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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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A nova variante da Covid-19, originária no 
sudeste da Inglaterra, foi identificada também 
na Dinamarca, na Holanda, na Itália e na 
Austrália. A Espanha solicitou à União 
Europeia que atue para evitar que a nova cepa 
se espalhe. Já o Reino Unido diz que mutação 
do novo coronavírus está 'fora de controle'.

Moda consciente
Brechó online e varejistas se unem para 
estimular consumo de roupas usadas

Mar
Rio tem um terço das praias poluídas

• Vender online, ou morrer: luxo busca 

soluções ante pandemia

• 5 dicas para alavancar as vendas online

neste fim de ano

• EUA enviam vacina da Moderna contra 

coronavírus a unidades de saúde

• Presidente de Israel é vacinado em 1º dia 

de imunização em massa no país

• Nova Zelândia compra vacinas a mais e 

vai doá-las a outros países

• Chile se prepara para iniciar vacinação 

contra coronavírus na próxima semana

• Países nórdicos controlaram a pandemia 

de Covid-19 sem lockdown

• Corrida às compras de Natal causa 

aglomerações na Itália

• Hospitais lotam e Cidade do México

suspende atividades não essenciais

•Medidas mais rígidas na Inglaterra devem 

durar algum tempo, indica ministro

• Com surto em prisão, Coreia do Sul tem 

recorde de casos diários de Covid-19

•Mortes por Covid-19 disparam em 

dezembro na Alemanha

• Peru ainda não garantiu compra de 

vacinas devido à crise social e política

• Dinamarca vai desenterrar visons 

• Se Aliança não sair até março, fecho com 

outro partido, diz Bolsonaro

• Eduardo Paes anuncia acordo para 

comprar CoronaVac para a cidade do Rio

•Ministros do STF rejeitam férias para 

atualizar estoques processuais; Maia diz 

que Congresso não deveria parar

• Soberania é um dos eixos da política 

externa brasileira, diz chanceler

•Ministro do STJ converte em preventiva 

prisão de magistrada da Bahia

• Dr. Furlan é eleito prefeito em votação 

adiada em Macapá

Renato Krausz
Sócio-diretor da Loures

• Farmácia Pague Menos assina contrato 

de patrocínio da Seleção Brasileira

• Siemens espera expansão de mercado 

ferroviário com gastos verdes

• 8 lições de equipes que fizeram história

• Quem pegou Covid-19 também precisa se 

vacinar, diz líder da Operação Warp Speed

• Brasil: 896 indígenas mortos por Covid-19

• Covid-19 é bem mais grave que gripe, 

confirma maior estudo sobre as doenças

• Droga contra artrite é testada para combater 

crise inflamatória da Covid-19

• Em meio à pandemia, começa a temporada

crítica para casos de dengue
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Sem frustrações
Como preparar uma lista de metas para 
2021 que sejam reais

Natal
Ideias de presentes criativos que custam 
até R$ 100

O medo e a tristeza são referências em 
conversas sobre os impactos da Covid-19.

Medidas
Países fecham as portas ao 
Reino Unido após descoberta de 
nova variante do coronavírus.

ESG e a meritocracia

A meritocracia está intimamente ligada à 

governança corporativa nas organizações 
e, portanto, tem tudo a ver com ESG. E seu 

avanço também está no bojo das questões 

ambientais e sociais que sofreram um 
chacoalhão e tiveram sua urgência 

acelerada brutalmente pela pandemia.

A meritocracia nas empresas tem relação 

com a transparência nas decisões e com a 
ética organizacional. Boa parte das 

principais corporações brasileiras já 
percebeu há um bom tempo a sua 

importância e tem buscado implementá-la 

com cada vez mais seriedade, e isso é 
ótimo.

Já na sociedade em geral, a plena fluidez 

da meritocracia também está muito 

vinculada, no Brasil, à necessidade de duas 
grandes reformas: a tributária e a 

administrativa.

Primeiro para reduzir a burocracia e 

eliminar os inúmeros entraves que 
amarram a pessoa que almeja empreender 

para assim se tornar independente e 
prosperar por meio do seu próprio esforço.

E depois para pôr fim a privilégios que 
apenas um grupo desfruta e são 

inacessíveis a todo o resto da população, 
como promoção por tempo de serviço e 

outros benefícios que levam às alturas o 

déficit público e alargam a nossa já enorme 
desigualdade social.

Por fim, a meritocracia também depende de 

uma verdadeira revolução na educação. 

Todos os países que registraram saltos 
expressivos nos rankings internacionais de 

eficiência econômica e qualidade de vida 
encararam este assunto de frente.

'Meritocracia só existe de verdade quando 
há igualdade de oportunidade', disse 

recentemente o presidente do Itaú 
Unibanco, Cândido Bracher, em painel 

online realizado com CEOs para discutir 

liderança com propósito em empresas que 
visam a sustentabilidade.

Na educação, a participação das empresas 

também é fundamental. Muitas delas já se 

engajaram fortemente nisso, seja 
contribuindo na discussão sobre políticas 

públicas para a área, seja instituindo 
programas próprios que coloquem o 

desenvolvimento de pessoas como 

prioridade. Estamos avançando. Mas 
precisamos acelerar o ritmo.

Conjuntura
Fim de auxílio e alta nas mortes por Covid-
19 causam temor na periferia

Finanças
Mais de sete em cada dez brasileiros não 
guardam dinheiro, mostra levantamento

Natal
Produtos da ceia estão até 40% mais caros

Circulação
Mutação do novo 
coronavírus já 
passou pelo Brasil.

Nova cepa
Tipo mais contagioso da 
Covid-19 também é 
identificado na África do Sul.

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/portada/varios-paises-europeos-prohiben-volar-al-reino-unido-por-la-nueva-cepa-del-virus/10010-4423957
https://www.efe.com/efe/espana/portada/italia-detecta-un-contagio-de-coronavirus-con-la-variedad-reino-unido/10010-4424113
https://www.efe.com/efe/espana/portada/espana-pide-a-la-ue-actuar-ante-nueva-cepa-que-podria-estar-en-varios-paises/10010-4424003
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/reino-unido-diz-que-mutacao-do-novo-coronavirus-esta-fora-de-controle
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/12/20/brecho-online-faz-parceria-com-redes-varejistas-para-estimular-consumo-de-roupas-usadas.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/12/saiba-onde-mergulhar-no-rio-que-tem-um-terco-das-praias-poluidas.shtml
https://exame.com/casual/vender-on-line-ou-morrer-luxo-busca-solucoes-ante-pandemia/
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/12/20/5-dicas-para-alavancar-as-vendas-on-line-neste-fim-de-ano.ghtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28U0KI-OBRWD
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020122016651989-presidente-de-israel-e-vacinado-contra-a-covid-19-em-1-dia-de-imunizacao-em-massa-no-pais/
https://exame.com/mundo/nova-zelandia-compra-vacinas-e-mais-e-vai-doa-las-a-outros-paises/
https://oglobo.globo.com/sociedade/chile-se-prepara-para-iniciar-vacinacao-contra-coronavirus-na-proxima-semana-24805723?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/paises-nordicos-controlaram-a-pandemia-de-covid-19-sem-lockdown-entenda-como
http://ansabrasil.com.br/brasil/noticias/italia/noticias/2020/12/20/corrida-as-compras-de-natal-causa-aglomeracoes-na-italia-_36014611-045c-49c0-b30e-2c36b6aebbbb.html
https://exame.com/mundo/hospitais-lotam-e-cidade-do-mexico-suspende-atividades-nao-essenciais/
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28U0JE-OBRWD
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28U0OU-OBRWD
https://www.dw.com/pt-br/mortes-por-covid-19-disparam-em-dezembro-na-alemanha/a-56001282
https://www.efe.com/efe/america/portada/peru-aun-no-cerro-acuerdos-para-comprar-vacunas-por-la-crisis-social-y-politica/20000064-4424068
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28U0PW-OBRWD
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/12/20/se-aliana-no-sair-at-maro-fecho-com-outro-partido-diz-bolsonaro.ghtml
https://www.poder360.com.br/coronavirus/eduardo-paes-anuncia-assinatura-de-acordo-para-comprar-coronavac-para-o-rj/
https://www.poder360.com.br/justica/ministros-do-stf-rejeitam-ferias-para-atualizar-estoques-processuais/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/12/20/maia-apoia-trabalho-do-stf-no-recesso-e-diz-que-congresso-nao-deveria-parar.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/soberania-e-um-dos-eixos-da-politica-externa-brasileira-diz-chanceler
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-12/ministro-do-stj-converte-em-preventiva-prisao-de-magistrada-da-bahia
https://g1.globo.com/ap/amapa/eleicoes/2020/noticia/2020/12/20/dr-furlan-do-cidadania-e-eleito-prefeito-de-macapa.ghtml
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/20/farmacias-pague-menos-assina-contrato-de-patrocinio-da-selecao-brasileira/
https://www.moneytimes.com.br/siemens-espera-expansao-de-mercado-ferroviario-com-gastos-verdes/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/12/8-licoes-de-equipes-incomparaveis.html
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/12/20/quem-pegou-covid-19-tambem-precisa-se-vacinar-diz-lider-da-operacao-warp-speed
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/brasil-tem-896-indigenas-mortos-por-covid-24804671
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/12/20/covid-e-bem-mais-grave-que-gripe-confirma-maior-estudo-a-comparar-doencas.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/agencia-estado/2020/12/20/covid-19-droga-contra-artrite-e-testada-para-combater-crise-inflamatoria.htm?cmpid=copiaecola
https://www.metropoles.com/brasil/em-meio-a-pandemia-comeca-a-temporada-critica-para-casos-de-dengue
https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/chef-funcional/2020/12/20/sem-frustracoes-como-preparar-uma-lista-de-metas-para-2021-que-sejam-reais.htm?cmpid=copiaecola
https://valorinveste.globo.com/objetivo/gastar-bem/noticia/2020/12/20/natal-veja-ideias-de-presentes-criativos-para-comprar-com-ate-r-100.ghtml
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN28U0K0-OBRWD
https://www.bbc.com/news/world-europe-55385768
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/12/fim-de-auxilio-e-alta-nas-mortes-por-covid-19-causam-temor-na-periferia.shtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/organize-as-contas/noticia/2020/12/20/mais-de-sete-em-cada-dez-brasileiros-nao-guardam-dinheiro-mostra-levantamento.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/12/20/produtos-da-ceia-de-natal-estao-ate-40-mais-caros
https://www.rfi.fr/br/europa/20201220-muta%C3%A7%C3%A3o-do-novo-coronav%C3%ADrus-que-assusta-reino-unido-e-europa-j%C3%A1-passou-pelo-brasil
https://exame.com/mundo/mutacao-mais-contagiosa-da-covid-tambem-e-identificada-na-africa-do-sul/

