
Saiba como escolher o 
melhor negócio para a 

obtenção de vistos

Muitas pessoas 
querem saber o que 
é possível fazer para 
empreender, criar 
e ganhar dinheiro, 
uma vez que estamos 
diante de uma 
situação muito 
complexa

É importante, antes 
de realizar qualquer 
procedimento, prin-

cipalmente no que se refere 
a aplicação de visto, saber o 
que é um bom ou mau ne-
gócio. Mas como estruturar 
isso nessa nova realidade? 
Quando a gente diz que o 
mundo vai mudar, não é 
somente uma questão re-
lacionada à pandemia, até 
mesmo porque a ciência 
avançou muito e em breve 
teremos uma vacina.

Mas a forma como as 
pessoas fazem negócios 
será diferente e uma nova 
realidade, requer uma nova 
estratégia. Atualmente, 
vemos que as pessoas 
passaram a diminuir as es-
truturas dos negócios para 
otimizar outras questões, 
como plataformas online, 
desenvolvimento de equi-
pe, entre outras coisas. 
Pensar em um negócio 
também envolve as chances 
de crescimento, então será 
que o empreendimento, 
que você idealizou, pode 
ser utilizado para fazer um 
visto internacional? Lem-
brando que muitos países 
concedem vistos para em-
preendedores.

O primeiro passo é fazer 
uma boa análise de merca-
do e entender para quem 
você quer vender, sejam 
eles brasileiros, ameri-
canos, de qualquer outra 
nacionalidade, ou mesmo 
utilizar uma plataforma 
aberta para diversos paí-
ses. Se for o caso de ven-
das internacionais para o 
mundo todo, o Brasil não 
é o lugar ideal para fazer 
isso, porque existem inú-
meras regras relacionadas 
a importação e a exporta-
ção, além de tributações 
e burocracias que podem 
travar completamente 
esses processos.

Outro fator que deve ser 
levado em consideração é 
que os brasileiros costu-
mam vender apenas para 
o público nacional, em 
plataformas nacionais, que 
podem ser problemáticas 
para empreendedores e 
consumidores. Após essa 
decisão, é hora de pensar 
no seu público alvo. Muitos 
começam um negócio com 
a noção de que o produto 
é o principal fator, mas na 
verdade trata-se muito 
mais das pessoas que vão 
comprá-lo. 

Focar em um nicho espe-
cífico é muito mais saudável 
para uma empresa do que 
tentar agradar a todos, afi-
nal é assim que você se ade-
qua ao seu mercado para 
então vender o produto ide-
al. Hoje em dia, há inúmeras 
ferramentas para encontrar 
seus consumidores, mas 
ainda assim, é essencial 
entender o comportamento 
e hábitos deles, para que 
exista uma identificação 
com o negócio.

Com relação ao desen-
volvimento da empresa e 
a chance de levá-la a outro 
país, é importante ter em 
mente que o visto não é 
a causa, mas sim a conse-
quência de um planejamen-

to bem executado para um 
negócio de sucesso. Isso 
também depende bastante 
de onde o empreendedor 
quer aplicar esse projeto, 
afinal uma boa estrutura 
leva em consideração o 
mercado desejado, num 
ambiente apropriado e 
onde está o público. Afu-
nilar essas decisões gera 
resultados eficazes.

Em um mundo com tantas 
coisas acontecendo ao mes-
mo tempo, e sempre com 
novidades, conhecer a fun-
do o seu empreendimento e 
a tecnologia utilizada fazem 
toda a diferença. Procurar 
compreender mídias e 
softwares é uma maneira 
de desenvolver o próprio 
negócio sem um custo tão 
alto, especialmente com 
colaboradores terceiriza-
dos, até mesmo porque eles 
não precisam permanecer 
na empresa.

A inovação continua sen-
do uma grande demanda do 
mercado. O sucesso de ou-
tros empreendedores pode 
instigar a cópia e fazer isso 
é o caminho para o fracasso, 
além de gerar desconfiança. 
Não é necessário copiar ou 
atacar os concorrentes, mas 
sim fazer coisas que dife-
renciem os trabalhos, até 
porque os clientes sabem 
o que, e de quem, estão 
comprando.

Tudo o que envolve a cria-
ção de uma empresa é tam-
bém fruto do que é inves-
tido nela. Absolutamente 
ninguém começa pensando 
em ter o mínimo de lucro, 
então não existe o mínimo 
de investimento. Buscar as 
melhores soluções com um 
orçamento adequado gera 
o resultado esperado, en-
quanto o mínimo costuma 
trazer apenas isso mesmo. 
Por isso, tirar essa palavra 
do vocabulário é uma boa 
maneira de começar, seja 
para trabalhar no Brasil ou 
no exterior. Economizar é 
fundamental, mas não da 
forma errada.

Separei algumas ideias de 
negócios que estão cres-
cendo em todo o mundo. 
Uma delas é o ramo de pet 
shops, por exemplo, espe-
cificamente os que trazem 
mais artigos luxuosos têm 
ganhado cada vez mais es-
paço na vida das pessoas. 
Como os bichos de estima-
ção fazem parte da família, 
também são tratados como 
filhos e merecem o melhor. 
Existem alguns hotéis es-
pecializados em cuidar de 
animais enquanto os donos 
viajam, alguns cobram até 
$ 12 por dia, com uma 
estrutura simples. Outros, 
com uma apresentação 
bem elaborada, com banhos 
constantes, alimentação 
diferenciada e limpeza 
frequentes, podem cobrar 
até $ 50 a diária.

Artigos exclusivos tam-
bém são de muito valor para 
os consumidores, como 
produtos importados. Lojas 
que oferecem os melhores 
chocolates, azeites, caviar 
e queijos, como pequenos 
empórios, que trazem pro-
dutos sofisticados, é o que 
há de mais interessante em 
outros países.

Muitas vezes, abrir algo 
no segmento de luxo não 
requer um investimento 
alto, mas é necessário ava-
liar as possibilidades.

(*) - É advogado da Toledo 
e Advogados Associados 
especializado em direito 

internacional, consultor de negócios 
internacionais e palestrante. 

(www.toledoeassociados.com.br).
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Cada vez mais a ideia de competitividade dentro das em-
presas tem ficado para trás. As organizações do mundo todo 
já notaram a importância de humanizar os processos, assim 
como ajustar a comunicação e as relações interpessoais, 
tanto com clientes como com os próprios colaboradores. 
Historicamente, a sociedade tem se desenvolvido baseada 
em relações de abuso de poder, tanto o financeiro como o 
intelectual e o biológico. 

Entretanto, finalmente, começamos a discutir a em-
patia, ou seja, a atitude de colocar-se no lugar do outro. 
Não há época mais propícia para colocarmos esta atitude 
em prática. Estamos atravessando um dos momentos 
mais frágeis do século. A crise, impulsionada pelo novo 
Coronavírus, não escolheu gênero, classe ou região, ela 
veio e reconfigurou toda nossa vida, a rotina, a forma de 
trabalho e de nos relacionarmos. A saúde e a tecnologia 
ganharam a linha de frente do protagonismo positivo e 
atitudes voltadas ao outro passaram a ganhar mais espaço, 
inclusive, nas empresas. 

O local de trabalho, mesmo que ainda tenha um potencial 
violento no ponto de vista psicológico, teve que quebrar as 
barreiras e dar espaço a empatia. Em um momento onde 
as pessoas têm acessado emoções até então nunca expe-
rimentadas, como medo, ansiedade, insônia, incertezas e 
vulnerabilidade, estar disposto ao outro virou sinônimo não 
só de gentileza, mas também de sobrevivência e bem estar 
no meio corporativo. 

O que nos torna humano é justamente a capacidade 
de sentir, de gerar conexões e de nos importarmos com 

o outro. Por isso, agir com empatia aumenta nossos 
vínculos sociais e melhora nossa capacidade de regular 
emoções durante um período de estresse e ansiedade. 
Por outro lado, mesmo que de uma forma inconsciente, 
uma liderança empática significa segurança e confiança 
para colaboradores, além de ser uma atitude positiva 
para a inteligência emocional. A longo prazo, isso ainda 
pode significar a retenção de talentos dentro da empresa 
e a consolidação da cultura interna que é tão difícil de 
se criar. 

Ser um líder e ter uma equipe que ouve, observa, busca 
manter o autocontrole e o equilíbrio é a chave para a sus-
tentabilidade empresarial, quando a empatia entra em uma 
organização, ela abre espaço para uma série de valores e 
ainda, tem a capacidade de elevar resultados, assim como 
o engajamento e confiança para tomada de decisões. Os 
laços também ficam mais ricos e firmes o que é ótimo para 
o trabalho em equipe. 

Por isso eu digo: a empatia tem um papel fundamental 
para o bem estar das empresas. Mesmo que sozinha ela 
não resolva todos os problemas e barreiras do universo 
corporativo, andar com sapatos alheios e colocar-se no lugar 
do outro, buscar diálogo, se colocar em um local de escuta 
vai contra a maré da violência, daquilo que nos ameaça 
psicologicamente e reforça aquilo que mais sentimos falta: 
a nossa humanidade, inclusive e principalmente, dentro do 
ambiente de trabalho. 

(*) - Doutor em Psicologia Social pela USP e membro do conselho do mestrado 
profissional da Fundação Dom Cabral, é fundador e CEO da Connekt, plataforma 

inteligente de recrutamento digital.

O brilho no olho em escrever re-
portagens para o jornal foi trocado 
pela satisfação em ajudar pequenas 
empresas a aparecerem na mídia, para 
que ganhem visibilidade e cresçam. 
Com essa missão, a jornalista Laís 
Oliveira deixou a redação da Folha 
de S.Paulo para trabalhar com asses-
soria de imprensa e criou a Press UP, 
voltada a PMEs, empreendedores e 
startups. 

A agência democratiza a comuni-
cação e faz a ponte entre os clientes 
e a imprensa com planos avulsos ou 
recorrentes. “É um modelo descom-
plicado, voltado àqueles que precisam 
dar um ‘up’ nos negócios e que não têm 
um orçamento robusto para investir 
em equipes de marketing digital, de 
relações públicas e de mídias sociais. 
Reunimos as principais técnicas para 
conseguir os melhores resultados e 
a valores acessíveis - a partir de R$ 
1.440”, diz Laís. 

A estratégia de divulgação inclui 
Link Building e otimização dos rele-
ases para SEO, para atrair tráfego e 
autoridade para os sites - e pode inte-
grar Social Buzz, que viraliza matérias 
nas redes sociais e posts patrocinados, 
para maior taxa de engajamento. 
Nesse primeiro ano de trajetória, 
a Press UP teve clientes atendidos 
em sete estados, além da Espanha 

Com o retorno de 
algumas atividades, 
as empresas acabam 

necessitando de algumas 
estratégias e soluções para 
a retomada, principalmente 
quando se trata da prospec-
ção de negócios.

Com foco na criação de 
oportunidades de negócios 
para seus clientes, a Pros-
pect Brasil atua diretamen-
te na otimização da área 
comercial das empresas, 
visando acelerar e aumen-
tar as chances de novos 
contratos. Nessa nova fase, 
essas soluções são ainda 
mais importantes, pois so-
mos desafiados a entender 
os processos e a quebrar 
paradigmas para alcançar o 
sucesso. Conheça 5 pontos 
importantes para retomar de 
forma inteligente:
 1) Saiba qual é o ponto 

frágil do seu poten-
cial cliente - para 
atender as expecta-
tivas, é necessário 
entender a real de-
manda das pessoas e 

As empresas necessitam de estratégias quando se trata 
da prospecção de negócios.
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Soluções para prospectar 
em tempos de pandemia

A pandemia fez com que várias áreas precisassem se reinventar, pois tanto a rotina da população 
quanto a economia de todo o país foram afetadas

e chamadas de vídeo 
são fortes aliadas neste 
período

 4) Sempre esteja dis-
posto a procurar as 
soluções possíveis 
- por mais óbvio que pa-
reça, colocar-se à dis-
posição faz com que a 
troca entre contratado 
e contratante seja mais 
segura e confiável. Es-
teja sempre disponível 
para auxiliar e tirar 
dúvidas do seu cliente.

 5) Prospecte muito 
para entender cada 
vez mais o mercado 
e encontrar solu-
ções ideais - entender 
o funcionamento de 
qualquer setor requer 
da prática. Tão im-
portante quanto estar 
preparado e estudar 
sua área, é aplicar co-
nhecimento e adquirir 
experiência para con-
duzir os atendimentos 
com excelência. Fonte: 
(www.prospectbrasil.
com.br).

empresas. Faça uma 
boa pesquisa e ofere-
ça soluções eficientes 
para os problemas do 
seu potencial cliente.

 2) Vá além de apenas 
solucionar proble-
mas - a empresa pre-
cisa perceber que a 
relação com você vai 
além de um contrato 
de prestação de ser-
viço. Saiba ser solícito 
e conduza o atendi-
mento para cultivar 

uma boa relação, não 
apenas fechar negócio 
de forma imediata.

 3) Seja claro e sucinto 
em seus contatos 
- você será o porto 
seguro na tempesta-
de, então o seu con-
tato com a empresa 
precisa ser direto e 
eficaz. Reuniões e en-
contros costumam ser 
mais eficientes do que 
e-mail para estreitar 
essa relação. Ligações 

Aposta em valores acessíveis para 
divulgar PMEs e empreendedores

Relatório Global do Facebook. O 
cenário de incertezas impulsiona a 
Press UP na missão de fortalecer a 
credibilidade dos clientes, para que 
não façam parte dessas estatísticas. 

“Queremos disseminar as boas 
ideias para que sobressaiam mesmo 
em tempos desafiadores. Conquistar 
bons resultados e ver nossos asses-
sorados voarem cada vez mais alto 
é o melhor presente de aniversário 
que podemos ter”, afirma Laís. Os 
brasileiros estão cada vez mais co-
nectados e as redes sociais lideram o 
acesso diário na internet, segundo a 
empresa de análise digital Comscore. 
Só no Facebook, a rede social mais 
utilizada no mundo, são 130 milhões 
de contas no Brasil. 

Durante esse período turbulento, no 
entanto, foi o LinkedIn que ganhou 
notoriedade no país - onde tem 43 
milhões de usuários, sendo o quarto 
maior da plataforma -, como espaço 
de network, de exposição de marcas, 
tanto corporativas quanto pessoais, 
e de negócios. Atenta a esse movi-
mento, a Press UP intensifica o social 
seeding, para aproveitar o potencial 
dessas ferramentas, conquistar o pú-
blico-alvo com conteúdo de qualidade 
e informação e gerar leads. Fonte e 
outras informações: (www.pressup.
com.br).

Laís Oliveira, da Press UP.
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e dos Estados Unidos, e de setores 
variados, como Tecnologia, Logística, 
Investimento Florestal, Gastronomia, 
Educação e Saúde. 

A Dusspy Tecnologia é um deles, e 
teve 21 reportagens publicadas. “O 
trabalho realizado nos fez ganhar no-
toriedade e aumentou as vendas. Supe-
rou e em muito nossas expectativas”, 
conta Ruberley Silva, CEO da empresa. 
A pandemia resultou no fechamento 
de 26% das pequenas empresas do 
mundo, segundo o recém-publicado 

O poder da empatia no bem estar das empresas


