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RESUMO 

O presente artigo tem o intuito de trazer informações sobre a internacionalização das 

empresas, mostrando as dificuldades de entrar no mercado exterior, mas 

apresentando também como se beneficiar com a internacionalização. 

 

INTRODUÇÃO 

É de grande importância que os países tenham relações comerciais entre si para 

fortificar sua economia, a importação de alguns produtos para a realização de 

produtos nacionais em alguns casos é de extrema importância.  

As pequenas e médias empresas apresentam um importante papel socioeconômico 

por serem grandes responsáveis pela geração de emprego no país e, ainda, 

contribuírem com mais de um quarto do Produto Interno Bruto brasileiro.  

No artigo a seguir será apresentada a internacionalização de uma pequena empresa 

brasileira produtora de doce de abóbora, pois a internacionalização de um produto 

nacional leva consigo a cultura do país exportador e o doce de abóbora como um 

produto típico brasileiro seria interessante sua inserção no exterior.  

 

OBJETIVO 

O objetivo geral deste artigo é verificar o processo de internacionalização de uma 

empresa produtora de doce de abóbora, na cidade de São Paulo. 

 

METODOLOGIA 

A Pesquisa Bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livro, 

revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos (GIL, 2010, p. 

29). A Pesquisa Exploratória é uma pesquisa realizada quando o tema escolhido, 

por ser novo, ainda não possui fontes suficientes de referência e não apresenta 

hipóteses consistentes para servir de ponto de partida para a pesquisa. (MARTINS 

JÚNIOR, 2015, p. 74). 

 

DESENVOLVIMENTO 

A internacionalização de empresas é de grande importância para a competitividade 

e desenvolvimento econômico do país, contudo é necessário que haja um 

planejamento e um estudo antes da internacionalização. 



A internacionalização fortalece as marcas nacionais e cria um importante diferencial 

de mercado em um mundo cada vez mais competitivo. A decisão, no entanto, exige 

preparo. É essencial que a empresa interessada planeje os processos com critério, 

conheça o mercado, forme parcerias locais, aperfeiçoe estratégias eficientes e tenha 

sede por inovação. (AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES 

E INVESTIMENTOS, 2012). 

O que motiva as empresas Brasileiras a internacionalizar é a busca por 

competitividade internacional. Segundo a SOBEET (2011), Quando questionadas a 

respeito dos motivos que as levaram a se internacionalizar, as empresas 

pesquisadas apontam para a busca da competitividade internacional. Na 

comparação entre as respostas de 2011 e de anos anteriores, é interessante 

observar a queda da importância da demanda mundial nos motivos de 

internacionalização. 

Para internacionalizar é necessário o conhecimento não só das exigências do país, 

mas sim da sua cultura, como o modo de negociação. 

Segundo Sala de negócios internacionais (2012), além disso, o empresário deve 

adotar alguns procedimentos técnicos. A empresa precisa, inicialmente, solicitar o 

seu cadastramento no Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secretaria 

de Comércio Exterior (SECEX). O próximo passo é contatar a representação da 

Secretaria da Receita Federal, na jurisdição da empresa, a fim de obter senha de 

acesso ao SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. 

Na decisão de exportar é importante saber que a produção deverá aumentar, o 

produto deverá ser de qualidade para concorrer com os produtos externos assim 

como a embalagem também deverá ser modificada atendendo os padrões exigidos 

pelo país. 

Algumas dificuldades podem surgir no início do processo de internacionalização. Os 

produtos que você vai exportar podem necessitar de uma adaptação para o mercado 

o qual será inserido. As diferenças culturais podem ser gigantescas entre os países, 

e esta prática de adequação pode gerar custos extras no início do processo 

(HENRIQUE, 2010). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa bibliográfica foi concluída, estamos na fase de desenvolvimento do 

questionário com perguntas abertas e fechadas, que será aplicado para o gestor da 



organização Zeta, produtora dos doces de abóbora sobre o processo de 

internacionalização de uma pequena empresa brasileira. 
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