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			GO GLOBAL
							– Business Experts
A internacionalização é um desafio. A GoGlobal existe para o ajudar a alcançar o sucesso.
e Fernando Oliveira e Silva já possuem
uma vasta experiência na área da
banca de investimento e no apoio à
internacionalização. “Iniciamos este serviço
há cerca de 5 anos. O mercado reagiu bem,
tivemos sucesso. Assim sendo, achamos que
fazia todo o sentido fundar a GoGlobal de
forma a estruturar os nossos serviços e
constituir uma equipa pluridisciplinar nas
áreas de internacionalização, marketing,
e-commerce e financiamento”, afirma o
nosso interlocutor.
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GoGlobal assume-se como
“facilitador de negócio, que através da nossa
rede internacional de parceiros, promove o
acesso aos mercados, tendo como objetivo
potenciar as vendas dos nossos clientes”,
refere Rodrigo Passos, diretor da empresa.
Apesar de ser uma empresa
jovem, “com cerca de dois anos e meio”,
os seus sócios-gerentes Rodrigo Passos

A primeira abordagem de uma
empresa a um mercado novo não deve ser
feita aleatoriamente, sem bons contactos,
de preferência com parceiros experientes
do país alvo. Este primeiro passo pode
fazer toda a diferença entre o sucesso
ou o insucesso. Rodrigo Passos sublinha
a importância do primeiro contacto no
mercado em que se quer internacionalizar,
com um exemplo. “Neste momento estamos
a ajudar uma empresa a entrar no mercado
alemão e o primeiro contacto é feito através
de um interlocutor nativo e com experiência
relevante no setor do nosso cliente. Existem
barreiras culturais informais, por assim dizer,
que convém serem ultrapassadas. Por isto
é que é muito importante que o contacto
inicial seja realizado por uma pessoa local
e com perfil comercial”.
As empresas não são todas iguais,
por isso o leque de serviços oferecidos
tem que ser alargado. “Não nos limitamos
a vender apoio comercial nos mercados
externos. Nós também acrescentamos valor
a montante. Como o nosso alvo são as
pequenas e médias empresas e estas, por
norma, não têm um departamento para
a internacionalização ou de marketing
estruturado, têm dificuldade na preparação
da colocação do produto no mercado.
Isto acontece porque estão habituados ao
mercado interno, nunca saíram da sua zona

de conforto. Lá fora tudo é diferente. Posto
isto, nós oferecemos serviços que vão desde
a avaliação do potencial de cada mercado,
até ao pricing, material promocional, etc.
Dependendo
do
grau
de
maturidade do nosso cliente o nosso
trabalho pode ir até ao ponto de fazer uma
tabela de preços, o catálogo de produtos,
por aí fora”. Ou seja, a ação levada a cabo
é adaptada às necessidades dos clientes,
atendendo às especificidades dos mesmos.
Para melhor auxiliar os seus
clientes a GoGlobal conta com uma
rede desenvolvida de parceiros com um
conhecimento especializado em diferentes
indústrias e diversos países.“O nosso
valor acrescentado a jusante é a nossa
rede de parceiros, com contactos locais
privilegiados e um conhecimento profundo
do mercado. Sobretudo porque são pessoas
nativas, que falam a língua (ex.: países de
leste, Rússia, Turquia, etc.), explica o sóciogerente da empresa. “No fundo somos o
departamento de internacionalização dos
nossos clientes em regime de outsourcing,
que os acompanha no mínimo ao longo de
2 anos”, conclui.
Actualmente
encontra-se
a
apoiar mais de 20 empresas de setores
tão variados como têxtil, calçado, software,
joalharia, vinhos, mobiliário, distribuição,
tintas, turismo, etc.
Em relação a oportunidades
de negócio em mercados internacionais,
Rodrigo Passos refere que “Para além da
pesquisa de mercado que fazemos, nós
recebemos feedback constante da nossa
rede de parceiros acerca de oportunidades
de negócio, por exemplo em Moçambique
detetamos a necessidade em construção e
materiais, metalomecânica, mobiliário para
escolas, universidades; na Turquia - têxtil,
construção e infra-estruturas, pedra natural,

agro-alimentar, TIC, componentes para a
indústria automóvel, energias renováveis e
saúde ou na Argélia - construção e materiais,
distribuição, moldes de injecção, energia e
ambiente.”
De forma a apoiar o financiamento
dos projetos de internacionalização dos
seus clientes, a GoGlobal associou aos seus
serviços a realização de candidaturas a
projetos do QREN. Rodrigo Passos explica
que “existem também outras formas de apoio
financeiro, nomeadamente fundos de capital
de risco. O problema é que em Portugal não
há muito a tradição do empresário partilhar
ou abrir mão do seu capital. Prefere a
banca porque implica maior autonomia na
gestão financeira da sua empresa, apesar
das fortes restrições atuais no acesso ao
crédito bancário. Por isso é que os fundos
Europeus do próximo quadro 2014-2020
serão um instrumento ideal para financiar
novos projetos de internacionalização e
contamos com a nossa experiência nesta
área para apoiarmos os nossos clientes no
futuro”.
Para além disto, a GoGlobal
também ajuda a encontrar financiadores
privados. “Recentemente fomos contactados
por uma empresa que está à procura de
um investidor para concluir um projeto
em Moçambique. E nós temos, devido aos
nossos contatos, possibilidade de procurar
e arranjar financiadores nacionais ou
estrangeiros”, explica o nosso interlocutor.
No fundo a GoGlobal ajuda, dentro
das suas competências, a encontrar o
melhor caminho para a internacionalização
e aumento de vendas. O sucesso dos seus
clientes é o sucesso da empresa. Esta
política da excelência do serviço prestado
está patente no modo como os serviços são
cobrados, visto que “indexamos os nossos
honorários ao sucesso internacional dos
nossos clientes”.
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