
Faça com que sua 
empresa se torne 

uma empresa global

Já não é mais 
novidade que 
a pandemia 
impulsionou 
os brasileiros a 
apostar no próprio 
negócio e enxergar o 
empreendedorismo 
como uma fonte de 
renda

De janeiro a se-
tembro de 2020, 
a quantidade de 

microempreendedores in-
dividuais (MEI) cresceu 
14,8% quando comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior, chegando a 
10,9 milhões de registros, 
segundo dados do Portal do 
Empreendedor, do Governo 
Federal. Ao mesmo tempo 
que o nosso país oferece 
diversas possibilidades, 
dificuldades burocráticas 
devido à mentalidade con-
servadora do mercado, 
desmotivam as pessoas de 
tirar os planos do papel. 

Estamos vivendo um mo-
mento muito propício para 
se pensar em internacionali-
zação. Com a globalização e 
o fácil acesso a informações, 
levar uma empresa para 
fora é um desafio menor 
do que já foi um dia. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Fundação 
Dom Cabral (FDC) - escola 
de negócios brasileira com 
padrão e atuação interna-
cionais de desenvolvimento 
e capacitação - 71,9% das 
companhias aumentaram os 
investimentos no mercado 
externo. 

Ou seja, o processo de 
internacionalização passou 
a ser uma estratégia para as 
organizações acelerarem o 
crescimento e compensa-
rem as perdas financeiras. 
Em um contexto de cres-
centes mudanças, estudar 
as variáveis e problemáticas 
em torno dos mercados ex-
ternos é fundamental para 
o sucesso de uma marca. 

Além de definir metas a se-
rem atingidas e o orçamen-
to necessário, identificar 
países potenciais, analisar 
fatores macro e microe-
conômicos, conhecer as 
diferenças de mercado, as 
regras e os processos que 
os definem, entender as 
exigências legais e verificar 
a presença de concorrentes 
no local, por exemplo, são 
alguns dos cuidados para 
se levar em consideração. 
Registrar a empresa no 
país escolhido também é 
primordial para protegê-la 
internacionalmente. 

Obter uma marca global 
aumenta a credibilidade e 
reforça o reconhecimento 
pelos consumidores brasi-
leiros. Além disso, apostar 
no comércio exterior é uma 
excelente alternativa para 
quem deseja ficar cada vez 
menos vulnerável à vola-
tilidade que enfrentamos 
atualmente no mercado 

brasileiro. 
Dentre outras vantagens, 

destaco o potencial para 
aumentar o faturamento 
da firma, por conta da taxa 
de conversão das moedas; 
a diminuição dos custos de 
vários setores da compa-
nhia, como mão de obra e 
matéria-prima; e atualiza-
ção do modelo de negócio, 
uma vez que a inovação 
passa a fazer parte do jogo. 

Indiscutivelmente, os 
Estados Unidos, berço do 
capitalismo, lideram com 
larga vantagem a entrada 
de brasileiros e empresas 
brasileiras em seu territó-
rio. O que tenho visto, é 
que a grande maioria dos 
empresários têm optado 
pela região devido à pujança 
financeira e pela segurança 
econômica, política e con-
tratual. 

Ainda com base na apu-
ração da Fundação Dom 
Cabral, observamos forte 
presença de internaciona-
lização das empresas bra-
sileiras na Europa, sendo 
o Reino Unido, a França, a 
Espanha e a Itália os países 
com a maior concentração. 
Dentre os países asiáticos, a 
China é o principal destino 
das nossas companhias. 
Acredito que a internacio-
nalização deverá ser uma 
constante nos próximos 
anos. Uma vez iniciado o 
processo, podemos passar 
por ajustes, mas não re-
gressar. 

Ao contrário do que se 
possa imaginar, o comércio 
exterior de empresas brasi-
leiras é algo extremamente 
positivo para o desenvolvi-
mento do Brasil, uma vez 
que quando marcas nacio-
nais conquistam espaço na 
economia mundial, auxiliam 
nos resultados do balanço 
de pagamentos do país e 
ajudam a culminar uma 
indústria nacional forte, 
tecnologicamente avançada 
e competitiva. Atuar em ou-
tros países não é uma tarefa 
fácil, mas pode render maior 
solidez aos envolvidos. 

Como bom brasileiro, 
torço para que consigamos 
evoluir de forma expressiva 
na internacionalização e que 
nossas marcas sejam co-
nhecidas em todo o mundo. 
Especialistas apontam que o 
Brasil será um dos últimos 
países a retomar a economia 
depois da crise do Coronaví-
rus e, se eu pudesse dar um 
conselho aos empreendedo-
res, seria buscar a ajuda de 
profissionais especializados 
para auxiliar nas possíveis 
dúvidas. 

2021 começou e temos 
infinitas chances de dar o 
pontapé inicial na evolução 
dos nossos projetos. Diante 
de tanta instabilidade, o dó-
lar apresenta o menor risco 
de desvalorização e inflação. 
Não há o que temer! 

(*) - É Diretor de Expansão 
da Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializada em 
migração, internacionalização de 

negócios e franquias.
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Estamos nos meses considerados os melhores para pro-
curar emprego ou crescer na empresa em que se trabalha. 
Vivemos hoje em um novo formato de mercado de trabalho e 
a pergunta que mais as pessoas se têm feito é como construir 
uma carreira profissional de sucesso nestes novos tempos. 
Para Jorge Penillo, mais conhecido como Doutor Carreira, 
a aposta está na aplicação de um programa de criação de 
brand e autoridade para chegar ao topo. 

“Construir o que chamamos de carreira de autoridade é um 
processo cheio de metas e que tem um começo, um meio e 
um fim. O objetivo final é se tornar um mito ou uma lenda, 
como as pessoas costumam dizer, em determinada área de 
atuação. Para isso, é preciso passar pelos outros degraus”, 
explica, coach, professor universitário e palestrante. Segundo 
ele, a receita pode ser seguida por qualquer profissional de 
qualquer área de atuação, começando sendo generalista. 

Depois, o próximo degrau da escada é se tornar um pro-
fissional especialista, apostando na formação necessária 
para seu trabalho. Daí para se tornar autoridade a aposta 
está em ter reconhecimento e consagração no meio em que 
atua, chegando à celebridade quando isso é reconhecido pelo 
grande público e não só pela cadeia do segmento. 

“Os três últimos degraus da escada do sucesso são o de 
sumidade, que além de tudo que citamos ainda inclui ter seu 
trabalho como referência, o de guru, que é quem tem tudo isso 
e ainda um número grande de seguidores que repetem suas 
atitudes, e aí sim o de mito, que tem seu trabalho reconhecido 
por várias gerações”, explica Jorge. Para criar autoridade, 
o passo a passo, segundo ele, tem pontos importantes que 
não podem ser ignorados como:
 1) Criação de marca: mesmo como profissional, é preciso 

ter uma marca registrada, um brand, para chegar ao 
topo, o que inclui cuidar de aspectos visuais também;

 2) Boa formação: conhecimento é fundamental e ele 
ocorre não só por meio de certificações mas também 
graças a um bom networking e à participação em sim-

Marcus Nakagawa (*)

Entretanto, muitas 
pessoas acham que 
empreender é somen-

te ter uma ideia e colocar 
em prática sem nenhuma 
preparação prévia. E às ve-
zes sabemos que este “bota 
para fazer” é necessário para 
conseguir pagar as contas, os 
boletos e colocar o alimento 
na mesa de casa.

Segundo a pesquisa Global 
Entrepreneruship Monitor 
(GEM), que é realizada 
desde 2002 em vários pa-
íses do mundo, no Brasil, 
em 2019, cerca de 88% dos 
empreendedores iniciais 
concordaram com a opção 
de resposta de que a moti-
vação para empreender era 
para ganhar a vida porque 
os empregos estão escassos. 
Mas também colocaram que 
começaram um empreendi-
mento para fazer a diferença 
no mundo, sendo 51,4% dos 
respondentes.

Esta mesma pesquisa 
mostra que temos 38,7% do 
percentual da população de 
18 a 64 anos empreenden-
do no país, sendo que este 
dado em 2002 era 20,9%. As 
mulheres, pessoas negras e 
entre 34 e 55 anos são as 
que mais empreendem por 
não terem emprego. Segun-
do o Sebrae, na pesquisa 
GEM 2020, que está sendo 
compilada, o Brasil deve 
atingir o maior patamar de 
empreendedores iniciais dos 
últimos vinte anos com um 
quarto da população adulta 
do país empreendendo, prin-

O Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais 
dos últimos vinte anos com um quarto da populaçãoempreendendo.
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O que é empreendedorismo 
de impacto social?

O empreendedorismo vem crescendo nestes últimos anos como uma alternativa de sobrevivência e 
busca de realização pessoal

Drayton, professor e ideali-
zador da Ashoka, coloca que 
o empreendedor de impacto 
social é aquele profissional 
que aponta tendências e traz 
soluções inovadoras para 
problemas sociais e ambien-
tais, seja por enxergar um 
problema que ainda não é 
reconhecido pela sociedade 
ou por vê-lo por meio de uma 
perspectiva diferente.

Exatamente como deve-
mos agir neste momento! 
Buscar outro prisma e trazer 
novas percepções para em-
preendermos com uma ação 
social, um projeto social, 
uma organização sem fins 
de lucros ou até um negócio 
que ajude e busque impactar, 
positivamente, nas questões 
sociais e ambientais. Temos, 
sim, o poder de fazer a di-
ferença no mundo, como 
mostrou a pesquisa GEM.

Busque conhecer mais pro-
fundamente os problemas so-
ciais ou ambientais que você 
quer ajudar a resolver, com 
dados e informações confiá-
veis. Pense numa solução que 
cause impacto positivo efeti-
vo num formato de projeto, 
produto ou serviço. Planeje, 
modele, teste, pivote e faça de 
novo! Não é fácil, mas busque 
sempre mais conhecimento, 
capacitação e continue. Pois 
isso é o que vale a pena na 
nossa vida! Autodesenvolvi-
mento sempre!

 
(*) - É professor da ESPM; 

coordenador do Centro ESPM de 
Desenvolvimento Socioambiental; 

idealizador e conselheiro da Abraps; 
e palestrante sobre sustentabilidade, 

empreendedorismo e estilo de vida 
(www.marcusnakagawa.com).

cipalmente, devido à crise da 
pandemia da Covid.

Pois é, “ter o próprio ne-
gócio” é o quarto sonho mais 
citado (37%) nesta pesquisa 
GEM 2019, sendo maior que 
“fazer carreira numa empre-
sa” (23%). O sonho das ge-
rações passadas de entrar na 
“firma”, trabalhar bastante e 
se aposentar bem, na mesma 
empresa, já começa a dimi-
nuir. A pesquisa Panorama 
de Negócios Digitais Brasil 
2020, realizada pela Hero 
Spark, mostrou que 54% 
dos empreendedores digitais 
começaram seus negócios há 
menos de um ano. 

Na pesquisa de 2020 do 
Instituto Rede Mulher Em-
preendedora (IRME), 36% 
das empreendedoras indi-
caram que o faturamento 
não foi impactado ou que 
aumentaram o faturamento 
durante a pandemia. Além 
disso, 66% das mulheres se 
mostraram mais confiantes 
com o futuro dos seus negó-
cios. Sim, temos que ter mais 

confiança neste momento 
em que estamos buscando 
alternativas para sair deste 
problema pandêmico no 
país. 

Porém, temos, e ainda 
devem se agravar muito, 
desafios sociais relacionados 
às melhorias na saúde, atu-
alização e desenvolvimento 
da educação, necessidade 
de tirar muita gente da 
linha extrema da pobreza, 
falta de alimentação básica 
e adequada, muita violência 
doméstica contra a mulher 
e as crianças, toxicodepen-
dência, racismo, queima-
das, desmatamento, entre 
outros.

A ideia aqui não é ter uma 
taquicardia olhando este 
“copo meio vazio” das difi-
culdades, mas, sim, encarar 
estes desafios como uma 
jornada a ser percorrida, 
usando a inovação e a cria-
tividade que temos muito 
no Brasil para resolver estes 
problemas, de forma plane-
jada e empreendedora. Bill 

Como construir uma carreira de 
sucesso em 2021

pósios, eventos e congressos de referência do mercado; 
 3) Presença constante nas redes sociais: o profissio-

nal que quer se destacar no mercado de trabalho atual 
precisa ter uma imagem muito forte nas redes sociais, 
todas as do momento, participando também de lives e, 
por que não, até tendo seu canal próprio de conteúdo;

 4) Transmissão de conhecimento: a máxima de que 
é preciso escrever um livro continua em alta e hoje a 
ideia de contar o que se sabe ficou ainda mais possível 
com a criação de um e-book, por exemplo, e até de uma 
palestra própria;

 5) Trabalho de divulgação: e de que adianta ser bom 
se ninguém souber que este profissional existe... A 
aposta é cada vez maior no trabalho de divulgação de 
marketing e assessoria de imprensa para participar de 
entrevistas em veículos de comunicação.  

(*) - Professor universitário e palestrante, com formação em universidades do 
Brasil e Estados Unidos, é coach e mentor de liderança e carreira. Professor 

universitário e palestrante (www.linkedin.com/in/jorgepenillo/).

O objetivo final é se tornar uma lenda em determinada 
área de atuação.
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A chegada da quinta geração de 

redes de banda larga móvel no Brasil 
tem dado o que falar. 

Com o intuito de trazer a internet 
e o compartilhamento de dados mais 
velozes do mundo - estima-se que 
chega até vinte vezes mais rápido 
que o 4g que utilizamos atualmente 
-, o 5g vem com uma promessa: a 
revolução da tecnologia. 

Isso porque o recurso é tão ino-
vador e ágil que muitos acreditam 
que, em breve, ele poderá substi-
tuir até mesmo as redes de Wi-Fi 

domésticas, além de trazer maior 
conectividade entre os aparelhos 
móveis por quilômetro quadrado. A 
tecnologia poderá ainda impulsionar 
as chamadas smart cities, sendo um 
ponto de encontro tecnológico de 
prédios, meios de transportes e até 
mesmo sinalizadores. 

Mas, por aqui, o 5g ainda não está 
“voando”, e sim engatinhando. Em 
julho de 2020, começamos a sentir 
um gostinho do que é essa banda 
larga, com um modelo de DSS. 
Aqui, o Dynamic Spectrum Sharing, 
serve como um ponto de transição 

entre o nosso já conhecido e bem 
estabelecido 4g e o novo e potente 
5g, tornando o compartilhamento 
de dados doze vezes mais rápido do 
que estamos acostumados. 

Em linhas gerais, o DSS permitiu 
que as operadoras compartilhassem 
diversas frequências em uma única 
rede, definindo qual a capacidade 
que o sinal chegará ao público. Mas, 
a chegada definitiva do que pode 
revolucionar a forma como comuni-
camos e transmitimos segue incerta 
por aqui, uma vez que o leilão para 
conceder linhas de rádio-frequência 

para a operação do 5g ainda não tem 
data definida pela Anatel. 

Além disso, o Brasil precisa de uma 
boa infraestrutura a nível nacional 
e local para conseguir uma boa im-
plementação da rede, não limitando-
se apenas ao eixo Rio-São Paulo, 
tendo de atender regiões do Norte, 
Nordeste, Centro-oeste e cidades 
interioranas - essas últimas as que 
mais sofrem com poucos recursos 
tecnológicos de qualidade. 

Sendo assim, a nova geração da 
internet chega ao solo brasileiro evi-
denciando, mais uma vez, o quanto 

precisamos investir mais e evoluir 
no quesito tecnológico. Sem dúvida, 
apostar e investir nessas tecnologias, 
ainda que pareça custoso demais 
em um primeiro momento, poderá 
colocar o país como um novo polo 
econômico do mundo, impulsionan-
do segmentos como agricultura, edu-
cação e automotivo, por exemplo. 

Portanto, apertem os cintos e se 
preparem para a oficialização da 
chamada geração da conectividade! 

(*) - É CEO e cofundador da Nvoip, plataforma 
de comunicação que fornece sistemas de Voz, 
SMS e API para pequenas e médias empresas. 

O que você precisa saber sobre a geração de banda larga


