PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Emigração
p. 103
ex. 1 — a, b, c, d — Respostas Pessoais
p. 104
ex. 2 — a, b, c, d, e — Respostas Pessoais
p. 105
ex. 3
a quando se aposentar/ao aposentar-se
b. quando (se) contratar
c. Quando ele voltar
d. Quando estudarem
e. se não tivermos concluído

ex. 4 e 5 — Respostas Pessoais
p. 106
ex. 6 — Sugestões de Respostas:
corajoso, empreendedor, vencedor, maleável, globalizado, capaz

ex. 7
brasileiros bem-sucedidos no exterior; cartão de visitas; facilidade de adaptar-se a qualquer cultura; executivo-camaleão;
adaptação às oscilações da economia; jeitinho brasileiro
Explicações: Respostas Pessoais

ex. 8
a. jeitinho brasileiro: o modo com que os brasileiros conseguem solucionar qualquer tipo de problema
b. estar em voga: estar na moda
c. executivo-camaleão: o que tem facilidade para adaptar-se a qualquer cultura
d. pessoa bem-sucedida: aquele que conseguiu sucesso em sua carreira

p. 107
ex. 9
a.
O que diferencia os dois executivos — a situação das empresas às quais foram designados.
Qual dos dois é mais ousado? — Carlos Gohsn teve de ser mais ousado e criativo para tirar a empresa do atoleiro
financeiro.
O que os dois têm em comum? — o jeitinho brasileiro de solucionar os problemas e se adaptar à cultura do País.
Como está descrito o executivo brasileiro? — como o executivo-camaleão, maleável, de fácil adaptação.
“Seja brasileiro, aja como brasileiro” — significa que o jeitinho brasileiro é o que está fazendo a diferença no sucesso
dos executivos fora do País.

b.
manda-chuva: todo-poderoso, o que comanda
jogo de cintura: ter habilidade para sair de situações difíceis
ser fera: ser uma pessoa de grandes conhecimentos, especialista em determinada matéria ou assunto
atoleiro: beco sem saída, dificuldade extrema
chegar com a tesoura na mão: chegar pronto para fazer cortes na empresa
xingar: dirigir insultos ou palavras afrontosas
enxugar a empresa: diminuir a quantidade de funcionários da empresa

c. Sugestões de Respostas:
• vantagens: salário alto, experiência pessoal e profissional, crescimento profissional, globalizar-se, etc.
desvantagens: solidão, saudades, dificuldades de adaptação aos costumes e culturas diferentes, sofrer preconceitos, etc.

• Resposta Pessoal
• Resposta Pessoal
ex. 10 — Sugestões de Respostas:
palavras que vêm à mente: experiente, informado, informatizado, vivência no exterior, multicultural, internacional,
especialização profissional, etc.
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PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios
a, b — Respostas Pessoais
p. 108
ex. 11
a.
Quem faz parte: jovens que, na sua maioria, buscam uma educação multicultural e internacional, mas também adultos,
que estão começando a fazer parte desse grupo.
Vantagens de ser um jovem globalizado: ter uma mente aberta para o mundo.
Destinos visados: Canadá, Estados Unidos, Europa, Nova Zelândia, Austrália, etc.
Empresários de ontem: buscavam a titulagem (mestre, doutor, MBA); empresários de hoje: buscam a especialização no
exterior.

b. Opinião: Respostas Pessoais
ex. 12
a. Sugestões de Respostas:
ter domínio de vários idiomas, experiência na área, vivência no exterior, especialização na área, ser aberto, criativo,
motivado, etc.

b, c, d — Respostas Pessoais
p. 109
ex. 13
a. (3)
b. (2)
c. (1)
d. (3)
e. (1)
f.

(2)

g. (3)
h. (1)
i.

(2)

j.

(3)

l.

(1)

m. (2)
n. (1)

p. 110
ex. 14 — a, b, c, d — Respostas Pessoais
ex. 15 — a, b, c, d — Respostas Pessoais
ex. 16
mais / Mas / Mas / onde / Mal / porque / recordes / mais

p. 111
ex. 17 — a, b — Respostas Pessoais
ex. 18
houve / queiram / oferecidas / se internacionalizaram / preferiram / leva / basta / incluem / é / afirma
p. 112
ex. 19, 20, 21, 22, 23 — Respostas Pessoais
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