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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a atividade do profissional contábil no 
processo de Internacionalização das Empresas em qualquer âmbito de atuação, 
visualizar os passos necessários, respeitar os parâmetros de cada segmento, e as 
suas primordialidades. O processo de internacionalização de empresas consiste em 
tratar da expansão das companhias com o exterior. Essa ampliação provém das 
seguintes formas, atender a mercados externos através de exportações e investir 
diretamente no exterior, por meio de unidades produtivas, instalações de 
representações comerciais ou até mesmo pela procura de aliados em outros países 
que possam suscitar projetos de colaboração e transferência de capital. Nesse 
contexto surge o papel do contador, que está incumbido em orientar as melhores 
diretrizes para os procedimentos necessários, podendo este ser responsável por 
gerar relatórios gerenciais, como pela estratégia de internacionalização e uma 
análise de mercado frente a concorrência, avaliando a vulnerabilidade com relação 
aos pontos fracos e fortes, definido nos objetivos e planejamento estratégico da 
companhia. A importância do contador neste processo, deve-se ao vasto 
conhecimento em todos os processos decisórios e analíticos da empresa, ao que 
tange no processo da internacionalização, poderá ainda analisar os fatores de risco 
dentro do cenário exterior, como também, os impactos, dificuldades e relevância 
diante do processo como um todo. Assim como este e entre outros extensos 
assuntos, serão esclarecidos na medida dos tópicos a seguir abordados neste 
trabalho.  
 
Palavra-Chave: contador, internacionalização das empresas, risco, planejamento 
estratégico, negócios internacionais. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o constante desenvolvimento das empresas, surge a oportunidade de a 

internacionalização ser uma magnífica ferramenta de novos negócios, abrange as 

trocas econômicas, culturais e políticas, podendo ser definida como um processo 

onde a empresa comercializa os seus serviços ou produtos fora do seu país de 

origem, porém é imprescindível que isso ocorra de forma planejada e haja domínio 

das normas referentes ao comércio exterior, do contrário os riscos serão ainda 

maiores podendo acarretar em prejuízos para as companhias e uma má experiência. 

É indispensável que a empresa disponha de profissionais dotados de plenos 

conhecimentos nas áreas de Contabilidade, Direito, Administração, Economia, 

Comercio Exterior e Relações Internacionais.  

Foi neste contexto que surgiu a ideia de identificar os modelos de 

internacionalização e de que forma tem promovido o desenvolvimento sustentado do 

nosso país. Assim, esta investigação tem, na sua génese, o objetivo de analisar os 

modelos de internacionalização que permita guiar as decisões empresariais de 

internacionalização empresarial. 

Problemática de pesquisa 



 
 

No mundo empresarial o contador é peça chave para as tomadas de 

decisões, e se torna um instrumento mais do que necessário no processo de 

internacionalização, onde terá que passar por vários procedimentos que podem ser 

dos mais fáceis aos mais burocráticos, contará com a habilidade de lidar com 

órgãos, leis e todas as áreas competentes, assim estará consciente de suas 

obrigações como responsável pela parte que lhe é cabível, além de se preparar para 

os novos desafios. Assim, colocou-se como problema de pesquisa: Qual o papel do 

contador no processo de internacionalização das empresas? E quais são os 

obstáculos que as empresas brasileiras enfrentam para se internacionalizar?  

3. Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é estudar, o papel do contador no processo de 

internacionalização das empresas, que está desassociado nos seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar os determinantes que exercem maior influência no processo 

estratégico internacional de empresas brasileiras; 

 Examinar o grau em que as empresas se encontram em termos de 

expansão internacional; 

 Extrair resultados do estudo realizado com base na confrontação entre 

os enfoques teóricos da internacionalização e a realização da pesquisa 

cientifica através de um questionário. 

Justificativa 

A pesquisa justifica-se, principalmente, por promover o aprendizado de 

conteúdos importantes para a orientação do profissional contábil e introduzir o 

estudante no mundo da pesquisa cientifica. Este trabalho de investigação justifica-se 

pelos referenciais que os modelos a analisar podem proporcionar em termos de 

estratégias de internacionalização, e pela consequente necessidade de desenvolver 

comportamentos adequados sobre a internacionalização de empresas, identificando 

algumas linhas orientadoras que pressupõem novas formas de organização 

empresarial para a internacionalização estratégica. 

4. Metodologia da pesquisa 

Para o desenvolvimento do trabalho será utilizada (Co.export, 2016) a 

metodologia dedutiva e indutiva, assim como a pesquisa bibliográfica descritiva 

incluindo os procedimentos metodológicos utilizados na investigação; a 



 
 

apresentação, discussão dos resultados, considerações finais do estudo; e como 

ferramenta de pesquisa para a coleta de dados um questionário. 

Conforme (Rodrigues, 2007), 

A pesquisa bibliográfica recupera o conhecimento científico acumulado 
sobre um problema. Na pesquisa descritiva os fatos são observados, 
registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência do 
pesquisador. 

 

5. DESENVOLVIMENTO _ REFERENCIAL TEORICO 

5.1 Inicio da Internacionalização no Brasil 

As empresas Brasileiras começaram a se modificar e pensar em 

internacionalização com mais afinco a partir da década de 90, com a chegada de 

governos mais neoliberais, antes disso, elas eram voltadas mais para o mercado 

doméstico, devido aos benefícios e menor propensão de riscos ao seu capital. O 

crescimento da internacionalização nesta década cresceu exponencialmente devido 

a perca de mercado doméstico que estava acontecendo com relação a produtos 

estrangeiros, e para competir, o Brasil começou a importação em tecnologia e 

serviços, garantindo a qualificação das empresas domésticas. 

5.2 Definição de Internacionalização de Empresas e as Suas 

Determinantes 

Conforme (Co.export, 2016) a internacionalização de uma empresa é um 

fenômeno amplo, que compreende desde a exportação de produtos e serviços até a 

produção direta no mercado externo, passando por várias fases intermediárias de 

comprometimento com os mercados. 

Internacionalizar-se, significa integrar-se com os mercados para além dos 

domínios territoriais. Este integrar-se se inicia quando uma empresa decide começar 

suas atividades em outros países, o que pode acontecer de diversas formas, em 

situações que exigem da empresa uma preparação prévia, flexibilidade e dinamismo; 

seus efeitos podem gerar o aumento da capacidade de sobrevivência em face às 

dificuldades impostas pelo ambiente competitivo da atualidade. 

Apesar de não existir uma teoria geral sobre o processo de 

internacionalização, em função da complexidade de variáveis envolvidas e de 

peculiaridades setoriais, regionais e culturais, alguns autores apontam possíveis 

razões que fortalecem uma estratégia de internacionalização por parte da entidade. 

(Dunning, 1988) cita como determinantes da internacionalização das 
empresas: 



 
 

 
A busca de recursos; a facilitação do comércio; o acesso a novos mercados; 
e os ganhos de eficiência. No escopo da busca de recursos, as empresas 
internacionalizam-se para ter acesso a recursos naturais mais baratos do 
que em seu país de origem e também para obter mão de obra a um preço 
menor, objetivando, portanto, menores custos de produção e preços mais 
competitivos no mercado internacional. 
 

(Corrêa & Lima, 2006) “Reforça a ideia de que, uma maior facilidade na 

comercialização e o acesso a novos mercados são resultados de facilidades 

logísticas e legais que podem ser adquiridas com a internacionalização produtiva da 

empresa. ” 

Ao estudar o movimento de internacionalização dos países em 

desenvolvimento, outros autores apontam a existência de novos determinantes, 

como o fluxo de investimento estrangeiro direto recebido e emitido pelo país e o 

processo de aprendizagem tecnológica, que permite à empresa adquirir vantagens 

competitivas. 

Para (Chudnovsky & López, 1999) “uma característica comum dos países em 

desenvolvimento é que, em um primeiro passo para a internacionalização, as 

empresas investem em países que têm um nível de desenvolvimento similar.” 

Na literatura que estuda os determinantes do movimento de 

internacionalização das empresas brasileiras, existem autores que argumentam a 

favor da inovação. 

Segundo (Arbix, 2004), “as empresas buscam a internacionalização com o 

objetivo de incorporar novas tecnologias ao seu sistema produtivo.” 

Estudos empíricos mostraram que as empresas brasileiras que fizeram 

investimentos no exterior são as que apresentam maior produtividade. 

Por sua vez, (Corrêa & Lima, 2007a e 2007b) enfatizam como determinantes 

de uma estratégia de expansão internacional das firmas nacionais:  

O acesso a melhores condições de financiamento no exterior, a redução de 
barreiras contra a importação (alfandegárias ou sanitárias) e a diminuição 
da dependência do mercado local (que, de acordo com a taxa de câmbio, 
pode ser prejudicado pela entrada massiva de produtos importados). 
 

Segundo a metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 

referente à administração, desenvolvimento e avaliação do projeto de 

internacionalização, antes de uma empresa pensar na internacionalização, uma 

empresa deve seguir os seguintes pontos:  

1) avaliação preliminar; 2) determinação de mercados-alvo; 3) avaliação dos 
tratados comerciais; 4) definição da estratégia de internacionalização (forma 



 
 

de entrada); 5) avaliação de aspectos legais; 6) registro de marca; 7) 
normas técnicas internacionais; 8) dimensionamento do mercado versus a 
capacidade produtiva; 9) estrutura organizacional da empresa;10) 
desenvolvimento de recursos humanos; 11) nomeação dos intermediários; 
12) logística

1
.  

 

Desta forma, pelos pontos apresentados, existe uma série de obstáculos que 

surgem em cada uma das etapas. A internacionalização é, assim, um processo 

complexo, que exige uma grande dedicação da empresa. 

5.3 Vantagens e Desvantagens na Internacionalização de Empresas 

Com o crescimento das exportações, as empresas estão cada vez mais 

decididas a galgar novos horizontes, essa decisão é na maioria das vezes 

econômica e pode ampliar a sua marca. Os riscos para expandir internacionalmente 

são grandes, por isso esta decisão precisa ser avaliada por um corpo diretivo da 

companhia juntamente com a orientação de seu contador, devido a possíveis 

dificuldades com que se podem defrontar, desde obstáculos internos a outras 

variantes como tipo de produto a ser comercializado. 

5.4 IMPACTOS DA TRIBUTAÇÃO NA INTERNACIONALIZAÇÃO 

Como todos sabem, o Brasil é um dos países que possui uma das mais altas 

cargas tributarias do mundo, sendo assim não seria diferente as condições ao 

processo de internacionalização. 

É uma rotina dos empresários e contadores as obrigações acessórias que 

envolvem os tributos estaduais, federais, municipais (ICMS, IPI, PIS/CONFINS, ISS, 

INSS PATRONAL entre outros.), mas atentando ao cenário de exportação e 

importação, pode-se destacar as desvantagens que as entidades podem sofrer 

quanto aos outros países, afetando assim sua competitividade.Observa-se na tabela 

abaixo, os tributos que afetam o processo de internacionalização, pelo grau de 

relevância: 

 
Fonte: CNI – Confederação Nacional da Indústria 2014 

                                                           
1
 ORSI, Ademir, GOES, Andreia, Internacionalização de Empresas Brasileiras - O Caso Bemfixa Industrial, 

Administração no Contexto Internacional, v. IX SemeAd, , p. 9.  



 
 

 

Mas com as dificuldades encaradas nesse quesito, vê-se alguns incentivos 

permitidos por lei, que podem auxiliar os empresários a se aventurar pela 

internacionalização, contando com a assistência de um contador, que é o 

profissional mais adequado para orientar a escolha do melhor tratamento fiscal, que 

se acomoda a sua necessidade (bem como Importação por conta e ordem de 

terceiros, exportação por encomenda, drawback, admissão e exportação 

temporárias, transito e entreposto aduaneiro, Recof, DAC, Back to Back entre 

outros), onde a empresa poderá se beneficiar de todos os incentivos oferecidos 

(Ashikaga, 2014, pp. 221-276). 

Alguns dos incentivos oferecidos aos empresários seriam a suspenção, 

isenção e restituição desses impostos oferecendo estímulo a pratica (Andrade, et al., 

2014, pp. 51-60). 

Porém, as organizações enfrentarem dificuldades na obtenção desses 

incentivos como, por exemplo, no mecanismo de ressarcimento, que poderá ser 

notado no gráfico abaixo: 

 
Fonte: CNI – Confederação Nacional da Indústria 2014 

De acordo com os dados expressos, pode-se concluir que embora exista um 

elenco de dificuldades encontradas na tributação para a internacionalização que 

devem ser levadas em consideração para a conquista dos diretos concedidos, vê-se 

que a cada ano o Brasil vem crescendo nesse segmento, como se pode constatar 

ano após ano na balança comercial. Então os empresários devem se adaptar aos 

novos tempos, buscar novos desafios, planejar o futuro de suas entidades, seguir o 

princípio da continuidade, pressupondo que a entidade deverá continuar suas 

operações em longo prazo. 

 



 
 

6. RESULTADO 

6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO PARA O 

CONTADOR 

Após o conceito de diversos autores sobre o que é internacionalização de 

empresas, quais as vantagens, desvantagens, possíveis problemas com 

fiscalização, tributação e sustentabilidade ambiental, foram elaborados a pesquisa 

de campo a seguir, divulgada em redes sociais, fóruns, comunidades e internamente 

dentro de algumas instituições privadas, a fim de averiguar o nível de conhecimento 

dos profissionais com relação ao tema, qual o seu grau de envolvimento na tomada 

de decisão, bem como sua opinião sobre os benefícios da internacionalização, as 

dificuldades encontradas, e a mensuração da proporção da aplicabilidade da 

internacionalização praticada dentro das empresas atuantes destes profissionais 

colaboradores e ou prestadores de serviços. 

 
 

  

Fonte: Os autores 

Desta forma concluímos que, possuímos 100% dos contadores respondentes, 

são graduados em ciências contábeis, e que a grande maioria atua como 

participante e ou tomador de decisão dentro das companhias, sendo estes a maioria 

do sexo masculino idade entre 36 e 35 anos.  

  



 
 

 

 

 

 

Fonte: Os autores 

Podemos visualizar também, que 71,4% possuem plenos conhecimentos 

sobre o que é internacionalização de empresas e quase a sua totalidade 

compreende quais são os principais tipos e benefícios que esta pode agregar as 

empresas, embora a maioria não pratique a internacionalização, podemos verificar 

que dos praticantes, 32,1% são frequentes e 21,4% chegam a internacionalizar entre 

5 países ou mais países.  

Identificamos ainda que dentre esses praticantes, 25% encontram 

dificuldades com a forma de tributação, riscos políticos e econômicos; 17,9% 

enfrentam problemas já com as burocracias legais e os outros 10,7% devido à 

atividade principal da empresa. 

Apuramos também que, a maior parte dos respondentes “concordam”, “não 

concordam e nem discordam”, ou “concordam parcialmente” com as demais 

questões elaboradas, que tende a identificar sobre a segurança e confiabilidade aos 

clientes e fornecedores quando a empresa passa a internacionalizar; se de fato é 

realmente necessário conhecer as exigências e culturas de cada país; se a empresa 

ao internacionalizar tende a possuir maior rentabilidade e produtividade em 

comparação aos competidores nacionais; se a internacionalização só acontece por 

uma exigência do mercado; e a importância de não praticar a internacionalização 

exclusivamente como resposta as modificações negativas na economia, mas sim 

como meio de buscar melhorias independente do cenário atual. 



 
 

  

  

 

 

Fonte: Os autores 

Sendo assim, identificamos que, possuímos profissionais qualificados, com 

alto grau de conhecimento referente ao tema abordado, sendo participativo e 

decisivo nas tomadas de decisões das empresas, de modo a verificar sempre qual o 

melhor caminho e disposto a enfrentar as dificuldades encontradas para beneficio da 

entidade e consequentemente de uma sociedade, uma vez que a 

internacionalização de empresas visa o crescimento de forma global fortalecendo as 

estruturas da empresa e outorgando maior competitividade diante dos demais 

concorrentes ou investidores. 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da premissa de que nenhuma empresa é uma ilha e que a 

globalização tem aproximado cada vez mais os continentes, vemos atualmente um 

grande interesse das empresas em atingir novos mercados, buscar sua expansão 

econômica, e o reconhecimento de sua marca. Mas é necessário que haja cautela 

por parte dos empresários, para que suas ambições não tragam um enredo de 

complicações. Neste âmbito temos o contador, como profissional que orientará os 

dirigentes no processo, analisará o cenário, e qual o tipo de internacionalização que 



 
 

se adequa aos objetivos e as necessidades da entidade. Assim podemos concretizar 

a importância do profissional contábil para o sucesso no desenvolvimento do 

processo além da continuidade da empresa. Neste artigo pode-se evidenciar no 

processo de internacionalização algumas situações em que contadores e 

empresários se deparam com desafios até a conquista de suas metas, como 

barreiras legais e administrativas, risco político e econômico, adequações das 

normas aos países, e entre outros, mas também encontram vários benefícios que 

promovem seu interesse como a diminuição da dependência do mercado local e 

preços competitivos gerando menor custo de produção, aquisição de novas 

tecnologias que pode tornar esse encadeamento vantajoso desde que seja bem 

administrado. O contador sendo responsável por zelar, gerir, e controlar o patrimônio 

das entidades, bem como orientar seus dirigentes na tomada de decisão, é o 

profissional que possui várias habilidades, ele é a chave no processo de 

internacionalização, devido conduzir com estratégia, expertise e prudência as 

companhias, além de influenciar a economia mundial. 
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