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A internet mudou de vez o panorama mundial e o mundo 

corporativo foi um dos que mais evoluíram nesse processo. 

A globalização se tornou uma realidade e as fronteiras 

geográficas, que antes eram empecilhos para se chegar a 

novos mercados, hoje já “não existem”.

Sendo assim, as empresas viram na de suas marcas uma internacionalização 

maneira para, de fato, aumentar a rentabilidade e melhorar o fluxo de caixa. Ter 

outras opções pode ser a saída para sobreviver, principalmente quando o país 

não está passando por um bom momento. Gestores experientes sabem que 

esse é um processo natural e que, se a sua empresa não o fizer, com certeza o 

concorrente dará o primeiro passo.

Mas, essa obrigação de internacionalizar pode trazer consigo grandes desafios 

e até gestores com grande conhecimento de mercado podem cair em 

armadilhas que levem o seu empreendimento a passar por algumas 

dificuldades pelo caminho.

Internacionalizar é importante para aproveitar todas as nuances de uma 

globalização, entretanto, é necessário preparo e conhecimento antes de dar o 

primeiro passo. Embora seja importante, apenas vontade e determinação não 

são suficientes para sair vitorioso de um algo tão complexo.

Para ajudá-lo nesse desafio elaboramos este e-book. Ele servirá como um guia 

para facilitar o seu processo de internacionalização. Aqui você descobrirá as 

vantagens, o que você deve considerar antes, por onde começar e porque 

contar com uma ajuda especializada é fundamental para o sucesso. Está 

pronto? Então continue a leitura.
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Antes de firmar as estratégias, é interessante saber quais 
vantagens a empresa pode obter ao internacionalizar sua 

marca ou produto.

A seguir apresentaremos os benefícios mais importantes decorrentes de uma 

internacionalização. Confira!

CRESCIMENTO DA EMPRESA

A internacionalização é sem dúvida uma das maneiras mais eficientes para 
impulsionar o crescimento de uma empresa.

Isso acontece com boa parte das companhias que iniciam o processo de 
exportação de produtos ou serviços.

Logicamente, quando se expandem as possibilidades, existe um crescimento 
natural da empresa.

A organização consegue aumentar suas vendas, consequentemente, alavancar 
seus ganhos financeiros.

Além disso, o crescimento se dá de outras formas, como o 
aumento de market share (participação do mercado), 
geração de empregos locais e, em alguns casos 
internacionais, parceria com novos fornecedores
 e melhor aproveitamento da capacidade produtiva.

’’
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GANHO DE AUTORIDADE NO MERCADO

Para se manter em linha com as marcas internacionais, o nível do trabalho 

apresentado deve ser elevado, pois a exigência sobre a qualidade do produto 

ou serviço é muito maior no mercado externo.

Não se trata apenas da qualidade do produto final, a exigência passa por todos 

os , desde a gestão de pessoas até as práticas de processos da empresa

impacto ambiental.

Assim, sendo bem-sucedida em todos esses critérios, a empresa ganha 

autoridade no mercado, principalmente internamente, onde passará a se 

destacar com padrão internacional.
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Além disso, por meio da exportação, a empresa obtém benefícios fiscais 

na aquisição de matéria-prima (custos variáveis), o que reduz o custo de 

produção, melhora a margem sobre o produto e aumenta as vendas e, 

por consequência, os lucros.

AUMENTO DAS VENDAS E DOS LUCROS

Esse é um ponto que necessita de um melhor detalhamento, 

afinal, o aumento de vendas não significa necessariamente 

oaumento de lucros. Dependendo da forma que o processo é 

feito, os números apenas se equiparam.

Por isso, é importante estar atento aos dois tipos de custos: o 

custo fixo, que não muda, independente da demanda de 

produção (por exemplo, aluguel de galpões, financiamento de 

máquinas etc.) e o custo variável, que pode mudar de acordo 

com o volume de produção (exemplo, quantidade de matéria-

prima).

Nesse ínterim, a internacionalização faz com que a empresa 

consiga explorar um novo mercado e aumentar a demanda 

por seus produtos e, com isso, compensar os custos fixos.

Vale salientar ainda que as vendas internacionais são 
realizadas em moeda estrangeira. Como a nossa moeda está 
desvalorizada, mesmo mantendo o preço local, a 
mercadoria ainda chega com um valor competitivo lá fora.

’’

E, quanto mais desvalorizada a nossa moeda, mais barato o produto se 

torna para as outras praças.
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MELHOR APROVEITAMENTO DE SAZONALIDADES

Com a internacionalização a empresa pode diminuir o seu 

volume ocioso em épocas sazonais, o que naturalmente 

diminui seus custos fixos de produção.

Por exemplo, se a empresa trabalha com a produção de 

produtos para o verão, tem o seu ápice do volume de vendas 

no mercado interno durante o verão brasileiro. Mas, durante o 

inverno, seria normal a ociosidade da produção.

Porém, com a exportação, um bom volume de vendas ainda 

será possível em países do outro hemisfério, como Estados 

Unidos e Europa, que estarão em suas épocas de verão.

Dessa forma, a empresa manterá um nível de vendas 

interessante durante todo o ano, aproveitando melhor as 

sazonalidades.

MAIOR POSSIBILIDADE DE CONTATO COM NOVAS IDEIAS 

E TECNOLOGIAS

Esse benefício dependerá muito da maneira que os gestores 

praticam o networking nas oportunidades que se apresentam.

Para adentrar em novos mercados é preciso participar de 

feiras e eventos internacionais.

Essa é uma ótima oportunidade para conhecer novas 

estratégias e a forma como as empresas internacionais 

planejam e direcionam seus processos.

Assim, será possível se aproximar e conhecer a fundo a nova 

realidade.

Se o primeiro contato for bem trabalhado, as chances de 

convites para conhecer sedes internacionais e descobrir novas 

tecnologias e processos aumentam consideravelmente.
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As vantagens de uma internacionalização são inúmeras e, 

na maior parte, bastante tentadoras. Porém, antes de 

decidir por esse caminho, é fundamental considerar alguns 

pontos e ter a certeza de que a empresa está realmente 

preparada. Veja algumas considerações que devem ser 

feitas antes de uma internacionalização empresarial:

PANORAMA DA EMPRESA

O primeiro e mais importante passo antes de se arriscar no mercado exterior é 

fazer uma análise detalhada sobre o negócio da empresa.

Para que a internacionalização obtenha sucesso é essencial que a empresa 

esteja consolidada no cenário nacional. Para isso, devem ser feitas perguntas 

para diagnosticar a real situação da companhia. Questões como: 

» RO fluxo de caixa é suficiente para uma internacionalização?

» A tentativa de abertura de um mercado externo será mais lucrativa do que 

uma expansão doméstica, por exemplo?

» A empresa é capaz de trabalhar no mercado estrangeiro sem grandes 

prejuízos para o negócio?

» O serviço ou produto desenvolvido pela empresa é competitivo?

Essa pesquisa interna é importante, pois auxilia os gestores a terem uma visão 

sobre os riscos e as obrigações que precisam ser cumpridas para a exploração 

de mercados internacionais e ajudam na construção das estratégias.
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ESTUDO DE MERCADO (OPORTUNIDADES E AMEAÇAS)

Com um panorama da real situação da empresa, será mais fácil iniciar um plano 

de ação. O primeiro passo é fazer uma triagem e separar os países e mercados 

potencialmente atrativos para o seu tipo de negócio.

A seguir, deve ser feito um estudo sobre ameaças e oportunidades dentro do 

processo de internacionalização.

Siga para averiguação da situação do mercado nos países selecionados: se as 

vendas no seu segmento estão crescendo, diminuindo ou estagnadas.

Depois, faça uma avaliação sobre a competitividade no âmbito do seu produto 

ou serviço e toda a que é necessária para a exportação a esses países.logística 

Para concluir o estudo de mercado, é de suma importância detalhar as 

condições obrigatórias para internacionalizar nos países para os quais deseja 

exportar, ou seja, os requisitos legais para as operações.

Nesse caso, compensa avaliar a necessidade de uma parceira no país em foco. 

Muitas empresas conseguem sucesso na internacionalização através desse 

know-how.

O que considerar antes de internacionalizar a marca?
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DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS DA EMPRESA

Depois de obter uma análise geral da empresa e um estudo sobre os países em alvo, é hora de definir os objetivos e as estratégias de 

internacionalização. Esse ponto é subdividido em duas etapas: organização dos prazos e prioridades e planejamento de mercado.

Organização de prazos e prioridades

É o momento em que deve-se organizar quais serviços e produtos 

serão comercializados. É nessa etapa também que as metas 

qualitativas e quantitativas são estabelecidas, além, é claro, da 

definição de prazos.

A organização correta das prioridades e a definição das metas são 

importantes para o gestor avaliar se as operações internacionais 

trarão ou não o retorno esperado pela empresa.

Planejamento de mercado

A partir das avaliações feitas na pesquisa de mercado, o gestor já 

conseguirá selecionar os países que são mais atrativos para os 

negócios da empresa.

Assim, partindo de um planejamento coeso, será possível decidir qual 

mercado é mais lucrativo em termos de aceitação do produto ou 

serviço e, também, numa expansão e ganho de espaço em longo prazo.

1 2
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DEFINIÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Um estudo sobre o preço final do produto é tão essencial que, se a aplicação 

dessa etapa for mal desenvolvida, pode interferir diretamente no sucesso da 

estratégia de internacionalização da empresa. Para ser calculado de maneira 

correta, devem ser considerados alguns pontos, como:

» Custos fixos.

» Custos variáveis.

» Particularidades dos mercados internacionais.

Além desses, a empresa deve considerar outros fatores que influenciam 

diretamente no preço final do produto. Os critérios podem variar de acordo 

com o padrão ou estratégias da empresa, mas, no geral, também podem ser 

avaliados: ações de marketing e publicidade, cotação, moeda etc.

O que considerar antes de internacionalizar a marca?
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Depois de colher todas as informações possíveis sobre os 

mercados que planeja explorar e identificar as 

potencialidades, ameaças e concorrentes locais, é hora de 

dar os primeiros passos rumo à internacionalização.

Para iniciar o processo, o gestor responsável deve examinar quais são as 

barreiras tarifárias e não tarifárias colocadas pelos governos dos países em que 

almeja a expansão dos negócios. Esse conhecimento será importante na 

fixação de um plano de ação.
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Com as estratégias bem encaminhadas, avalie considerar um aporte de 

capital. A maior parte das grandes empresas possui capital próprio para 

realizar investidas por conta própria, porém, para pequenas e médias empresas 

a dificuldade é maior.

O governo brasileiro dispõe de iniciativas que auxiliam e incentivam empresas 

menores no processo de exportação. Uma dessas iniciativas é a Apex-Brasil, 

um órgão governamental que apoia a participação brasileira em feiras do 

comércio exterior.

Outra opção é buscar financiamentos para exportação. Além de órgãos como 

Apex, que apoiam empresas menores com a cobertura de custos, o BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento) trabalha com financiamentos especiais 

para pequenos exportadores. Nessa opção de negócio, os juros oferecidos são 

compatíveis com os que são praticados internacionalmente.

Além de financiamentos governamentais, alguns empreendedores utilizam o 

joint venture, também conhecido como parcerias estratégicas no exterior. O 

joint venture acontece quando parceiros em outros países assumem eventuais 

custos referentes às atividades internacionais de outras empresas.
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A complexidade de um processo de internacionalização pode 

fazer com que até o mais safo dos gestores tropece pelo 

caminho.

Não há atalhos ou maneiras mais fáceis, é preciso contar com ajuda 

especializada.

Com todas as vantagens e benefícios que o mercado internacional pode 

oferecer, alguns empreendedores podem ficar deslumbrados e perder o foco 

no que realmente é importante. O especialista é aquele que garante que algo 

nesse sentido não aconteça.

Além disso, o especialista é capaz de definir o melhor modal na parte logística e 

fazer o acompanhamento da entrega das mercadorias. 

Por essas e outras razões que o auxílio de uma empresa especializada no 

momento da internacionalização se torna de vital importância.

Só assim, a empresa consegue impulsionar o número de acertos e minimizar os 

riscos financeiros das operações.

A ajuda profissional é fundamental para mostrar os 
melhores caminhos para a exportação, analisar as maneiras 
mais viáveis, e parceiros no exterior e prospectar clientes 
até mesmo indicar assertivas elaborações de rótulos de 
produtos para a comercialização internacional.

’’
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Este ebook tem como objetivo elucidar o leitor sobre as 

dúvidas de um processo de internacionalização de empresas 

ou marcas, além de mostrar dicas de como desenvolver todo 

o processo de forma segura e assertiva.

É importante que o leitor tenha a consciência de que a 

obtenção do máximo de informações é primordial antes de 

qualquer iniciativa no mundo corporativo internacional.

Além disso, o gestor entenderá que as informações obtidas neste ebook 

atestam o fato de que é necessária a ajuda de uma empresa especialista antes 

de adentrar num processo tão complexo quanto uma internacionalização de 

empresa.

Então, leve as informações obtidas para sua realidade e analise se a exploração 

do mercado internacional pode ser interessante para o seu negócio. A partir 

disso, encontre o especialista e caminhe com ele através das etapas para uma 

bem-sucedida internacionalização empresarial.


