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O processo de globalização se intensifica mais a cada dia, apresentando inúmeras variáveis 
que devem ser levadas a todos que se interessam em desvendar as complexidades do 
relacionamento entre as nações e outros atores globais. 
 
Relações Internacionais (RI) é o modo de conduzir as relações entre povos, instituições, 
organizações, empresas e nações, no âmbito internacional, convergindo a política, a economia, 
a cultura, o setor militar, o comercial, o direito internacional e o terceiro setor. 
 
Uma corporação inserida internacionalmente necessita ter profissionais à altura das 
capacitações exigidas para gerir os recursos e trazer resultados necessários para a inserção 
internacional, por isso, a seguir, estão alguns pontos que precisamos nos atentar para 
melhorar o nosso desempenho como profissionais de Relações Internacionais. 
 
Como sabemos, o profissional de Relações Internacionais tem como parte da sua formação o 
estudo de várias disciplinas, passando por Economia, Direito, Diplomacia, bem como o estudo 
dos diferentes tipos de culturas, por meio da Sociologia e da Antropologia. O estudo de 
disciplinas como Comércio e Negociação dá ao profissional da área internacional o 
entendimento necessário sobre a gestão dos processos internos do comércio internacional. 
Isso nos dá uma formação multidisciplinar, pré-requisito para exercer as diferentes atividades 
nas quais os internacionalistas atuam nas corporações. 
 
Para que um internacionalista consiga desenvolver análises de cenário de acordo com os 
requisitos das empresas inseridas no comércio internacional, se faz importantíssimo saber 
caminhar entre os grandes temas econômicos, diplomáticos e jurídicos, e a sua repercussão no 
nosso dia-a-dia, além dos respectivos impactos nos negócios, relevando as oportunidades e 
ameaças para o desempenho da corporação. É importante respondermos algumas questões a 
cada nova análise internacional, como por exemplo: meus negócios internacionais podem ser 
afetados face a um aumento da taxa de juros anunciada pelo FED? Minha empresa vai se 
beneficiar do recente acordo automobilístico assinado entre o Brasil e a Argentina?  
 
Questões como estas são relevantes ao ponto de mudarmos nosso foco de resolução de 
problemas para o aproveitamento de oportunidades, conforme aconselha Peter Drucker. 
Oportunidades estas que somente quem está inserido no mercado internacional e que tenha o 
conhecimento necessário sobre os temas relevantes do comércio internacional estará apto 
para aproveitar.  
 
O pensamento estratégico é uma vocação importante para o planejamento de longo prazo - 
tão exigido quando trabalhamos com mercados internacionais e, como profissionais das 
Relações Internacionais, sabemos que para os negócios em cenários globais, o pensamento de 
longo prazo é um pré-requisito das partes, pois na medida em que os prazos de negociações 
são acordados, nem sempre o cumprimento das operações vai se dar no mesmo ritmo que a 
grande maioria das empresas espera – e aqui falamos de retorno de faturamento, margem, 
volume ou de reconhecimento no mesmo nível que os investimentos foram empregados.  
 
Diante do exposto e das oportunidades e desafios que emergem do tabuleiro internacional, os 
gestores das áreas internacionais têm em mãos requisitos suficientes para vasculhar sua 
empresa à procura de profissionais com estas características para que, em conjunto com o 
sistema de inteligência e de gerenciamento de informações, tenha sucesso nos 
empreendimentos internacionais da corporação. 
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