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e-book

Internacionalização
de  empresas 

Sua empresa para o mundo!

T R A D I N G
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Apresentação

A globalização é um processo irreversível que extinguiu 

as fronteiras comerciais, fortalecendo relações interna-

cionais com o surgimento de blocos econômicos. Além 

disso, a tecnologia digital estreitou os laços entre empre-

sas e consumidores de todos os segmentos.

Neste contexto se reinventar é primordial para estar sempre 

à frente dos concorrentes e a internacionalização de uma 

empresa surge como uma oportunidade, porém é neces-

sário atenção e preparo para se ter sucesso neste negócio 

tão complexo.

Este e-book surge da necessidade em nortear gestores e 

empresários que pretendem internacionalizar sua empresa. 
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Por que internacionalizar?

A internacionalização apresenta inúmeros benefícios para 

a empresa, destacamos alguns deles:

• Crescimento da empresa e lucros

• Aumento da competitividade 

• Visibilidade internacional

• Aproveitamento de sazonalidade

• Aprimoramento de produtos
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Primeiros passos

Planejamento interno

É muito importante ter um conhecimento sólido sobre o 

negócio da empresa, antes de se arriscar no mercado ex-

terior.  Alguns pontos relevantes como:

• Saúde financeira da empresa;

• O produto ou serviço oferecido é competitivo;

• Capacidade para o aumento de produção;

• Analisar as vantagens e desvantagens da expansão in-

terna x externa;

É muito importante firmar alguns objetivos com a decisão 

de internacionalizar para analisar de forma realista cada 

item citado acima. 

Estudo de mercado

É fundamental avaliar os melhores nichos para cada pro-

duto. Neste momento é possível conhecer os países mais 

atrativos para os produtos e serviços oferecidos. Cada país 

tem regras específicas para atender suas exportações e 

importações, e é preciso conhecê-las antes de iniciar a ope-

ração. 

Adaptação

Com a pesquisa de mercado feita, é o momento de voltar o 

olhar para a empresa, rever processos, produtos e as ade-

quações necessárias aos mesmos. Neste momento já co-

nhecemos nossos mercados alvos, desta forma a empresa 

deve decidir quais serviços e/ou produtos serão comer-

cializados. Este também é o momento de formar o preço, 

ação essencial para definir as condições que podem ser 

aplicadas em cada situação. 
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Parceria

Uma vez definido o local de ação e os serviços e produtos 

a serem comercializados é hora de prospectar clientes. 

Esteja sempre atento as necessidades do comprador. 

A participação em feiras e missões internacionais ajudam 

muito nesta etapa.

Busque apoio

Há determinados pontos em que se demanda um conhe-

cimento mais aprofundado e/ou especializado, pois a fal-

ta de expertise suficiente pode colocar todo o processo a 

perder. Desta forma, é muito importante contar com uma 

consultoria formada por profissionais capacitados que co-

nheçam a estrutura do comercio exterior, pois assim, será 

possível tomar decisões importantes de maneira mais fácil 

e embasada, apoiadas em dados concretos sobre o merca-

do e sobre as especificidades da empresa e do produto ou 

serviço oferecido.
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Sobre a Gaal Trading
A Gaal Trading é uma empresa que quer conquistar você, 

oferecendo serviços de qualidade com um trabalho ho-

nesto e maduro. Somos parte do grupo Santos Pride, que 

conta com mais de 10 anos de experiência, desta forma, 

mesmo jovem, a Gaal Trading traz uma grande experiência 

em logística internacional (importação e exportação).

A Gaal Trading ajuda os seus clientes no processo de in-

ternacionalização, em forma de consultoria e também 

promovendo exportações e importações de produtos e 

serviços. 

Nossas principais soluções:

 1. internacionalização: , onde nós contribuímos com todo 

suporte para que o nosso cliente de forma independente 

busque e se firme no mercado internacional;

2. exportação e importação: através de nossa rede de 

contatos buscamos abrir portas em novos mercados para 

nossos clientes, assim expandindo a tua marca pelo mundo; 

3. compra e revenda de produtos: neste módulo compra-

mos o produto de nosso cliente para revendê-lo no mer-

cado externo, assumindo assim todo o risco envolvido no 

processo de exportação. Com estas soluções, contribu-

ímos de forma direta ou indireta para o crescimento de 

nossos clientes, tanto no mercado externo como também 

no mercado interno, além de contribuir para o aumento 

de empregos e giro da economia.

Focar no trabalho e Acreditar no sucesso, 
esse é o caminho!



Para mais informações, entre em contato!

Teremos enorme alegria em atendê-lo!

Av. Senador Feijó, 686 - 17º andar, sala 1719

Vila Mathias - Santos - São Paulo - Brasil

CEP 11015-504

contato@gaaltrading.com.br

Tel: +55 13  3219 1516
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https://www.facebook.com/Gaal-Trading-116512216808518
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