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Dos administradores de servidor de organizações altamente tec-
nológicas a gerentes de produto de instituições financeiras, todos 
querem proteger suas redes. E é nessa hora que surge a pergunta: 
“Se os certificados TLS fazem todos a mesma coisa, que tipo devo 
escolher?” Eles são a tecnologia padrão para manter segura uma 
conexão à internet e proteger todos os dados confidenciais enviados 
entre dois sistemas, impedindo que criminosos leiam e modifiquem 
qualquer informação.    

Escolher o tipo certo de certificado de segurança ideal
Sempre que o Bitcoin atinge marcas históricas de cotação, ele acaba vol-

tando às notícias por dois motivos: primeiro, pela sua oscilação e expressiva 
valorização, e segundo, pela desconfiança de sua utilização para lavagem 
de dinheiro oriundo de crimes, como tráfico de armas e principalmente o 
de drogas. Isto se repete mais uma vez, pois, neste ano, o Bitcoin atingiu o 
inédito e impressionante valor de mais de cem mil reais por unidade. Esta 
marca se torna ainda mais impressionante, quando se constata que no 
começo deste ano de 2020, valia menos de trinta mil reais.     

As verdades e mentiras sobre o Bitcoin

O que os maiores especialistas do Brasil têm a dizer sobre 2021? É 
a pergunta que o AAA Summit, evento 100% online e 100% gratuito, 
quer responder. A ideia é decifrar as visões de algumas das maiores 
autoridades de negócios do Brasil sobre empreendedorismo, gestão, 
inovação e comportamentos. Será no dia 20 de janeiro de 2021 com um 
grupo selecionado de palestrantes com visões únicas sobre as grandes 
tendências que vem por aí. A estimativa é que participem 50 mil em-
presários, executivos e profissionais interessados em gestão, liderança, 
empreendedorismo, inovação, economia, tendências e futuro. O coor-
denador do AAA Summit e CEO do AAA, Lucas Lima, afirma que, com 
toda a incerteza trazida para 2020, muitas pessoas não sabem bem o 
que esperar de 2021 (http://experience.aaainovacao.com.br/aaa-summit-
-2021/?utm_medium=social&amp;utm_source=facebook&amp;utm_
campaign=summit-2021). 

AAA Summit: evento online e gratuito

 Exposições interrompidas, salas de cinemas vazias, shows cancela-
dos, eventos adiados e cortinas fechadas. As diversas manifestações 
culturais, principais aliadas da saúde mental, foram duramente afetadas 
pela pandemia do novo Coronavírus. Dependente de aglomerações, 
o setor cultural sentiu diretamente o peso das medidas restritivas 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e impostas 
por líderes de vários países para evitar a propagação da Covid-19. O 
doutor em artes e professor de projetos incentivados de cinema da 
ESPM-SP, Márcio Rodrigo, explica que a pandemia teve um "impacto 
gigantesco" no setor em todo o mundo.    

Pandemia obriga cultura a se reinventar em 2020

Foto de mali maeder no Pexels

Negócios em Pauta

Usina Solar 
A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor 

elétrico, por meio da EDP Smart, concluiu a construção de 
uma usina solar para a Smart Fit, maior rede de academias 
da América Latina, em Minas Gerais, no município de Sacra-
mento. A instalação vai gerar 1.699 MWh por ano, energia 
capaz de atender cerca de 707 residências anualmente. 
A energia solar produzida abastecerá sete unidades da 
Smart Fit. O investimento foi de R$ 2,2 milhões. Além do 
benefício ambiental, as academias terão uma economia de 
24,3% na conta de energia. Mais informações: (www.edp.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Lives sobre inovação e empreendedorismo 
abertas ao público

@Durante o mês de janeiro, o Instituto Claro realiza a terceira 
fase da 9ª edição do Campus Mobile, concurso de inovação 

e empreendedorismo. A nova etapa consiste em uma formação 
para os 91 projetos selecionados, em que eles terão acesso a 
lives com especialistas e integrantes das bancas avaliadoras nas 
categorias Saúde, Games, Educação, Diversidade, Smart Cities 
e Smart Farms. As palestras também podem ser acessadas gra-
tuitamente por todos que contam com o espírito empreendedor 
e desejam criar um modelo de negócio com ideias inovadoras. 
Entre os temas de destaque a serem abordados estão: "Como 
fazer um aplicativo de celular sem saber programar?", no dia 28 
de janeiro; "Os limites entre a humanização e a exploração nos 
empreendimentos sociais", no dia 07; "Futuro das telecomunica-
ções e inovações do 5G", no dia 19; entre muitas outras (http://
www.youtube.com/user/ClaroCampusMobile).  Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução

A ansiedade e a depressão são 
sentimentos que surgem quando a 
nossa mente passa a maior parte do 
tempo no passado ou no futuro. 

Movido por esses sentimentos ruins ou de 
incertezas, a tendência é que você se torne 

menos produtivo no trabalho e não desfrute o 
suficiente de sua vida pessoal. Para reverter essa 
situação, é preciso aprender um pouquinho sobre 
a tríade do tempo (passado, presente e futuro).

Primeiro precisamos nos conscientizar de 
que o tempo é uma ilusão e que, na verdade, 
não existe. Foi criado por civilizações para 
se organizarem. Os judeus e os chineses, por 
exemplo, estão muitos anos à nossa frente, 
uma vez que nos baseamos no calendário cris-
tão. Quando levamos para a vida profissional, 
cada um administra as tarefas de acordo com 
a sua realidade de tempo. 

Por exemplo, o calendário do agricultor 
(depende do clima e do tempo da colheita de 
cada plantação) é diferente do empresário. 
Dentro dessa teoria da tríade, o passado não 
existe mais. Mas não podemos esquecê-lo 
porque seria muito chato ter de aprender 
todos os dias o nosso nome, nosso endereço 
e tudo o que está armazenado na nossa me-
mória. A grande questão é que nós fazemos 
mau uso do passado, buscando memórias 
que nos causam sentimento de dor e esse 
é o principal fator para causar depressão. 

Pessoas depressivas têm a tendência de 
viver com a mente no passado. Temos de 
aprender que a nossa memória deve ser usa-
da somente para referência. Quanto menos 
acessar esse tipo de memória ruim, mais ela 
vai caindo em desuso.

No caso do futuro, que ainda nem existe, a 
nossa mente fica tentando prevê-lo a fim de 
nos preparar para alguma ação no presente.  

É uma espécie de planejamento. Nossa mente 
consegue prever algo que vai acontecer e para 
isso requer uma ação no presente. Por exemplo, 
o que vou comer no almoço? Preciso saber caso 

Saiba como controlar suas emoções 
para se tornar mais produtivo

seja necessário tirar uma carne do congelador. 
No entanto, nossa capacidade de adivinhação é 
muito breve. Então, ficamos tentando adivinhar 
o que vai acontecer daqui há um ano, mas não 
temos bola de cristal, pois foge do nosso controle 
por ainda estar muito longe. 

Quando você tem um objetivo pessoal que 
envolve muita expectativa, quanto mais longo 
for esse planejamento mais são as chances 
de frustação. Esse excesso de planejamento 
futuro é o grande causador da ansiedade. 
Um planejamento de viajar no Natal do ano 
que vem está muito longe, com alto risco de 
não acontecer porque depende de fatores 
externos. O ideal é fazer um planejamento 
válido por, no máximo, seis meses. 

No caso de empresas, existe o planejamento 
anual, mas é possível adaptar-se e criar rotas 
alternativas, uma vez que envolve uma série 
de eventos e pessoas. Na vida pessoal, essa 
meta precisa ser mais curta para você poder 
controlá-la melhor, trazendo menos ansieda-
de. Portanto, nessa tríade, viver a maior parte 
do tempo no passado ou no futuro descontrola 
as nossas emoções e também a forma de 
como aproveitamos a vida. Precisamos viver 
mais o presente. 

Todos os dias somos presenteados com um 
novo dia e precisamos aproveitá-lo melhor. 
É no presente que colhemos o futuro, então 
precisamos aprender a vigiar nossas emoções 

porque o resto é tudo ilusão. O ideal é viver 
de 70 a 80% do nosso dia no presente, mas na 
realidade, dependendo do nosso momento de 
vida, vivemos apenas 30%, e isso descontrola 
as nossas emoções que consomem o resto do 
nosso tempo, diminuindo nossa produtividade.

Como conseguir esse controle? Como no 
“Mindfulness”, podemos usar os nossos sen-
tidos para trazer a nossa mente no presente. 
Começar a prestar atenção no cheiro do local 
em que estamos, perceber a sensação térmi-
ca, sentir texturas, barulhos, são formas de 
trazer a nossa mente ao presente.

Se está comendo muito rápido observe a 
textura do alimento para senti-lo e voltar a 
sua mente ao presente de uma forma mecâ-
nica. Chame a mente para o presente quando 
começar a divagar demais. Opa! Volta para 
o agora, o que você está fazendo no futuro? 

Portanto, essa forma de agir nos traz um 
grande autocontrole e nos faz permanecer 
no presente durante a maior parte do tempo. 
Lembrando que a produtividade acontece 
no presente, quando estamos focados numa 
determinada ação para gerar resultados. 
Então, vamos tentar começar agora?

 
(Fonte: Karin Panes é treinadora comportamental, 
Master Coach especialista em Psicologia Positiva, 

Neurocientista e CEO da Ato Solutions, empresa 
especializada em Consultoria, Treinamento e 

Desenvolvimento Humano).
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Criação da Stellantis
Os acionistas da Fiat Chrysler Auto-

mobiles (FCA) aprovaram a fusão com a 
francesa PSA ontem (4) com 99,1% dos 
votos favoráveis. A decisão veio horas 
após os franceses também liberarem a 
união, com 99,85%, de aprovação. Com 
isso, os dois grupos automobilísticos de-
ram luz verde para a criação da Stellantis, 
a nova união que se torna a quarta maior 
empresa do setor no mundo em nível 
de produção, reunindo as marcas Fiat, 
Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, 
Jeep, Ram, Lancia, Abarth, Citroën, 
Vauxhall e DS Automobiles (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mais-do-que-reciclar-e-preciso-reduzir-a-geracao-de-residuos-solidos-no-meio-ambiente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-obriga-cultura-a-se-reinventar-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-escolher-o-tipo-certo-de-certificado-de-seguranca-ideal-para-minha-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-verdades-e-mentiras-sobre-o-bitcoin/

