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A educação financeira pode, e deve, começar cedo. Ainda na adolescência, 
é possível aprender a lidar com conta corrente e poupança, saber o que 
são taxas, juros e multas, a importância de não adquirir dívidas, como fazer 
depósitos e transferências, como guardar dinheiro e até como funciona em 
geral o sistema bancário brasileiro. Aprender, ainda jovem, a lidar com o 
dinheiro pode fazer toda a diferença na vida adulta. Nesse processo, toda 
informação é bem-vinda, como saber que cada banco em operação no nosso 
país possui uma numeração. O número do Banco do Brasil, por exemplo, é 
o 001. A primeira lição que o adolescente precisa saber é sobre não gastar 
mais do que se ganha.  

como oferecer educação financeira  
para adolescentes

Por mais que muitos negócios já estejam online, a transformação di-
gital ainda é um desafio para muitos pequenos empreendedores. Como 
começar, quais caminhos seguir, quanto devo investir são algumas das 
dúvidas mais comuns. Com o fortalecimento da internet como ponto 
de obtenção de informação e compras, não ter uma presença digital é, 
em especial desde o ano passado, um grande risco para a continuidade 
dos negócios.  

cinco dicas para a transformação digital de pMes

Laércio Albuquerque comanda as operações da Cisco na América 
Latina. Executivo com trajetória brilhante, entrou ainda estagiário na 
empresa, passou por todos os cargos possíveis até chegar à liderança. 
Em outubro de 2020, pouco antes de ser chamado a responder pela 
região latino-americana, quando ocupava o cargo de CEO no Brasil, 
publicou no LinkedIn um texto intimista no qual explicava como estava 
à beira do burnout.  

e se ninguém contar aos líderes que eles também 
colapsam?
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negócios em pauta

primeiros caminhões autônomos komatsu 
Em linha com as tendências globais de automatização e com o in-

tuito de tornar as operações na mineração ainda mais sustentáveis, 
produtivas e seguras, a Komatsu - fabricante de equipamentos para 
mineração, construção e florestal -, traz ao Brasil a sua primeira linha 
de caminhões autônomos. Atualmente, são seis máquinas em operação 
no maior complexo de extração de minério de ferro do mundo, locali-
zado em Carajás, no Pará. Outros quatro caminhões devem entrar em 
circulação até o final de 2021 no mesmo local. Caminhão do futuro sem 
cabine e sem motorista, controlados por sistemas informatizados, GPS, 
radares e inteligência artificial, os caminhões autônomos da companhia 
percorrem o trajeto entre a frente de lavra da mineração e a área de 
descarga. Situações de risco, como tombamento, atropelamento e colisão, 
são eliminadas do processo.    Leia a coluna completa na página 3
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Digitalks executive discute sociedade e  
economia Digital na última edição de 2021

@O Digitalks, empresa expert em levar conhecimento e oportuni-
dades de negócios por meio de eventos e mais de 50 atividades 

anuais, realiza nos dias 26 e 27 de outubro o último Digitalks Executive 
deste ano, série de três eventos voltados aos líderes executivos de 
organizações, C-Levels e decisores, com foco em inovação e impactos 
da economia digital nas corporações. 'Com o tema “Sociedade e Eco-
nomia Digital”, o evento reunirá mais de 50 palestrantes, entre eles 
nomes como Guga Stocco, especialista em inovação e tecnologia e que 
e acredita no poder transformador que o futuro pode proporcionar à 
vida de todas as pessoas; Renato Meirelles, considerado um dos maio-
res especialistas em consumo e opinião pública do país, presidente do 
Instituto de Pesquisa Locomotiva, fundador do Data Favela e membro 
do conselho de professores do IBMEC; Luiz D’Elboux, Country Manager 
da GoDaddy Brasil e expert em iniciativas de marketing adaptadas 
para aumentar o reconhecimento de marcas, lançar novos produtos, 
crescer a base de clientes, melhorar o envolvimento e monetização 
de serviços e produtos online (https://bit.ly/3ozZ0Wr).    leia a 
coluna completa na página 2
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em épocas de grandes mudanças - 
como a que estamos passando - é 
sempre bom entender em que tempo 
nos sentimos mais confortáveis. 

não que o "conforto" seja o objetivo, mas a 
partir dessa consciência, podemos entender e 

potencializar nossos esforços, seja para onde quer 
que desejamos ir. E até mesmo, para entender as 
consequências de ficarmos parados no passado, no 
presente ou no futuro. Não pensamos muito nisso, 
mas cada um de nós de seu jeito único e especial, 
tem um poder gigante sobre o tempo. 

Nós somos os grandes protagonistas das coisas 
boas e ruins que aconteceram no passado. Somos os 
responsáveis por tudo o que acontece no presente 
e somos também os poderosos criadores do futuro. 
Claro que parte disso é pura ilusão. De verdade, o 
único tempo que existe para nós é o presente. E é 
ele que nos transforma em agentes do tempo. E o 
que fazemos no presente é tão poderoso, que pode 
mudar tudo, até mesmo o passado que virá. 

É no presente que podemos ressignificar as coisas e 
agir - questionar o que estamos fazendo aqui, ou porque 
estamos presos e não agimos em busca de uma socieda-
de melhor para a gente viver. Por isso, não faz sentido 
atravessar o presente de forma passiva, esperando que 
o amanhã chegue - pois já sabemos que o futuro que 
virá passivamente, continuará carregado de culturas e 
leis que alimentam desigualdades, onde nossas línguas 
continuarão a antecipar nossas mentes - falando sem 
pensar, coisas que não acreditamos ou desejamos mais. 

Exemplo disso, é a forma como lidamos com a 
política. Não gostamos dela como ela é, e por con-
sequência, nos distanciamos dela no presente. Já o 
passado nos mostra que mudanças só acontecem a 
partir de bons embates e conflitos nos parlamentos 
- ou fora deles. E nós, ao contrário de acelerarmos 
estas mudanças com a força da internet, preferimos 
nos seduzir por fake news. 

Quando tratamos da inclusão da maioria de negros 
que formam o nosso Brasil, mais dissonância há no 
tempo presente. Neste ano de forte crise, ficamos 
felizes e esperançosos por termos pela primeira vez, 
negros na maioria das universidades públicas - mas 
o presente mostra que continuamos falhando, pois 
o Enem de 2021 foi o mais branco e elitista dos 
últimos tempos. 

Quando falamos de multigerações, as pressões 
continuam desumanas para todos os lados. A taxa de 
suicídio entre os jovens que vivem nas grandes cida-
des brasileiras aumentou em 24%, conforme dados 

passado, presente ou futuro: onde 
você se sente mais confortável?
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da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), e 
provavelmente por conta da masculinidade tóxica, que 
de alguma forma toleramos todos os dias, o suicídio 
entre jovens do sexo masculino e até três vezes maior. 

Os jovens das últimas gerações não toleram viver 
de forma tão desalinhada com seus valores. Então, 
é nossa tarefa no presente, falar sobre o assunto, 
prevenir e cuidar para que eles tenham mais amor 
e interesse pela vida. E na outra ponta, as pessoas 
50+ carecem da liberdade de envelhecer, ou mesmo 
de parecerem mais velhas. 

Prova disso é que o brasileiro é um dos campeões 
de gastos com cosméticos antienvelhecimento (da-
dos do Euromonitor). A causa parece ser o medo de 
preconceito e de exclusão por não parecer jovem. E 
este é um comportamento predatório que arrastamos 
do passado, mesmo o futuro já tendo nos provado 
que apagar nossas marcas não nos faz mais felizes, 
ao contrário, tem nos trazido angústia e sofrimento. 

E quando falamos do envelhecimento da mulher 
então, a pressão mais do que dobra. Neste caso, o 
presente nos convida a entender que, em um país 
tão desigual como o nosso, o envelhecimento está 
muito mais ligado às condições de vida das pessoas, 
do que ao tempo do relógio. A equidade é um caminho 
seguro para um envelhecimento digno e prazeroso. 

Quando olhamos para as PCDs (pessoas com defici-
ência), concluímos que infelizmente, a pandemia está 
interrompendo os avanços de inclusão no mercado 
de trabalho. E nós, ao contrário de explorarmos as 
possibilidades de inclusão a partir das redes e do 
mundo virtual, estamos usando a pandemia como 
pretexto para não cumprir sequer a lei de cotas. 

O presente, entretanto, é generoso e nos brinda 
com iniciativas de empresas e corporações, que in-

centivam e provocam comunidades empreendedoras 
com concursos de acessibilidade. Que premiam a 
criação de ferramentas que ensinam braile e a ouvir 
descrição, entre tantas outras iniciativas, que estão 
criando hoje um futuro mais inclusivo para todos. 

O presente nos agracia também com lideranças 
humanistas que atuam no mundo corporativo trans-
formando empresas em espaços seguros e cada vez 
mais diversos e inclusivos. Segundo elas, a diversidade 
não muda apenas os resultados financeiros, mas faz 
o trabalho social de transformação para termos todo 
um país melhor. 

Para que boas mudanças aconteçam, é preciso 
trabalhar a vontade de agir no presente e buscar o 
equilíbrio entre querer e fazer acontecer. Porque de 
nada adianta transferir responsabilidade, delegando, 
por exemplo, ao "pessoal do RH", que se esforce, se 
vire, e contrate pessoas diversas. Precisamos como 
indivíduos, provocar, exigir e participar desta mu-
dança de cultura da empresa que trabalhamos, para 
que possamos ter o mínimo de conversa coletiva, 
para entender as razões e os benefícios de sermos 
mais plurais. 

Agir no presente é repensar e transformar pro-
cessos de seleção para atrair as pessoas afetadas 
pela desigualdade, abrindo mão de exigências 
de uma segunda língua, da busca de candidatos 
somente em faculdades renomadas ou até mesmo 
dispensando a formação superior quando esta não 
for uma exigência essencialmente técnica. Agir 
de forma inclusiva é reconhecer que o instinto de 
sobrevivência de uma pessoa marginalizada, sua 
capacidade de adaptação e de resolução de desafios 
também são skills, que podem fortalecer e proteger 
as estratégias corporativas. 

Agir no presente é se aproximar e procurar entender 
que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 
apenas 35 anos. Que isso acontece pela total exclusão 
que promovemos com estas pessoas na sociedade e, 
principalmente, no mundo corporativo. Temos que 
agir já, para que possam ter os mesmos direitos aos 
75 anos de vida "em média", que temos. 

Afinal, o velho passado já nos mostrou que o segredo 
da vida são as diferentes e múltiplas conexões que 
podemos fazer no presente. E que a possibilidade de 
solidão no futuro, ao contrário, mata. 

(Fonte: Ronaldo Ferreira é conselheiro da 
Associação das Agências de Live Marketing, CEO 

da um.a #diversidadeCriativa - empresa 
especializada em eventos, campanhas de 

incentivo e trade, e sócio-fundador com a Pearson 
Educacional do programa de capacitação MDI - 

Mestre Diversidade Inclusiva.)
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nobel da paz
Os jornalistas Maria Ressa, das Fi-

lipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, 
foram laureados com o Prêmio Nobel da 
Paz de 2021 por sua luta em defesa da 
liberdade de expressão em seus países 
de origem. De acordo com o Comitê 
Norueguês do Nobel, Ressa e Muratov 
representam "todos os jornalistas que 
se levantam por esse ideal em um 
mundo onde a democracia e a liberdade 
de imprensa enfrentam condições cada 
vez mais adversas" (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/marketing-e-inteligencia-artificial-precisam-caminhar-juntos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/digitalks-executive-discute-sociedade-e-economia-digital-na-ultima-edicao-de-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/negocios/negocios-em-pauta-09-a-13-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-09-a-13-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-oferecer-educacao-financeira-para-adolescentes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-se-ninguem-contar-aos-lideres-que-eles-tambem-colapsam/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-para-a-transformacao-digital-de-pmes/

