
Como desenvolver seu projeto para que ele seja exportado 

FAMA INTERNACIONAL

Faça uma pesquisa prévia do mercado 
local e internacional

Cheque iniciativas sobre o tema
em outros países

Una informações para justificar o 
lançamento do produto, com índices 
macroeconômicos e hábitos de consumo

Desenvolva o produto ou serviço de 
forma a ter padrões globais e que 
possam ser adaptados a diversos países

Prepara-se estudando novas línguas 
além do inglês e prestando atenção ao 
desenvolvimento acadêmico 

Fique atento às suas 
características pessoais, que 
devem englobar a facilidade de 
aceitar novos desafios e a lidar 
com novas culturas

Organize-se para lidar
com família e amigos neste 
período, uma vez que o 
desenvolvimento de um projeto 
demanda muito tempo

Não desista na primeira recusa 
em relação ao projeto, use isso 
como um estímulo para ir 
aprimorando ao longo do tempo

Fonte: consultorias  

Uma pessoa está em uma loja
nos Estados Unidos e tira da
carteira o cartão para pagar as
compras. A cena passa desper-
cebida por muitos que lá circu-
lam, mas a executiva Rose del
Col, 50 anos, presta sempre

muita atenção ao momento. Is-
so porque foi ela quem desen-
volveu o projeto do plástico
pré-pago para viagem da Ame-
rican Express. “Dá até emoção
quando vejo alguém com o car-
tão”, diz ela, que começou a
pensar no produto antes mes-
mo de ser contratada pela em-
presa em 2008. “Na minha en-

trevista de emprego em Nova
York, já perguntei para o che-
fe sobre a possibilidade de de-
senvolver o cartão e ele me dis-
se que quem deveria respon-
der isso era eu.”

Logo que começou seu traba-
lho, Rose ficou focada no mer-
cado de traveller checks, para
o qual tinha sido contratada,
principalmente porque no fi-
nal de 2008 veio a crise mun-
dial. Passada a turbulência, a
executiva avançou no projeto,
justificado pelo crescimento
das viagens e gastos dos brasi-
leiros ao exterior. “Fizemos
pesquisa para ver se o consumi-
dor aceitava o cartão e a respos-
ta foi positiva.”

Ao mesmo tempo, a equipe
da Austrália também começou
a desenvolver o produto, de
acordo com as particularidades
do país. A partir daí, Rose se
preocupou em fazer o cartão
com conceito global, para ser
exportado. E foi isso o que acon-
teceu: ele está agora nos EUA,

Índia, África do Sul e China e
há plano para vendas na Argen-
tina e México. O ‘bebê’ da exe-
cutiva, como ela chama o car-
tão, está ganhando o mundo.

O mesmo orgulho do proje-
to que desenvolveu tem tam-
bém Olavo Falleiros, que presi-
de a MIB Group, empresa espe-
cializada em produtos para
marketing pro-
mocional. Seu
projeto consiste
em reverter o
consumo de pa-
pel em uma quan-
tidade de mudas
a serem planta-
das pela ONG
SOS Mata Atlânti-
ca. A cada 25 qui-
los de papel consumidos, plan-
ta-se uma muda.

O sucesso foi tamanho que
a Marin’s International, na
França, que faz parte da hol-
ding da MIB Group, resolveu
implementá-lo em outros paí-
ses. “Foi muito boa a repercus-

são e muito bacana a
sensação de fazer esse

projeto”, diz Falleiros,
que teve reconhecimento

internacional pela iniciati-
va sustentável. “Tem clien-

tes nossos, grandes empre-
sas, que receberam carta da
matriz na Europa com a or-
dem de, aqui no Brasil, só com-
prar com a gente.”

Rodrigo Vianna, diretor da
Hays, afirma que o profissional
brasileiro vem sendo admirado
no exterior. Desta forma, ex-
portar um projeto se torna
mais fácil, ainda mais se a atua-
ção do executivo for em um se-
tor em que o Brasil já é bem re-
conhecido. “Se pegarmos os se-
tores de automóveis, petróleo e
gás e de médias e pequenas em-
presas de tecnologia, há um
grande destaque para o Brasil”,
afirma Vianna, sem desconside-
rar que os próprios executivos
estão se preparando mais para
esse momento, no que diz res-
peito ao aprendizado de idio-
mas e estudo acadêmico.

Mas nem tudo são flores no
desenvolvimento de um proje-
to. O executivo enfrenta jorna-
das longas com a equipe, que
tem de faltar a festas, jantares
com a família e, até, se ausen-
tar em finais de semana. Isso
porque dedicação total é fun-
damental para o sucesso. “Não
tenho filho, mas sou casada e
meu marido me deu total
apoio para que me empenhas-
se”, diz Rose, que teve seu pro-
jeto premiado como o mais ino-

vador, reconhe-
cimento do presi-
dente mundial.

O espírito de li-
derança também
tem de ser aguça-
do, mesmo por-
que às vezes a
equipe comanda-
da não está no
mesmo fuso ho-

rário. A dica que Rose deixa pa-
ra quem está trilhando o cami-
nho é persistência. “Nem sem-
pre é fácil porque uma empre-
sa global tem um mundo intei-
ro para prestar atenção, mas
basta acreditar nas convicções
que os frutos virão.” ■

Faça seu projeto decolar
e atravessar fronteiras

Murillo Constantino

Com a admiração cada vez maior do profissional brasileiro no exterior, ficou mais fácil
emplacar uma boa ideia em outro país. Dedicação total é fundamental para o sucesso

TRABALHAR

Para ter sucesso
é preciso ter

perseverância,
espírito de
liderança e

apoio familiar

Flávia Furlan
ffurlan@brasileconomico.com.br

FINANÇAS PESSOAIS

Rose,daAmex:“Seoprojetonãofordesafiador,nãovaleapena”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 34.




