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Muitos divergem sobre suas origens: alguns dizem que teve início com as grandes navegações 
dos séculos XV e XVI; outros, que nasceu na época do Imperialismo, entre os anos de 1800 
1900; alguns, ainda, dizem que seu advento data da década de 1970, com a utilização da 
internet em maior escala. Contudo, qualquer que seja o contexto histórico em que se situe, a 
globalização é ferramenta fundamental para que possamos entender todos os processos que 
regulam o mundo de hoje. A velocidade com que os fluxos, sejam eles de informação, de 
mercadorias ou financeiros, chegam de um local a outro no mundo, não importando a 
distância, é o principal sinal de seu funcionamento em nossas vidas. 
 
Sendo assim, ficou cada vez mais fácil àquelas pessoas que desejarem e tiverem condições 
para tanto buscar novos horizontes e novas oportunidades de negócios em países que não o 
seu de origem. Projetar cenários e apostar em localidades que tradicionalmente não possuem 
ou apresentem grandes vantagens pode ser, sem dúvidas, algo arriscado. Porém, uma vez que 
dê certo, o retorno é, normalmente, muito maior do que se a escolha tivesse sido por um 
Estado com história naquele ramo, e que, por isso, apresenta uma grande concorrência. 
 
Nessa perspectiva, o Empreendedorismo Internacional se mostra, atualmente, como uma 
alternativa altamente viável aos investidores que desejam alçar vôos maiores e obter novas 
fontes de lucro. 
 
Entretanto, antes de tomar a decisão de investir no exterior, é necessário que sejam feitas 
profundas análises. Estas devem ser constituídas tanto de uma conjuntural, que consiste em 
observar como o mercado está no momento em que se deseja exportar, quanto de uma 
prospectiva, que nada mais é do que projetar como ele ficará no espaço de tempo 
subsequente à entrada do produto. O principal objetivo dessas pesquisas é dar embasamento 
ao empresário para que sua tarefa se torne menos complicada e, principalmente, arriscada do 
que já é. 
 
Infelizmente, muitos ainda têm preconceito quanto atuar em mercados exteriores. Alguns, por 
tentativas frustradas, lançaramse no escuro, sem ter qualquer tipo de informação. Outros, 
apesar de já terem certa base, por motivos diversos viram seus negócios fracassarem e serem 
obrigados a recomeçar em sua pátria-mãe. 
 
A fim de solucionar estes inconvenientes e minimizar os riscos eminentes do processo de 
internacionalização, surgem as empresas de Consultoria Internacional. Além de toda a procura 
de dados sobre o local, sejam eles macroeconômicos, sócio-ambientais ou políticos, elas são 
capazes de apontar os lugares com maior probabilidade de sucesso e com menor taxa de 
algum fator não sair como o esperado. 
 
Todavia, investir em novos mercados nunca é algo “risk-free”, ou seja, livre de qualquer tipo 
de contratempo. Por menores que eles sejam, aparecerão, e o investidor precisa estar pronto 
para lidar com esse tipo de imprevisto. Em alguns casos, a própria empresa responsável por 
levar o investidor ao país se encarrega de fazer esse acompanhamento do seu “excliente”. 
 
Contudo, como não são todas que oferecem esse tipo de serviço, isso se configura como uma 
grande brecha para as pessoas da própria localidade se inserirem no processo. Percebendo 
essa nova necessidade dos mercados, aquelas que têm espírito empreendedor e estão atentas 
ao momento vivido pelo local em que se encontram, enxergam nessa carência a chance de 
abrir suas empresas e começarem a trabalhar para si mesmas. 
 
Como se pode perceber, levar produtos para fora de seus locais de origem constitui uma via de 
mão dupla. Isso porque gera ganhos tanto para quem exporta, e consequentemente para o 
país inicial, já que é comum que remessas de lucro sejam enviadas, de acordo com a 
legislação vigente em cada território, quanto para quem recebe o exportador, que faz a 
economia girar, dado que gera empregos, compra matérias-primas e, eventualmente, se 
instala no Estado para o qual emigrou, com o intuito de acompanhar de perto a nova filial. 
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