
Como desenvolver 
o empreendedorismo em 

tempos de crise

Cerca de 25% do 
total da população 
adulta brasileira 
deve se tornar 
empreendedora, este 
ano

Dados da Global Entre-
preneurship Monitor 
(GEM) apontam que 

mais de 53 milhões de pes-
soas já optaram por esse 
desafio e decidiram abrir 
o próprio negócio no País, 
nos últimos anos. E este 
número deve ter um grande 
salto, principalmente neste 
período de pandemia em 
que muitas pessoas estão 
procurando novas alterna-
tivas de renda.

Mesmo quem não tem 
familiaridade com o assunto 
pode se aventurar nos cami-
nhos do empreendedoris-
mo. Os seres humanos são 
dotados de criatividade – o 
que pode ser confirmado 
apenas observando uma 
criança. Contudo, conforme 
vamos crescendo e nos de-
senvolvendo, deixamos de 
lado todo o poder criativo 
adquirido na infância. 

Uma criança não tem 
medo de errar, fala a verda-
de, pede ajuda a quem está 
a sua volta, tem resiliência e 
tolerância ao risco, além de 
criatividade para resolver 
problemas e criar soluções.

Grande parte dessas ca-
racterísticas faltam nos 
adultos, principalmente 
no decorrer dos anos com 
a rotina e as tarefas do dia 
a dia. Sonhar deixa de ser 
prioridade e a busca pelo 
sucesso ou até mesmo pelo 
simples sustento da família 
colocam as características 
de um grande empreende-
dor em stand by.

A boa notícia é que tudo 
pode ser retomado com um 
pouco de boa vontade e âni-
mo para trabalhar. Para isso, 
sugiro alguns passos: acre-
dite em você, seja proativo, 
seja observador e criativo 
para resolver os seus pro-
blemas e, principalmente, 
os dos outros. Seja resiliente 
e tenha autonomia.  

Se você é funcionário, te-
nha em mente que você tem 
um líder, assim, converse 
com ele e saiba onde você 
pode chegar, pergunte até 
onde sua autonomia chega. 
Muitas vezes, ultrapassar 
essa linha de forma pruden-
te pode te destacar entre os 
outros. Seja otimista sempre 

e se inspire em pessoas de 
sucesso.

Estamos em um período 
de pandemia que gerou uma 
mudança de comportamen-
to. Muitas oportunidades 
foram abertas, como o tra-
balho com os meios digitais, 
e as empresas que consegui-
ram se projetar neste perío-
do, que estiveram próximas 
do seus clientes, terão uma 
performance maior no pós-
crise. Há oportunidades 
para microempreendedores 
e novas empresas, principal-
mente com atuação home 
office, o que não era muito 
comum antigamente.

Se a ideia é empreender 
mas você ainda trabalha 
com carteira assinada, a 
dica é focar no intraempre-
endedorismo. Começar a 
desenvolver as habilidades 
no local de trabalho pode 
ser o início de uma grande 
carreira de sucesso. Mui-
tas parcerias e até mesmo 
sociedades surgem de um 
bate-papo com o dono do 
negócio. 

Analise se a empresa pos-
sui um plano sólido de perfil 
de colaboradores, ambiente 
e cultura organizacional, 
além de uma liderança for-
te e estratégica. Estude as 
principais necessidades do 
mercado e os problemas 
que quer resolver. Nesta 
caminhada, é possível er-
rar, mas é preciso corrigir 
o erro o mais rápido pos-
sível. Leia muito, pesquise 
em sites especializados e o 
fundamental: coloque seu 
conhecimento em prática 
todos os dias. 

Para alcançar o sucesso 
e se destacar como empre-
endedor é preciso ainda 
ter capacidade de anteci-
pação nas tomadas de de-
cisão frente aos problemas, 
promover o pensamento 
criativo e crítico, apresen-
tar melhorias dentro da 
organização, proatividade, 
buscar relevância no mer-
cado que atua, otimismo, 
pensamento estratégico, 
autoconfiança, resiliência e 
muita capacidade de adap-
tação em terreno hostil. Há 
espaço para todos. 

O mercado está caren-
te de empreendedores e 
muitas (boas) ideias estão 
morrendo, neste momento, 
por falta de apoio e inciativa. 
Arrisque-se!

(*) - É CEO-Fundador 
da MI Consult IT.

Anderson Vidal (*)
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ANS: obrigatória 
cobertura de teste 
por planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) decidiu incluir, no rol de procedi-
mentos obrigatórios a serem atendidos por 
planos de saúde, os testes para confirmação 
de infecção pelo novo Coronavírus, que 
causa a Covid-19. A Resolução Normativa 
458, de 2020, que inclui os exames labora-
toriais, foi publicada ontem (29) no Diário 
Oficial da União.

As pesquisas de anticorpos IgA, IgC ou 
IgM serão obrigatórias para os planos de 
saúde nas segmentações ambulatorial, 
hospitalar (com ou sem obstetrícia) e 
referência, nos casos em que o paciente 
apresente ou tenha apresentado alguns 
quadros clínicos. 

Entre esses quadros clínicos estão gripe 
com quadro respiratório agudo (com febre, 
tosse, dor de garanta, coriza ou dificulda-
de respiratória) e síndrome respiratória 
aguda grave (dificuldade para respirar, 
pressão persistente no tórax, saturação de 
oxigênio menor que 95% em ar ambiente 
ou coloração azulada nos lábios e rosto). 
A inclusão dos exames no rol de procedi-
mentos obrigatórios para planos de saúde 
foi tomada em reunião colegiada da ANS 
na semana passada, em cumprimento a 
uma decisão judicial (ABr).

O estudo, feito em 77 
países, analisa fatores 
como pagamento de 

impostos e contabilidade, 
dificuldade para contratar, 
demitir e gerenciar folha 
de pagamento e questões 
relacionadas a regulações e 
penalidades. 

O Índice Global de Comple-
xidade Corporativa revela 
que, apesar dos progressos 
realizados nos últimos anos 
em que foram implementa-
dos impostos digitais, o Bra-
sil ainda é um ambiente de 
negócios muito complexo, 
com dezenas de regimes fis-
cais diferentes, distribuídos 
em três instâncias governa-
mentais: federal, estadual e 
municipal. 

“O Brasil conseguiu evo-
luir numa agenda que 
melhora o ambiente de 
negócios. Mas o país ainda 
apresenta uma série de 
desafios para quem vem 
investir e empreender por 
aqui. Países como a Grécia, 
que caiu, no último ano, 
da primeira para a quinta 
posição no ranking, estão 
fazendo mudanças de modo 
mais enfático e colhendo os 
frutos deste esforço”, disse 

Com dezenas de regimes fiscais diferentes, Brasil ainda é um 
ambiente de negócios muito complexo.
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O Empreendedorismo no Brasil vem há anos em uma 
crescente, mas nunca esteve tão em alta quanto agora. 
A estimativa para 2020 é de que o Brasil atinja o maior 
número de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. 
Seja para melhorar a qualidade de vida ou por necessidade, 
começar um negócio próprio é uma das opções preferidas 
do brasileiro para driblar a crise. Diante desse cenário, o 
Franchising aparece como forte tendência, principalmente 
para os empreendedores que querem correr menos risco. 

 Por ter um modelo de negócios pronto e já testado no 
mercado, as chances de sucesso são maiores quando com-
paradas com um negócio iniciado do zero. Márcia Ximenes, 
diretora de expansão da Flyworld Brasil, franqueadora de 
agências de viagens com mais de 30 anos de expertise no 
mercado de turismo, aponta os principais pontos positivos 
do Franchising:
 1) Expertise: ao optar por uma franquia, o empreen-

dedor tem acesso a todo capital intelectual do fran-
queador, além de condições especiais em produtos 
e serviços que o deixam mais competitivo. Poder 
contar com um modelo de negócio já testado no 
mercado possibilita ao novo empreendedor ter um 
retorno mais rápido do investimento e evita também 
que ele perca dinheiro testando formas de operar.

 2) Home Office: mesmo antes da pandemia esse for-
mato de trabalho já vinha crescendo no país. Com 
a COVID-19 essa forma de atuação foi testada e 
aprovada por muitas empresas. Ter a possibilidade 
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Renato Alves (*) 

Antes da pandemia do novo Coronavírus 
eclodir no Brasil e no mundo afora, milhares 
de pessoas tinham o sonho de poder tra-
balhar de casa, usando o seu computador, 
internet e telefone. Conciliar o serviço com 
as outras atividades do dia, ter mais tempo 
com os familiares e amigos e conseguir atuar 
dentro do horário comercial, sem precisar 
enfrentar o trânsito nem encarar transportes 
públicos lotados, parecia a solução de grande 
parte dos problemas. 

No entanto, depois de semanas sendo 
obrigados a trabalhar em esquema home 
office para evitar a proliferação da doença, 
pergunto: será que o sonho virou pesadelo? 
É óbvio que as condições atuais não faziam 
parte do cenário que em outro tempo imagi-
návamos. Se por um lado, de repente, muitos 
indivíduos se viram trabalhando em casa, 
junto com a presença integral das pessoas 
com quem dividem o lar e em ambiente im-
provisado, por outro, há empresas que nunca 
tinham adotado o home office encontraram 
enormes dificuldades para gerenciar o ne-
gócio a distância, garantir que não sofresse 

Brasil é o segundo país mais 
complexo do mundo para 

se fazer negócios
De acordo com uma pesquisa feita pela TMF Group, especialista em serviços de contabilidade, folha 
de pagamento e internacionalização de empresas, o Brasil é o segundo país mais complexo do mundo 
para se fazer negócios, ficando atrás apenas da Indonésia

o Brasil é sucedido, respec-
tivamente, pela Argentina, 
a Bolívia e a Grécia. Se-
gunda maior economia do 
mundo, a China aparece 
mal colocada no ranking. 
O gigante asiático é o sex-
to país mais complexo do 
mundo para se fazer negó-
cios. Mas a América Latina 
aparece como a região mais 
complexa do mundo. Dos 
dez países mais complexos 
do mundo, seis são latino-a-
mericanos. 

Os Estados Unidos, em 
guerra comercial e diplo-
mática com a China, apa-
recem melhor do que seu 
rival econômico no quesito 
complexidade. A economia 
norte-americana é, de acor-
do com o estudo, a segunda 
menos complexa do mundo, 
perdendo apenas para Cura-
çao, país pertencente ao 
Reino dos Países Baixos, no 
sul do Mar do Caribe. Outros 
países que integram a lista 
dos menos complexos estão 
a Dinamarca, a Holanda, a 
Irlanda, a Jamaica, as Ilhas 
Virgens Britânicas e as Ilhas 
Cayman. 

Fonte e mais informações: 
(www.tmf-group.com). 

Rodrigo Zambon, Diretor 
Geral da TMF Brasil. 

No entanto, o executivo 
acredita que, apesar das 
complexidades brasileiras, 
haverá uma onda de aqui-
sições de empresas brasi-
leiras a partir do segundo 
semestre deste ano. “Com 
a desvalorização do real, 
houve um aumento na pro-
cura por ativos no Brasil por 
parte de fundos soberanos e 
empresas de private equity. 
Percebemos esta tendência 
de maneira bastante intensa 
em nossos contatos com es-
tas entidades estrangeiras”, 
acrescentou Zambon. 

Segundo o relatório, os 

entrevistados acreditam que 
os procedimentos de RH no 
Brasil, como a contratação, 
demissão e gerenciamento 
da folha de pagamento - um 
dos principais desafios do 
país - se tornarão menos 
complexos nos próximos 
cinco anos. Quando se trata 
de regras, regulamentos 
e penalidades, outro im-
portante obstáculo para as 
empresas que operam no 
Brasil, os entrevistados são 
menos otimistas. Eles acre-
ditam que essa realidade 
não mudará nos próximos 
cinco anos.

No ranking dos países 
mais complexos do mundo, 

Franchising: mais segurança na hora de empreender

de empreender nesse formato, principalmente nos 
períodos de recessão, tornam o custo operacional 
do negócio muito menor. Na Flyworld é possível em-
preender de casa e sem a necessidade de contratar 
funcionários. 

 3) Suporte: um dos grandes diferenciais é poder contar 
com uma estrutura de apoio que os franqueadores 
oferecem. “No nosso caso, não é preciso ter experi-
ência no mercado de turismo, oferecer apoio na área 
operacional e treinamentos é fundamental. Além 
disso, oferecemos um departamento de marketing, 
que está sempre criando campanhas para a rede 
e materiais personalizados para nossas unidades”, 
finaliza a diretora.

Saiba mais em (https://flyworld.com.br/franquia/).

Home Office: sonho ou pesadelo?
os impactos da pandemia e que a qualidade 
da entrega dos seus colaboradores não iria 
declinar, uma vez que as cobranças e os 
direcionamentos passaram a ser feitos por 
e-mail e videoconferências. Estamos tendo 
tempo suficiente para nos adaptar a essa 
nova realidade e acredito que essa mudança 
no mercado de trabalho veio para ficar em 
definitivo. E não é apenas a minha opinião 
que aqui exponho. 

Uma pesquisa realizada pela consultoria 
Cushman & Wakefield, especializada em 
serviços imobiliários comerciais, aponta 
que quase 74% das companhias pretendem 
instituir o trabalho remoto depois que a crise 
passar. A organização entrevistou 122 execu-
tivos de multinacionais que atuam no Brasil. 
Para comparação, na Bicalho Consultoria, 
rede onde sou diretor de expansão, 70% da 
equipe manifesta interesse em continuar 
trabalhando de suas casas. 

Trabalhar sozinho exige muito foco e dis-
ciplina para que a rotina seja satisfatória e é 
difícil, ainda mais no meio de uma pandemia, 
encontrar a performance ideal para fugir das 
armadilhas que estar em casa proporciona, 
como acordar mais tarde, passar o dia de 

pijama e fazer pausas para descansos no 
meio do expediente. Estabelecer regras, 
horários e pontuar as prioridades como se 
estivesse no escritório é fundamental para 
que você seja produtivo. 

E lembre-se: estar em casa não significa 
se esforçar mais que o necessário. A men-
te precisa descansar e temos que dedicar 
tempo para ficar com os filhos, ler, estudar, 
praticar exercícios e fazer o que quisermos, 
dentro dos nossos limites atuais. Sou apai-
xonado pelas pessoas, por dividir o meu 
dia com os outros e espero que em breve 
toda a situação em que nos encontramos 
hoje melhore. 

Ainda que tenhamos que trabalhar de den-
tro das nossas casas para sempre, que o ir e 
vir seja livre para podermos encontrar nossos 
parentes, amigos e quem tanto nos fez falta 
durante a quarentena e o isolamento social. 
Enquanto isso, não se sinta solitário. Use as 
ferramentas digitais a seu favor e mantenha 
uma boa comunicação com a sua equipe. 
Se tudo der certo, logo estaremos juntos! 

(*) - É Diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal, 
empresa especializada em internacionalização 

de negócios e franquias. 


