
O passo inicial rumo à internacionalização de uma marca

EXPORTAÇÃO: CAMINHOS E 

OPORTUNIDADES



“Não há País no mundo que tenha se

desenvolvido no passado recente e

melhorado significativamente sua renda

per capita e qualidade de vida e que não

tenha sido causada por uma inserção na

economia internacional, com base em um

boom de exportações e por um aumento

de exportações, ou seja, da abertura

comercial”
Roberto Giannetti – Economista

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_0iRf-0aKFg

https://www.youtube.com/watch?v=_0iRf-0aKFg


• A participação do Brasil na corrente de comércio mundial

ainda é tímida e flutuou em torno de 1,5% nos últimos 50

anos, revelando algumas distorções;

• O País é a oitava maior economia do mundo, mas é apenas o

27º no ranking de maiores exportadores e 28º no de maiores

importadores de acordo com a Organização Mundial do

Comércio (OMC);

• Somos uma economia aberta ao ingresso de capital estrangeiro

e fechada em relação ao comércio.

• Em um ranking das 100 maiores empresas multinacionais não

financeiras em ativos no exterior em 2016, elaborado pela

UNCTAD, a China aparece com 24 empresas, enquanto o Brasil

figura com apenas cinco, ficando atrás de México (7), África

do Sul (6) e Índia (6).

Brasil e o Comércio Internacional



• Abertura comercial;

• Debater e buscar soluções em temas de interesse dos

empresários que influenciem as atividades de comércio

exterior, como trâmites de exportação e importação,

facilitação de comércio, questões aduaneiras e portuárias,

entre outras;

• Estabelecer o diálogo entre iniciativa privada, Poder Público e

órgãos anuentes envolvidos nas operações de comércio

exterior.

• Contribuir para a elaboração de políticas públicas que

busquem melhorar o ambiente de negócios para exportadores

e importadores e estimular a internacionalização de

empresas.

Conselho de Relações Internacionais



• Decreto 10.278

• Projeto “Consolidação” da Receita Federal

• São indiscutíveis os esforços que direcionamos a essas

conquistas e que em muito vem colaborar para que os

obstáculos burocráticos não continuem obstruindo o processo

de internacionalização de empresas.

• É importante que os empreendedores que pretendem investir

no mercado externo contem com o apoio da Federação, em

especial, da Fecomercio Internacional, unidade de serviços da

Entidade.

Conselho de Relações Internacionais



• investir no mercado externo pode ser tão simples ou tão difícil

quanto investir no seu país de origem.

• a questão é “sonhar além”. Além da fronteira nacional, do

mercado que já estamos acostumados, além das possiblidades

e das oportunidades já vislumbradas.

• é preciso planejar, pesquisar, conhecer e estar a par das

exigências e protocolos a serem seguidos. De que forma?

“Sonhar grande e sonhar pequeno dá o

mesmo trabalho”
(Jorge Paulo Lemann)



Começando pelo seu objetivo!  

• É comum que em tempos de recessão o empresário considere a 

possibilidade de internacionalizar seus negócios. Sim, pode ser 

uma motivação, mas não a única e nem a mais importante. Até 

porque adentrar em outros países requer tempo e 

planejamento, premissas essenciais para se chegar ao sucesso . 

• Qual o seu objetivo e como torná-lo possível?



Você conhece, de fato, seu produto ou 

serviço?

• Conhecer o seu produto ou serviço significa compreender de

maneira clara todos os aspectos que o envolvem e tudo o que

ele precisa para corresponder aos anseios e às necessidades do

consumidor final.

Agora é a vez de conhecer seu potencial 

mercado

• Uma vez que você possui todo o conhecimento necessário

para atender o seu mercado, chegou a vez de conhecer o

outro, o desconhecido.

• A escolha de onde ofertar seus produtos e serviços vai

depender de um amplo trabalho de pesquisa, porém, possível

e viável. É a partir daí que surgem as identificações de perfis

de consumo, hábitos e culturas.



Exportação como um diferencial

• Expansão de mercados e redução de riscos.

• A atuação em mercados estrangeiros estimula o incremento da

capacidade produtiva e, sendo valorizado no exterior, seu

produto ou serviço passa a ser ainda mais apreciado no seu

mercado de origem.

• O contato com outros padrões de comportamento e consumo

ampliam sua visão de negócios, proporcionando mais

assertividade na estratégia comercial.

• Aumenta a capacidade de inovação, criatividade e ganhos de

eficiência.

• Sua empresa estará sempre em linha com as tendências globais.



Obstáculos, burocracia e entraves

• É comum que muitos desistam antes mesmo de tentar, pois o

excesso de burocracia e de exigências legais, somados ao custos

tributários, de fato, denotam um cenário desafiador.

• Mais uma vez, o planejamento torna-se protagonista neste

processo. Estar em dia com a documentação e com as obrigações

fiscais (diferentes entre os países) leva tempo e precisa de

organização.

• E voltamos ao início quando falamos que “ir além” dá o mesmo

trabalho que ficar onde se está.



Alguns pontos importantes:

• Analise os seguintes conceitos que conhecemos como os quatro

P’s: produto, preço, praça e promoção. Aqui, neste caso, o

“produto” pode ser intangível, no caso de um serviço. Esses

quatro fatores irão nortear toda a estratégia de marketing e

negócios;

• Pesquise sobre regras e normas vigentes no país que deseja

oferecer seus produtos e serviços;

• Participe de eventos relacionados ao setor. Nestas ocasiões, a

troca de informações, de experiências e ideias será uma forte

aliada no processo de construção do seu plano de expansão.

• Conte com a assessoria de especialistas/consultores no assunto e

que poderão proporcionar diretrizes importantes.

• Mais importante que expandir seu negócio é fazer com que ele

tenha continuidade, crescimento e prosperidade.



Alguns pontos importantes:

• Analise todas as linhas de financiamento disponíveis para a

exportação, que contam com o apoio do Governo Federal;

• Faça um estudo sobre o que irá precisar em termos de

infraestrutura tecnológica, instalações, equipamentos e

qualificação de pessoal e/ou novas contratações;

• Insira na sua cultura organizacional os novos atributos, valores e

diferencias oriundos da exportação de seus produtos/serviços;

• Tenha em mãos indicadores de mercado, pesquisas conjunturais

e estatísticas do setor que muito influenciam na tomada de

decisão.

• Priorize países que já são parceiro comerciais do Brasil e avalie

as condições socioeconômicos que eles apresentam naquele

determinado momento.



Fecomercio Internacional – internacional@fecomercio.com.br 

Objetivos:

• Desenvolver atividades de relações internacionais empresariais;

• Apoiar a importação e a inserção de bens e serviços de empresas

estrangeiras no Brasil;

• Apoiar a exportação de bens e serviços e a internacionalização

de marcas brasileiras.

Produtos:

• Organização de missões empresariais, com agenda de reuniões,

visitas técnicas, participações em feiras e roadshows;

• Recepção de missões empresariais estrangeiras;

• Assessoria na prospecção de potenciais mercados e na

identificação de novos fornecedores de produtos e serviços;

• Apoio na divulgação de bens e serviços em novos mercados;

• Organização de Seminários para apresentação de oportunidades

de negócios em mercados externos;

• Estudos de mercados;

• Interlocução com organismos internacionais;

• Assessoria às empresas nas operações de comércio exterior.



Finalizo minha apresentação com uma frase 

do empresário André de Botton, responsável 

por ampliar um pequeno estabelecimento 

comercial, nascido em 1912, e torná-lo uma 

das mais importantes redes varejistas do país 

nos anos 1980, a Mesbla.  

“O mundo não deve ter fronteiras, 

mas horizontes”



Quando vislumbramos horizontes, os 

limites territoriais transformam-se em 

atalhos para grandes conquistas.

OBRIGADO A TODOS


