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Em quantos anos sua empresa terá a primeira filial no exterior? Em quanto tempo você inicia a 
produção de um item em outro país? Quando começa o seu plano com agentes e empresas de 
promoção comercial para que você conquiste outros mercados que não só o Brasil? 
 
Estas perguntas podem fazer parte do cotidiano e do planejamento de grandes empresas que 
já atuam no comércio exterior e que representam o Brasil com destaque e reconhecimento, 
porém, para a grande maioria das pequenas e médias empresas brasileiras isso pode soar 
como “loucura” ou até mesmo um risco que para muitas, não vale a pena correr. Falta de 
preparo e um plano para atuação no exterior pode significar uma limitação que uma pequena 
ou média empresa não necessariamente precisa ter. Ainda há muitas idéias erradas a respeito 
do comércio exterior por parte destas empresas, como a de que não é algo viável devido à 
exigência de grandes volumes de produto ou de que uma exportação pode significar perdas 
financeiras pelo não recebimento do pagamento, e realmente pode, se a empresa não exigir 
garantias e não conhecerem a respeito das modalidades de pagamento que podem ser 
exigidas. 
 
O comércio exterior pode mudar totalmente a visão de uma grande parte de empresas que 
ainda possuem como principal motivo de sobrevivência somente o mercado nacional, baseadas 
às vezes em sonegação, informalidade e falta de eficiência. A exportação muda este 
panorama, a empresa é obrigada a se adequar a regras de eficiência, custo e capacitação 
profissional além de que muitas vezes pode levar para as empresas nacionais diversas idéias 
aplicadas no exterior que podem ser moldadas ao nosso mercado doméstico, a atuação da 
empresa muda, em relação ao meio-ambiente, atuação governamental no país e recursos 
humanos. 
 
As mudanças estruturais no país, tão necessárias para o aumento da participação brasileira no 
comércio exterior, que hoje tem participação de pouco mais de 1% do comércio mundial, 
devem começar a partir das empresas sejam elas pequenas, grandes ou médias, e que ainda 
podem contar com diversos benefícios a respeito de impostos que incentivam a não prática de 
sonegação. 
 
Com as facilidades que a era da informação nos deu, encontrar possíveis importadores e 
exportadores em outros paises, que podem auxiliar neste processo de comercialização 
internacional é muito grande, com a internet há a possibilidade de se participar de “feiras 
virtuais internacionais”, diariamente, isso somente não é o suficiente, mas para estas 
pequenas e médias empresas que não possuem grande disponibilidade de capital para viagens 
e feiras, significa um pontapé inicial para sua entrada no mercado internacional. 
 
A criatividade e capacidade de empreender das empresas brasileiras não podem de maneira 
alguma ser limitadas por falta de visão e planejamento, isso pode ser levado a outros países. 
Dificuldades existem, existiram e sempre estarão aqui para serem ultrapassadas, câmbio 
desfavorável, problemas de infra-estrutura, etc., não podem ser um limitador para a atuação 
internacional, qualquer empresa pode participar, desde que tenha a visão para isto, pois hoje o 
“mundo é plano”, podemos percorrê-lo facilmente, e os meios para se alcançar diversos 
mercados são inúmeros, a empresa deve existir para o mundo, não somente para o Brasil. 
 
Disponível em: <http://www.mundori.com>. Acesso em 8 nov. 2006 
 


