comitês de Diversidade, assim como 

aumentamos a exposição do BTG Pactual em 

transações Verdes e Sociais. Por fim, aderimos 

ao 'Global Impact Investing Network ' (GIIN) e ao 

UNEP FI – Princípios da Responsabilidade 

Bancária e Princípios do Equador.

2 - Como a pandemia afetou a busca por 

produtos de impacto e ESG? Qual é a 

principal dúvida dos investidores?

Durante o ano de 2020 vimos um interesse 

crescente em relação a produtos ESG e de 

impacto. O interesse deixou de ser reativo e 

limitado à segunda geração de clientes e passou 

a ser proativo, alcançando também a primeira 

geração. Há uma curiosidade em entender o que 

são os investimentos, como os impactos positivos 

na sociedade e no meio ambiente são 

mensurados e se os rendimentos são 

semelhantes aos investimentos tradicionais. 

Como a Europa está mais avançada no assunto e 

ainda tem a principal fatia de investidores ESG e 

de impacto, muitas vezes usamos este mercado 

para demonstrar que ativos sustentáveis podem 

ser tão ou mais rentáveis que os tradicionais. Os 

critérios e métricas adotados pelos produtos 

ainda são variados e, com a nova taxonomia 

europeia, isso deve mudar.

3- Como o BTG vê o futuro do investimento 

sustentável no Brasil?

O Brasil tem um DNA natural para investimentos 

sustentáveis. Nossa geografia é naturalmente 

propícia para energia renovável, como a hídrica, a 

solar, a eólica e a biomassa. Além disso o Brasil 

tem uma das maiores áreas de floresta do 

mundo, com uma biodiversidade muito rica. Ao 

mesmo tempo, temos problemas sociais 

profundos que precisam ser enfrentados com 

urgência e seriedade. A tecnologia pode ser uma 

ferramenta bastante útil para endereçar em larga 

escala vários problemas como, a educação e a 

saúde. O Brasil tem a natureza e a tecnologia 

como aliados estratégicos para ser referência nos 

negócios sustentáveis no mundo.

Serviços
Recuperação judicial no setor cresceu 
15% em outubro

Emprego
Vagas de trabalho remoto crescem 215% 
entre março e novembro

Logística
Área cresce na pandemia com aumento 
de compras pela internet

Natal da pandemia
Padarias estimam crescimento médio de 
10% sobre 2019

Planejamento
Conselheiro de vacina 
dos EUA se reunirá com 
Biden esta semana.

Respiro
Florida registra pela primeira 
vez, em 3 dias, menos de 10 
mil casos diários.

https://covid19.who.int/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid.saude.gov.br/
https://www.fsb.com.br/dashboardcovid-19/
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/ee-uu-bate-su-record-de-infecciones-por-tercer-dia-consecutivo-con-229-859/10004-4412378
https://www.cbsnews.com/video/u-s-hospitals-at-breaking-point-amid-covid-19-surge/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28G0OZ-OBRWD
https://exame.com/mundo/eua-registra-200-mil-novos-casos-pelo-quarto-dia-consecutivo/
https://www.efeverde.com/noticias/no-planet-b-latino-summit-la-cumbre-que-dara-voz-a-mas-de-600-millones-de-latinos-ante-la-crisis-climatica/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/12/06/marca-de-moda-feminina-tem-conceito-de-desperdicio-zero-com-foco-na-versatilidade-de-tecidos.ghtml
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/06/lacta-relanca-marketplace-de-natal-e-campanha-papainoelficaemcasa/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/12/06/restaurante-aposta-em-novos-sabores-e-produtos-organicos-nos-desertos-alimentares.ghtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28G0MM-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28G0M4-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28G0PL-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28G0NA-OBRWD
https://www.dw.com/pt-br/utis-alem%C3%A3s-t%C3%AAm-40-mais-pacientes-de-covid-do-que-na-primeira-onda/a-55837112
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italia/noticias/2020/12/06/italia-ultrapassa-marca-de-60-mil-mortes-por-covid-19_b27518f7-0a98-4001-8894-c5ba153d4e29.html
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020120616568401-festas-de-estudantes-na-africa-do-sul-fazem-disparar-casos-de-covid-19/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-vai-amedico-oftalmologista-na-base-aerea-de-brasilia/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,disputa-pelo-comando-da-camara-vira-novo-teste-para-medir-forca-de-bolsonaro,70003541821
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-vai-perder-se-apostar-no-radicalismo-diz-acm-neto,70003541853
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/pais-iniciou-transicao-para-o-voto-facultativo-que-e-o-ideal-diz-barroso-presidente-do-tse.shtml
https://6minutos.uol.com.br/agencia-estado/apoiadores-de-bolsonaro-fazem-protesto-pelo-voto-impresso-na-esplanada/
https://exame.com/inovacao/airbus-quer-ter-avioes-comerciais-movidos-a-hidrogenio-em-5-anos/
https://www.moneytimes.com.br/klabin-troca-passado-glorioso-por-futuro-brilhante-segundo-analistas/
https://www.infomoney.com.br/carreira/teletrabalho-impacta-mais-servidoras-mulheres/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/06/covid-19-sao-paulo-tem-menor-taxa-de-isolamento-social-desde-marco
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/12/06/homens-podem-ter-disfuncao-eretil-por-covid-19-diz-medica-americana.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/12/06/pesquisa-pandemia-dobra-casos-de-ansiedade-em-mulheres-em-varios-estados.htm?cmpid=copiaecola
https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/Gestao-de-Pessoas/noticia/2020/12/3-praticas-para-melhorar-sua-inteligencia-emocional.html
https://exame.com/casual/sem-programa-para-hoje-masp-exibe-sua-rara-colecao-de-degas/
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/mundo/noticias/2020/12/06/california-estende-lockdown-para-27-milhoes-de-habitantes_5cbcf2d1-bc95-4665-bb8d-a413a5462113.html
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/12/06/recuperacao-judicial-no-setor-de-servicos-cresceu-15percent-em-outubro-diz-serasa-experian.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/12/06/vagas-de-trabalho-remoto-crescem-215percent-entre-marco-e-novembro-veja-cargos-com-maior-demanda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/12/06/logistica-cresce-na-pandemia-com-aumento-de-compras-pela-internet.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/pense-grande/post/no-natal-da-pandemia-padarias-estimam-crescimento-medio-de-10-sobre-2019.html
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28G0P3-OBRWD
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/florida-anota-por-primera-vez-en-tres-dias-menos-de-10-000-casos-diarios-covid-19/20000013-4412788

