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A ideia do que o 
“mundo precisa” traz uma 
visão sobre os proble-
mas socioambientais 
que aligem a sociedade, 
apontando no desenvolvi-
mento de um sentimento 
de coletividade e cidada-
nia. Celso Grecco recorre 
às leis da biologia para 
explicar que a sociedade 
também é um organismo 
vivo em “A decisão de que 
o mundo precisa”.

Grecco aborda temas 
como a Epidemia da 
Solidão, fenômeno que 
tem sido observado por 
diversas instituições 
mundialmente e o rela-
tório do World Economic 
Forum, divulgado em 
2019. 

Além disso, argumen-
ta também que não é 
preciso ser super-herói 
ou milionário para se 
engajar em uma ONG ou 
patrocinar uma causa. 
Nesse sentido, o autor 
relaciona os conceitos de 
inteligência espiritual e 
inteligência emocional, 
a qual considera mais 
necessária para estes 
tempos.

Por meio de exemplos 
e casos concretos, Grecco 
apresenta 7 maneiras de 
engajamento possíveis a 
qualquer um, indepen-
dentemente de condição 
social ou inanceira. 
Explica, também, o con-
ceito de lucro social, para 
encorajar um investimen-
to diferente, o qual ele 
considera essencial para 
o futuro da civilização.

A decisão que o mundo 

precisa; Celso Grecco; 

Editora Gente;  

192 páginas; R$ 34,90

MUNDO

Com exemplos práticos, 
questões e exercícios para 
aprofundar o conteúdo, o 
livro “Mercado de Capi-
tais”, de Juliano Pinhei-
ro, contém uma análise 
completa e sistematizada 
dos principais conceitos 
do mercado de capitais e 
suas operações. De ma-
neira didática, o livro está 
estruturado em quatro 
partes.

A primeira se concentra 
no ambiente inanceiro, 
oferecendo uma visão 
integrada de diversos 
conceitos fundamentais 
para a compreensão do 
sistema inanceiros, com 
uma abordagem sistêmica. 
As partes centrais tratam 
sobre o mercado de capi-
tais e as bolsas de valores, 
com um caráter operacio-
nal, visam à criação de 
subsídios para o enten-
dimento e a operação do 
mercado de capitais e das 
bolsas de valores.

Já a parte quatro 
direciona para a análise 
de ações, indicada para 
pessoas que pretendem 
compreender e utilizar 
o mercado de capitais, 
apresentando as princi-
pais ferramentas para a 
administração inanceira 
e a análise de ações como 
opção de investimento. 
O livro contempla, ainda, 
conteúdos adequados às 
certiicações CPA-10 e 
CPA-20 da ANBIMA, CNPI 
da Apimec e PQO do seg-
mento Bovespa.
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A história do Hebert 
Mota é daquelas que 
teria tudo para não ir 
muito longe em termos 
de sucesso proissional. 
Um cara da periferia de 
São Paulo que começou 
como roadie – aquele 
proissional que você vê 
nos shows carregando 
microfones, montando 
caixas de som e levan-
do instrumentos para 
cá e para lá. Isso se 
não estivesse até agora 
entregando marmitas 
nas ruas do centro da 
capital paulista, o que 
ele também fez.

No entanto, Mota 
era um transformador 
de realidades. Ele foi 
buscar o que queria, mo-
vimentando e gerando 
negócios que o projeta-
riam internacionalmen-
te. Hoje, Mota é um res-
peitado empresário na 
área de entretenimento, 
trabalhando com nomes 
importantes no Brasil e 
no mundo. Suas lições 
em palestras buscam 
motivar tanto jovens 
quanto executivos expe-
rientes em posições de 
destaque.

“Movimento, logo 
existo”, propõe-se como 
mais diverso e ávido 
por movimentos ino-
vadores. De gente que 
conecta pessoas e pro-
jetos, disposta a sempre 
surpreender, revelando 
seu talento e competên-
cia com a maior digni-
dade. O Mota mostra o 
caminho.
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