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Sulivan França – Gente – Apresentador do 
programa Foco & Gestão, presidente da Soc. Latino 
Americana de Coaching, palestrante e demais atri-
butos na área de gestão de pessoas, resolveu com-

partilhar seus conhecimentos nesta obra. Passo a passo o leitor 
empreendedor, ou em vias de tornar-se um, receberá valiosas 
instruções para palmilhar sua trajetória comercial, profi ssional 
ou pessoal e atingir pleno êxito . Muito útil!

Lucro Certo: Como ter foco e disciplina 
para obter os melhores resultados em 
pequenos e médios negócios

Hélder Moura – Albatroz – Mui lídimo repre-
sentante da boa literatura paraibana, Helder brinda 
seus leitores com alguns contos, para serem lidos 
rapidamente e sorvidos lentamente. A fl uidez  de 
sua pena deixa incontestável uma certeza: a de um 
ótimo e seguro entretenimento. Gostoso.

Inventário das Pequenas 
Coisas

Jorge Sabongi – Viseu – Economista, sempre 
voltado às artes e seu entorno, Jorge lança mão de 
um invejável cabedal, de uma vivência prospera e 
sempre dinâmica, para lançar um verdadeiro manual 
de bem viver. Sempre lastreado em suas próprias 
experiências, dissemina em páginas muito leves, sem 

perder profundidade, ensinamentos que abrirão mentes para 
descortinar universo, muitas vezes nem sonhado. Com muita 
jovialidade, criou uma verdadeira ode à felicidade. Factível!

Entusiasmo: Ativando sua 
energia interior

Ario Borges Nunes Junior – Fons Sapientiae 
– Mais um trabalho de folego e vulto desse estudioso 
psicanalista. Trata-se de avaliar sem inclinações reli-
giosas,  estigmas, místicos ou não, à luz da psicanálise 
e demais instrumentos analisadores científi cos. Po-
derá ser lido por leigos, todavia, para poucos. Suas 

interpretações são absolutamente esclarecedoras. Intrigante!

Os Estigmas Místicos e a 
Psicanalise: Um diálogo

Sébastien Pelon – Telos – Garoto entediado, 
“preso” em seu quarto por causa do clima nu-
blado, arrumou um amigo imaginário e resolveu 
acompanhá-lo em passeio ciclístico. Sua bicicleta 

ainda com rodinhas o deixava para trás. Seu “amigo” retirou-
-as. Uma beleza!! Até venceu uma das etapas da corrida. Uma 
ótima leitura para eliminar o temor dos infantes e incentivá-los 
a usar bike sob duas rodas. Encorajador!

Minhas Rodinhas

Mauricio R. B. Campos – Scortecci – O lau-
reado autor urdiu interessante enredo que inicia 
de maneira e vida normal, e aos poucos, envereda 
para um notável e mágico universo. Há uma espécie 
de jogo, entre os integrantes da trama. Destinos se 
cruzam, interlaçam-se. Mais que um romance fan-
tástico, levanta bandeira fi losófi ca, ambientalista, 

com brados para um novo e saudável estilo de vida. Para ser 
lido com atenção.

Incompatível
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canal Livros 
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do mundo 
literário.
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de Ralph Peter.

Um especialista em se-
gurança digital descobriu 
a existência de um arquivo 
contendo 773 milhões de 
endereços de email únicos e 
quase 22 milhões de senhas, 
totalizando 87 GB de infor-
mações. O número ainda 
exclui duplicatas e dados 
inutilizáveis, o que levaria 
o total bruto para 1,1 bilhão 
de emails e suas relativas 
chaves de segurança. 

A notícia foi revelada pelo 
pesquisador Troy Hunt, 
criador da plataforma “Have 
I been pwned?”, na qual 
usuários podem verifi car se 
suas contas foram violadas. 
O caso vem sendo tratado 
como o “maior vazamento 
de dados da história” pela 
imprensa especializada nos 
Estados Unidos. Chamado 
de “Collection #1”, o vaza-
mento é, na verdade, uma 
espécie de coletânea de 
diversas violações realizadas 
no passado.

Vazamento vem sendo tratado como o “maior da história”.

Renato Auriemo (*)

Antigamente, quando 
um profi ssional decidia 
abrir seu negócio haviam 

duas opções: alugar uma sala 
comercial, o que traria custos 
operacionais, além de aspectos 
burocráticos e gastos com ma-
nutenção, ou trabalhar em casa, 
que reduziria algumas despesas 
a pequeno e médio prazo, po-
rém, poderia acarretar na dimi-
nuição da produtividade. Com 
o surgimento dos coworkings, 
esse cenário mudou!

Muitos profissionais têm 
optado por sua utilização por 
conta da infraestrutura aliada 
ao custo-benefício. No mercado 
já é possível encontrar variados 
tipos de espaços compartilha-
dos que vão desde os básicos, 
onde há somente algumas salas 
com mesas e Wi-Fi, até os mais 
elaborados, com arquitetura 
impecável e equipamentos de 
ponta. Existem ainda os seg-
mentados, que buscam atrair 
empresas de um determinado 
setor, promovendo troca de ex-
periências entre os residentes.

Por conta da procura e das 
vantagens que oferecem, o au-
mento no número de escritórios 
colaborativos têm sido signifi ca-
tivo, se tornando uma tendência. 
Quando o primeiro Censo de 
Coworking foi feito no Brasil, 
em 2015, haviam cerca de 238 
coworkings. Já o último estudo, 
divulgado em 2018, mostrou que 
há em média 1.194 nos país in-
teiro. Então, por que não apostar 
em um ambiente compartilhado?

Listo aqui alguns dos inúme-
ros benefícios de se instalar em 
um coworking:

O aumento no número de escritórios colaborativos têm sido 

signifi cativo, se tornando uma tendência.

Por que escolher um 
espaço compartilhado?
No mercado já é possível encontrar variados tipos de espaços compartilhados que vão desde os básicos, onde há 
somente algumas salas com mesas e Wi-Fi, até os mais elaborados, com arquitetura impecável e equipamentos de ponta
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meio de criar conexões 
entre startups e grandes 
empresas, gerando novos 
negócios.

 5) Mais produtividade 

- Muitos profissionais 
optam por trabalhar ho-
me-offi ce por conta da re-
dução de custos, porém, 
muitas vezes não é possí-
vel focar totalmente nas 
atividades por conta de 
inúmeras distrações. Já 
os coworkings possuem 
escritórios privativos 
que evitam interrupções 
desnecessárias.

 6) Sem mudanças drásti-

cas com o aumento de 

equipe - A medida que 
a sua empresa cresce, 
a tendência é que a sua 
equipe aumente também. 
Por isso, é importante 
pensar em lugares que 
não tornem essas mudan-
ças muito bruscas. Nos 
espaços compartilhados, 
o empreendedor não 
precisa se preocupar com 
isso, já que torna possível 
a locação de salas maio-
res.

Em linhas gerais, é impor-
tante entender o que funciona 
melhor para você e para a sua 
empresa e a utilização de co-
workings pode ser um passo 
para o sucesso do seu negócio. 
Aposte sem medo!

(*) - É CEO do Co.W.,
coworking que tem como objetivo 

conectar empresas, novas ideias e 
culturas diferentes. Com unidades 

em São Paulo e Joinville, a empresa 
possui como clientes a Oracle, 

Unilever, entre outros.

 1) Custo mais baixo - Uma 
das maiores difi culdades 
do empreendedor quan-
do monta o seu negócio, 
é o custo com a implanta-
ção e manutenção de um 
escritório. Para ter seu 
próprio espaço os gastos 
com decoração, móveis, 
computadores, telefo-
nes, contas de luz, água, 
telefone, internet, entre 
outros, são inevitáveis e 
altos. Porém, quando se 
tratam de coworkings, 
as salas já estão prontas, 
mobiliadas e o custo total 
com as despesas pode ser 
até 40% menor.

 2) Menos burocracia - No 
valor do aluguel de uma 
sala em um escritório 
colaborativo já estão 
embutidos gastos com 
internet, água, energia, 
IPTU, café e condomínio. 

Isso evita que o empre-
endedor tenha muitas 
contas para pagar e dá 
tempo para que ele pense 
no que realmente impor-
ta, sua empresa.

 3) Netwoking - Por conta 
da grande movimentação 
de empreendedores em 
um mesmo ambiente, os 
coworkings podem trazer 
uma grande oportuni-
dade para fechar novas 
parcerias, além de ajudar 
na troca de experiências.

 4) Inovação - Com toda a 
transformação digital que 
vivemos hoje, a busca 
por inovação nunca foi 
tão imprescindível para 
o crescimento de uma 
empresa. E é por isso 
que muitos coworkings 
têm cada vez mais se es-
tabelecido como hubs de 
inovação. Esse movimen-

Arquivo expõe dados de quase 
800 milhões de emails
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Dos 773 milhões de ende-
reços de email envolvidos, 
apenas 141 milhões nunca 
haviam aparecido na plata-
forma de Hunt. Já entre as 
senhas, metade não estava na 
base de dados. O arquivo foi 
carregado no site de compar-
tilhamento Mega, sucessor do 
Megaupload.

“Parece uma coleção ca-

sual de sites, feita exclu-
sivamente para maximizar 
o número de credenciais 
acessíveis aos hackers”, 
explicou Hunt à revista 
Wired. Ou seja, é possível 
que muitos dos usuários dos 
emails atingidos já tenham 
alterado suas senhas em 
relação ao divulgado pelo 
“Collection #1” (ANSA).

Thiago de Azevedo (*)

Esquecer a carteira até pouco tempo 
atrás era imperdoável: não restava alter-
nativa senão deixar as compras no local 
e voltar para buscar o dinheiro. 

Hoje, porém, a história é outra. Em 
muitos casos, é possível fazer compras e 
efetuar o pagamento diretamente em um 
aplicativo no smartphone. Essa mudança 
signifi cativa no hábito das pessoas é um 
exemplo de como o avanço da tecnologia 
alterou os meios de pagamento e o merca-
do como um todo. Poucas áreas passaram 
por tantas transformações como o setor 
fi nanceiro neste início de século. Diante 
disso, quais são as próximas novidades 
que prometem melhorar a experiência 
das pessoas? Confi ra algumas tendências 
esperadas para os próximos anos:
 • Non-cash e, no futuro, non-card 

- Fazer transações em dinheiro vivo 
já está em desuso há algum tempo. O 
World Payment Report de 2018, rea-
lizado pela Capgemini e o banco BNP 
Paribas, mostra que movimentações 
non-cash aumentaram 10,1% entre 
2015 e 2016 e devem ter um cresci-
mento médio anual de 12,7% até 2021. 
Entretanto, os tradicionais cartões de 
plástico também podem perder espaço 
nos próximos anos. A consolidação de 
soluções como os cartões virtuais faz 
com que os “pagamentos invisíveis” 
sejam uma realidade cada vez maior 

entre os usuários.
 • Pagamentos em todos os lugares 

- Dessa forma, é um caminho natural 
que soluções de pagamentos ultra-
passem os smartphones e avancem 
em outros recursos tecnológicos que 
possuem conexão com a Internet. 
Atualmente, alguns acessórios “ves-
tíveis”, como os relógios inteligentes 
e algumas pulseiras, já possuem 
aplicações que realizam transações 
fi nanceiras. No futuro, outros itens 
podem ter essa facilidade. Já imagi-
nou, por exemplo, conseguir fazer 
compra no supermercado e efetuar o 
pagamento na porta de sua geladeira?

 • Blockchain e as criptomoedas - O 
ano de 2018 pode não ter sido fácil 
para as criptomoedas. O Bitcoin, o 
nome mais famoso delas, teve uma 
desvalorização de 80% após atingir 
o pico de sua cotação em novembro 
de 2017. Mesmo assim, elas seguem 
em alta como uma tendência para os 
pagamentos no futuro pela facilidade, 
comodidade e segurança das transa-
ções no ambiente digital. Além disso, 
a tecnologia Blockchain, que registra 
as transações e evita fraudes, já serve 
de base para diferentes soluções do 
sistema fi nanceiro.

 • Segurança muito além da bio-

metria digital - A autenticação 
biométrica não chega a ser ten-
dência: já é largamente utilizada 

pelas instituições fi nanceiras para 
garantir segurança nas transações. 
Entretanto, o modelo mais comum 
utilizado é a identifi cação pela digital 
dos dedos. Como a preocupação com 
a segurança é uma constante, outros 
métodos já começam a ser testados 
pelas empresas do setor. Entre as 
opções estão o reconhecimento da 
íris nos olhos ou da voz e até mesmo 
uma selfi e para identifi car o rosto do 
usuário. Isso ajuda, por exemplo, a 
diminuir a quantidade de senhas e 
códigos que a pessoa precisa inserir.

 • Experiência do usuário na base 

do desenvolvimento de produtos 

e serviços - O avanço da tecnologia 
inverteu o poder de decisão nas 
instituições fi nanceiras. Se antes o 
consumidor recebia passivamente 
as opções de pagamentos existentes, 
hoje ele valoriza empresas que levam 
em conta suas opiniões e interesses. 
De fato, as principais soluções de-
senvolvidas são aquelas que colocam 
a experiência do cliente na base 
do planejamento e que consegue, 
assim, resolver problemas reais das 
pessoas. Isso explica, por exemplo, o 
aumento de parcerias entre os bancos 
e as fi ntechs, startups conhecidas 
por criarem serviços inovadores e 
efi cientes.

(*) - É CTO da Acesso.

Controle de doenças 
crônicas é prioridade 
da OMS para 2019

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) divulgou quais são as 
prioridades da saúde para 2019. 
Dentre elas, destaca-se o controle 
de doenças crônicas não transmis-
síveis, como diabetes que, só no 
Brasil, atinge mais de 13 milhões 
de pessoas. 

Para conter seu avanço, a OMS 
propõe atuar junto aos governos a 
fi m de atingir a meta global de re-
dução em 15% da inatividade física 
até 2030, o que pode ser feito por 
meio de implantações de políticas 
públicas que incentivem a prática 
de exercícios diários.

Segundo a OMS, sedentarismo, 
assim como tabagismo, consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, má 
alimentação e poluição do ar, é fator 
de risco que impulsiona o cresci-
mento da incidência das doenças 
crônicas. Além disso, a decorrente 
obesidade está entre as principais 
causas do diabetes tipo 2.

A Sociedade Brasileira de Dia-
betes compreende a importância 
de colocar em prática medidas 
efetivas para o combate de do-
enças crônicas. Os especialistas 
da instituição estão à disposição 
para comentar a lista divulgada 
pela OMS.

Fonte e mais informações: (www.
diabetes.org.br).

Números do Ministério da Saúde 
indicam que mais de 800 mil pessoas 
vivem atualmente com o vírus HIV no 
Brasil. Parte delas, cerca de 15%, nem 
sabem que estão infectadas. Atualmente 
não há cura para a AIDS, mas pesquisas 
demonstram que o uso de células-tronco 
pode ser uma grande aliada no combate 
à doença.

Pesquisadores da Universidade da 
Califórnia descobriram que células-
-tronco modificadas geneticamente 
podem atacar células infectadas pelo 
HIV em organismos vivos. Para chegar 
a essa conclusão, eles modificaram 
células-tronco humanas do sangue e 
descobriram que elas podem formar 
células T maduras (linfócitos), que tem 
o potencial de atacar o HIV nos tecidos 
onde o vírus reside e se reproduz. 

O estudo foi feito em roedor, espécie 
animal na qual a infecção pelo HIV se 
assemelha à doença e sua progressão em 
seres humanos. Em uma série de testes 
realizados duas e seis semanas após a 
introdução das células modifi cadas, os 
pesquisadores descobriram que o número 
de células CD4 “ajudantes” das células T, 
que se esgotam durante a infecção pelo 
HIV, aumentou, enquanto o número de 
vírus do HIV no sangue diminuiu.

Estes resultados extremamente positi-
vos podem levar a novas abordagens para 

o tratamento da doença. “É importante 
ressaltar que essas pesquisas ainda são 
experimentais. Portanto, é necessária 
uma avaliação mais ampla, sempre se-
guindo os protocolos de segurança e efi -
cácia defi nido por entidades de pesquisa 
e ética reconhecidas”, comenta Nelson 
Tatsui, Diretor-Técnico do Grupo Crio-
gênesis e Hematologista do HC-FMUSP.

Em 2010 o mundo conheceu o caso de 
Timothy Ray Brown, norte-americano 
que era soropositivo desde 1995 e morava 
na Alemanha. Em 2006, Brown descobriu 
que sofria de leucemia e o tratamento 
contra a doença incluiu radioterapia 
e dois transplantes de células-tronco. 
O material foi adquirido de um doador 
alemão que tinha uma mutação genética 
rara conhecida como CCR5-delta 32, que 
deu a Brown resistência à sua infecção 
por HIV. 

“Nesse caso especifi co, o paciente já 
possuía uma alteração genética parcial 
e recebeu a doação de alguém que tinha 
uma mutação completa, o que acabou 
transferindo para ele uma proteção 
ainda maior. No entanto, apesar do uso 
de células-tronco no tratamento da 
AIDS ainda estar em fase de testes, as 
perspectivas da medicina são enormes”, 
fi naliza.

Fonte e mais informações: (www.
criogenesis.com.br).

Como será o meio de pagamento do futuro?Terapia com células-tronco pode 
ajudar no tratamento contra a AIDS


