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O processo de internacionalização tem que ser considerado como uma estratégia de 
crescimento e, acima de tudo, como uma inovação para sobrevivência das empresas. 
 
Visando expandir seus mercados, as empresas partiram primeiramente para exportação de 
seus produtos para diferentes países. 
 
No início, começam a exportar produtos completos, cujo processo é chamado CBU (Completely 
Built Up). 
 
Com o correr do tempo, os governos dos países importadores, visando gerar mão-de-obra 
local, criam barreiras tarifárias, forçando as empresas a pelo menos montarem esses produtos 
no país. 
 
Redução de impostos de importação é negociada se os produtos forem então exportados não 
mais em CBU, mas completamente desmontados - CKD (Completely Knocked Down), para 
serem montados no local. 
 
Geralmente, os exportadores buscam fabricantes locais engajados no ramo e através de 
contratos de licenciamento fazem suas exportações em CKD e, com isso, transferem sua 
tecnologia e geram empregos no país. 
 
Ocorre, entretanto, que um contrato de licenciamento de tecnologia tem um prazo limitado e 
ao seu término, a empresa licenciada já conhece o seu produto, seus métodos, seus processos 
e estratégias de fabricação, montagem e comercialização. 
 
Criou-se, então, um monstro que a qualquer momento poderá atacar-nos com a nossa própria 
tecnologia. 
 
A única solução para evitar esse impasse é a empresa exportadora estabelecer-se no país-
alvo, sozinha ou em joint-ventures, com empresas já operando no ramo. 
 
E claro que tudo a que nos referimos anteriormente é somente válido para produtos 
manufaturados e não para commodities. 
 
Essa decisão de estabelecer-se no exterior, fazendo investimentos para manufatura de seus 
produtos é o que chamamos de Internacionalização. 
 
Ao decidir-se pela Internacionalização, recomenda-se que as empresas examinem um 
verdadeiro check list que irá determinar se a operação é viável ou não. 
 
Em resumo, poder-se-ia mencionar: pesquisa de mercado; aceitação do produto – preço, 
qualidade, performance, adaptação às leis locais; conhecer profundamente as leis locais – 
comercial, sindical, técnicas, tributária, trabalhista; mão-de-obra disponível; logística e infra-
estrutura – localização empresa x centros de distribuição; disponibilidade de matérias-primas – 
fornecedores; exigências de índices de nacionalização progressiva; barreiras alfandegárias; 
financiamentos locais disponíveis; inserção do país-alvo em mercados comuns; costumes, 
religião, alimentação; entre outros. 
 
Se a empresa exportadora tiver condições de responder convenientemente a esse check list 
preliminar, tudo indica que haverá boa possibilidade de sucesso. 
 
Agora, pergunta-se: por que internacionalizar-se? 
 
Se analisarmos as performances e estratégias de países emergentes em grande crescimento e 
aí despontam China e Índia, com índices ultrapassando 9% do PIB, com população acima de 1 
bilhão de habitantes, com custos baixíssimos comparados com os nossos e, acima de tudo, 



com necessidade vital de exportar para gerar um maior nível de empregos, vamos concluir que 
nosso país poderá sofrer sérios ataques exportadores provenientes daqueles dois gigantes. 
 
Para proteger-nos desses ataques, a solução estratégica é estabelecer plataformas de 
fabricação e montagem de nossos produtos naqueles países, visando não só o mercado local 
como também os mercados de exportação. 
 
Em nosso entender e por tudo o que expusemos, a internacionalização passa a ser, portanto, 
não só uma opção de crescimento, mas acima de tudo uma estratégia para perpetuação e 
consolidação das empresas brasileiras. 
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