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A governança corporativa tornou-se um tema dominante nos negócios devido à safra de 
escândalos corporativos que temos acompanhado. O interesse no tema não é recente, mas a 
gravidade dos impactos financeiros das fraudes executadas por grandes empresas abalou a 
confiança dos investidores. A crise de confiança do setor corporativo contribuiu para a pressão 
descendente nos preços das ações, estimulando assim as empresas a tomarem uma atitude 
para contornar esta situação. 
 
Uma boa governança corporativa é importante para os investidores profissionais. Grandes 
instituições atribuem ao termo, o mesmo peso que aos indicadores financeiros quando avaliam 
decisões de investimento. Estudos comprovam que investidores profissionais se dispõem até 
mesmo a pagar um grande ágio para investir em empresas com altos padrões de governança.  
 
Em sua essência, a governança corporativa tem como principal objetivo recuperar e garantir a 
confiabilidade em uma determinada empresa para os seus acionistas. Para o processo de 
internacionalização das empresas brasileiras, a ferramenta também se tornou importante, na 
medida em que é base para boas práticas, responsabilidade fiscal, transparência, etc. – 
atributos mais do que necessários para qualquer empresa que deseja se lançar mundo afora. 
 
A internacionalização das empresas, especialmente no caso brasileiro, depende de uma série 
de fatores: cultura empresarial, conhecimento do ambiente do negócio, legislações. Ao mesmo 
tempo, as mudanças na estrutura produtiva mundial colocam tanto novos desafios para os 
empresários, quanto novas possibilidades de atuação. Qualificação e conhecimento passam a 
ser duas características fundamentais para a elaboração de um planejamento de 
internacionalização de sucesso. Em especial, destacam-se as normas jurídicas aplicáveis nas 
mais diversas possibilidades de internacionalização. 
 
Não obstante, dissertar sobre superação das fronteiras de origem de uma empresa, depende 
da discussão da própria cultura empresarial de um país ou mesmo região dentro deste. A 
disposição para investimentos de risco ou ainda, para ampliar a linha de atuação, mesmo que 
isso implique a necessidade de desenvolvimento de competências novas, são características 
empresariais que impactam diretamente na busca ou não pela internacionalização. 
 
Especificamente para o caso brasileiro, não são raras as vezes nas quais se confundem 
internacionalização, exportação e negociações internacionais. Alguns analistas acreditam que 
essas são fases de um mesmo processo, outros chegam a afirmar que são facetas iguais de 
uma mesma ação. Isso ocorre, sobretudo, em função do histórico de desenvolvimento 
industrial brasileiro e de suas respectivas relações com os demais países. 
 
Diante dessa realidade mundial, as empresas que quiserem sobreviver deverão estar 
alinhadas, entendendo melhor a estrutura da produção mundial e da influência que podem 
exercer sob elas mesmas, mediante ao oferecimento de boas condições de investimentos aos 
acionistas - por isso, a utilização da governança corporativa é também imprescindível para a 
internacionalização das organizações. 
 
Contudo, a intenção deste artigo não é uma consultoria e sim, a demonstração das 
possibilidades de enquadramento das empresas aos novos processos, para captação de valor. 
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