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Resumo 

Trabalho apresentado para o curso de MBA em gerenciamento de projetos, com o objetivo de 

demonstrar por meio de escopo o processo de internacionalização de uma empresa, que possui 

muitos detalhes e informações de diversas fontes sobre o mesmo objetivo: obter as licenças 

para exportar e importar. 

A apresentação do problema de pesquisa de “como internacionalizar uma empresa” e “como 

formar o preço de venda para tornar o projeto viável” é o começo do desenvolvimento do 

trabalho, onde explica-se a importância do comércio exterior no país e o uso das ferramentas 

estratégicas como as 5 forças de Porter e Análise Swot para verificação do ambiente externo e 

interno e possíveis complicações e barreiras no projeto, tais como impostos, licenças de 

importações, não aceitação dos clientes, o dólar e a falta de conhecimento em procedimentos 

internacionais por parte da empresa.  

Após essa introdução ao mundo do comércio exterior, o trabalho demonstra como obter as 

autorizações para começar a exportar ou importar, procedimento este que melhorou muito nos 

últimos anos, porém ainda há algumas burocracias existentes no Brasil, as quais não existem 

em países de primeiro mundo, por exemplo os vários órgãos governamentais associados a 

diferentes produtos e a grande lista de documentos que devem ser apresentados pessoalmente 

a Receita Federal, o que acaba intimidando pequenas empresas a entrar no ramo internacional.  

Por meio de escopo, o trabalho apresenta as fases da implantação do projeto de 

internacionalização na empresa, assim como a EAP montada, definindo responsabilidades e 

cronograma de entrega. 

E por fim, para formar o preço do produto foi feito um estudo sobre a capacidade de 

otimização da carga dentro de um container e suas embalagens, formando os landing costs e 

viabilizando ou não o projeto.   

 

 Palavras Chave: Escopo. Comércio Exterior. Brasil. Estratégias. 
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Abstract 

Research presented as part of a Project Management MBA Course. The main point of the 

research is to show how the internalization process of a company works. There are a lot of 

details and information from several sources about the same goal: get the licenses to import 

and export products. 

The presentation of the research matter of "how to make a company international" and "how 

to build a sales price for the project to become viable" is the start of the work's development, 

where it is explained the importance of foreign trade in the country and the use of strategic 

tools, like the 5 strengths of Porter and Swot Analysis to verify the external and internal 

environment and possible barriers and complications to the project, like taxes, import licenses, 

non-acceptance by the clients, dollar price and lack of knowledge in international procedures 

by the company. 

After this introduction to the foreign trade world, this research show how to get authorization 

to start importing or exporting, a procedure that improved in the last few years but still faces a 

lot of bureaucracy in Brazil - bureaucracy that is not existent in first world countries, for 

example, the several government agencies associated to different products and the huge list of 

documents that should be presented in person to the Federal Bureau, which becomes 

intimidating for small companies to enter the international trade market. 

Through a scope, the research shows the phases of an internationalization project in a 

company, as the WBS defining responsibilities and a delivery timeline. 

To finalize, to build the products price it was made a study about the optimization of the cargo 

capacity inside the container and its packings, forming the landing costs and making the 

project viable or not. 

 

 Key Words: Brazil, Strategy, International Business. Scope. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.2 Problema da Pesquisa 

• Como internacionalizar uma empresa? 

• Como formar o preço (landings costs), comparar com o mercado interno e analisar se o 

projeto é viável? 

1.3 Objetivo(s).  

• Demonstrar noções básicas de comércio exterior. 

• Utilizar o Modelo Porter e Swot para analisar o ambiente externo e interno. 

• Criar EAP mostrando passo a passo. 

• Como fazer a formação de preço (Landing costs) x preço do mercado nacional para 

analisar se o projeto é viável. 

O projeto tem como justificativa identificar os procedimentos necessários para a 

internacionalização de uma empresa, os quais hoje não são informações de fácil acesso para 

quem não está no meio. Existem ainda burocracias por parte do governo brasileiro, além da 

necessidade de uma análise de viabilidade, pois o comércio exterior tem muitos fatores 

críticos que fogem do controle das empresas, tais como o dólar e a receita federal. 

O trabalho vai ser desenvolvido com uma breve explicação sobre o cenário brasileiro versus o 

que uma empresa exportadora e importadora representa para o país.  Após isso, vamos utilizar 

o modelo das 5 forças de Porter para mapear o processo, verificando competidores, 

fornecedores, compradores, produtos substitutos e novos entrantes para analisar a estratégia 

da empresa. Também no mesmo segmento, usaremos a análise swot para enxergar forças, 

oportunidades, fraquezas e ameaças nesse mercado externo.  

Para concluir, apresentarei o escopo do projeto para obter a habilitação do radar e a EAP 

sobre esse procedimento, finalizando com um pequeno estudo de viabilidade formando o 

preço (landing costs) de um produto. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Brasil: O que uma empresa exportadora/importadora representa para o país. 

Como estudamos em Macroeconomia, a balança comercial brasileira é de grande impacto no 

desenvolvimento do país, pois quando favorável, gera mais empregos, atrai investimentos 

estrangeiros, valoriza a moeda local, entre outros fatores. Para que a balança esteja favorável, 

o volume de exportações deve estar maior que o volume de importações, ou seja, estamos 

enviando mais produtos brasileiros para outros países do que comprando; é o chamado 

superávit.  

No momento atual o Brasil apresenta superávit, segundo Indicador do Comércio Exterior 

(Icomex) e pelos dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior). Porém não quer dizer que as importações sejam um fator negativo para a economia, 

pois a compra de bens estrangeiros acaba sendo fator competitivo para empresas nacionais 

fornecerem produtos tão bom quanto os importados, além de, na teoria, manterem um preço 

justo.  

Figura 1: Balança Comercial Brasileira  

 

 Fonte: site MDIC – 02/2018 

 

Portanto temos de um lado as exportações que aquecem a indústria e serviço nacional, 

atraindo investimentos e gerando empregos, e do outro lado as importações, sempre presentes 
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na industrialização de produtos e matéria prima, colaborando para o crescimento de empresas 

brasileiras.  

Em reusmo, o comércio exterior é uma área ampla, com um número enorme de clientes e 

fornecedores. Tem papel fundamental no crescimento econômico e é fator de sucesso em 

muitas empresas. Portanto há grandes vantagens na internacionalização de uma empresa, 

desde que se faça com cumprimento de leis e dentro de normas governamentais.  

 

2.2 Motivos para uma empresa ser internacionalizada. 

“Casson (1983) relaciona o crescimento da firma com a posse de um monopólio de produto 

com demanda crescente. Este crescimento acabará quando o mercado local se tornar saturado 

e com isso a firma precisa se expandir para outra localização ou criar novos produtos para 

continuar a crescer. Uma vez que as imperfeições de mercado são uma fonte de custos de 

transação, elas poderão ser minimizadas através da internacionalização da produção. (Casson, 

1990)”. Carlos A. Hemais.  

O objetivo de toda empresa é o crescimento e rentabilidade financeira. Dependendo do 

produto, algumas empresas tem a coragem de buscar mercado fora do seu país de origem. 

Muitas vezes o mercado atual já está com alta oferta, saturado do mesmo produto e para 

inovar e manter o crescimento, buscam-se novos compradores.  

Pensando nesse objetivo, usando as 5 forças de Porter, criada por Michael Porter na década de 

70, conseguimos fazer uma análise dos competidores e fatores do respectivo mercado 

entrante.  

Por exemplo, uma empresa do Paraná de pão de queijo congelado está planejando entrar no 

mercado argentino. Escolheu a cidade de Buenos Aires. Para isso vai avaliar os fatores 

abaixo, buscando um desenvolvimento de plano estratégico.  

1 - Competidores: 

- Análise do preço da concorrência. Buscar em mercados, restaurantes, cafés, distribuidores.  

- Análise de quantos competidores terão na cidade/ região. Buscar o principal competidor: é o 

mercado, é um distribuidor indireto, são restaurantes? 
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- Análise de outros exportadores da região. Há outras exportadoras de pão de queijo? Se sim, 

como funciona a operação deles? 

- Diferenciais da concorrência. Outras empresas oferecem variação do produto? Por exemplo: 

diversos tipos de pão de queijo. 

 

2 - Fornecedores: 

- Análise de possíveis parceiros. Principalmente logísticos, pois uma vez que será um novo 

país, será necessário desenvolver parcerias com despachantes, transportadoras ou tradings 

responsáveis por distribuir o produto dentro da cidade. 

- Preço do serviço dos fornecedores. Se há demanda e pouca oferta, o valor do serviço 

aumentará. Se não há muita competição, a empresa de pão de queijo consegue melhorar a 

negociação. 

 

3 - Barreira a novos entrantes: 

- Análise das políticas governamentais. Nesse caso, a empresa de pão de queijo quer entrar em 

um mercado novo, portanto deverá avaliar se não há barreiras de importação, altos impostos 

ou qualquer outra licença de importação que poderia inviabilizar o negócio.  

- Verificar possibilidade de ganhar fatia no mercado. Caso a concorrência seja alta e antiga, a 

empresa de pão de queijo corre o risco de não conseguir um lugar no mercado e acabar 

ficando com os piores clientes.  

 

4 - Ameaça de produtos substitutos:  

- Análise de produtos que poderiam substituir o pão de queijo. Como o projeto é de alto 

empenho e haverá investimento, deve-se analisar se existe possibilidade de um produto 

substituí-lo e a empresa perder a fatia no mercado. Por isso deve-se investigar para ter um 

plano de mitigação caso o produto substituto torne-se uma ameaça à saúde do negócio. 
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5 - Poder de barganha dos compradores: 

- Análise dos clientes. Buscar informações do grau de exigência dos clientes, sobre qualidade, 

preço, poder de negociação e decisão. Como é um país com cultura diferente do original, 

deve-se verificar a fundo o perfil dos compradores. A empresa não pode deixar de fazer testes 

de degustações, participar de eventos e feiras para sentir se o pão de queijo cai no gosto 

argentino. 

 

 Ou seja, as 5 forças de Porter vão servir como base para a empresa de pão de queijo 

desenvolver uma estratégia eficiente. Uma vez aceito no mercado argentino, existem ainda 

muitas outras opções para seguir. O mundo é enorme e, com uma boa análise, consegue-se 

entrar em vários mercados. Esse é um dos maiores benefícios de entrar no comércio exterior. 

Existem muitas possibilidades e oportunidades, e uma vez habilitado pela Receita Federal, 

não há mais impeditivos para embarcar a outros países. Caso o país de destino esteja de 

acordo com o produto e a empresa cumpra as exigências, sempre é uma oportunidade de 

crescimento. 

Figura 2: Modelo as 5 forças de Porter 

 

Fonte: administracaoegestao 
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2.3 Analisar o ambiente externo e interno 

 “Planejamento estratégico consiste em definir objetivos para lidar com as ameaças e 

oportunidades oferecidas pelo ambiente da organização.” Maximiano, 2000. 

Continuando com a análise estratégica de uma empresa que busca o crescimento no mercado 

internacional, faz-se importante estudar o cenário externo e interno. Não somente os fatores 

do mercado que a empresa busca inserir o produto, mas também fatores da própria companhia 

que podem atrapalhar a diversificação da marca. É um estudo inteligente que visa buscar as 

incertezas e criar ações com o objetivo de obter os melhores resultados estratégicos: a Análise 

S.W.O.T , técnica essa criada por ALBERT Humphrey na década de 60. 

Usando o exemplo da empresa de pão de queijo congelado, segue abaixo a ferramenta 

preenchida com os fatores internos – forças e ameaças, e os fatores externos – oportunidades e 

fraquezas do projeto. 

Tabela 1: Análise S.W.O.T. 

          

  Forças   Fraquezas   

In
te

rn
o

s 

Qualidade do produto   Sem experiência internacional   

Experiência com produto       

Equipe de alta performance       

Custo baixo de fabricação       

        

  Oportunidades   Ameaças   

Ex
te

rn
o

s 

Produto inovador   Impostos   

Fácil manuseio    Licenças de Importação   

Baixo preço   Barreiras governamentais   

Produto estrangeiro   Não aceitação de clientes   

Forte influência cultural     Dólar   

          

          
 



16 

 

Quando envolve o comércio exterior, o gerente de projeto da empresa de pão de queijo tem 

que ficar bem atento aos acordos bilaterais, possíveis barreiras tarifárias e não tarifárias, 

governamentais, e principalmente autorização da exportação pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), responsável pela liberação de mercadorias da área de 

saúde, alimentos, cosméticos, etc. Essa autorização é temporária e deverá ser renovada a cada 

período de tempo determinado pela Anvisa.  

Alguns outros exemplos: 

Para produtos eletrônicos, o órgão governamental é o INMETRO. 

Para produtos florestais, papel celulose ou agropecuários, o órgão responsável é o MAPA – 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Portanto é importante estar bem inteirado das normas, regras e leis que podem interferir no 

projeto de internacionalização. Tanto na exportação quanto na importação.  

 

2.4 Passo a passo para atingir o objetivo – Habilitação do RADAR. 

Após analisar os mercados, definir a estratégia da empresa e optar pela expansão do negócio 

para mercados internacionais, começa a etapa do projeto de habilitação para operar no 

comércio exterior. 

Há diversas informações no site da Receita Federal, porém o melhor caminho é contar com 

profissionais capacitados para lidar com as burocracias e permanecer dentro da lei para não 

trazer problemas para a empresa. 

Atualmente, o MDIC em conjunto ao SECEX (Secretaria de Comércio Exterior) são os 

responsáveis pelas operações de comércio exterior. Usa-se o SISCOMEX (Sistema integrado 

de comércio exterior) para registrar todas as operações fiscais, contábeis e financeiras e 

autorizar a operação de exportação ou importação. Essa ferramenta permite que o fiscal da 

receita federal tenha à sua disposição todas as informações sobre a empresa e os registros 

necessários para evitar fraudes e manter o controle de que a empresa está dentro das 

normalidades brasileiras. Portanto é obrigatório o cadastro no SISCOMEX para começar o 

projeto de expansão da empresa.  
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O primeiro passo para uma empresa que já possui CNPJ é obter o RADAR - Registro e 

Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR). Há 4 categorias para 

cadastramento.  

Ordinária; É a mais completa – para empresas que possuem volume alto de exportações ou 

importações. Serão analisados pela Receita Federal fatores desde o porte financeiro da 

empresa até a quantidade de funcionários. 

Simplificada; Serve para empresas que estão inicializando a internacionalização. Não poderá 

passar de USD 150.000,00 CIF em operações de comércio exterior dentro de 6 meses.   

Especial; Pouco usada. Destina-se a órgãos públicos, fundação pública, etc.  

Restrita. Pouco usada também. Refere-se a empresas que possuíam operações internacionais e 

por algum motivo deixaram de ter. Serve para consulta ou retificação de declaração. 

No caso do exemplo que está sendo usado, a empresa de pão de queijo congelado, entraria no 

cadastro Simplificado pois é uma operação nova e pelo valor do produto não se encaixaria na 

ordinária.  

Após essa definição o segundo passo é apresentar à Receita Federal os documentos exigidos 

por ela para a habilitação. Conforme site da SRF, os documentos são: 

- SODEA – Formulário de Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento com firma 

reconhecida de acordo com o modelo da Receita Federal; 

- Requerimento de Habilitação com firma reconhecida de acordo com o modelo da Receita 

Federal; 

- Termo de Responsabilidade com firma reconhecida de acordo com o modelo da Receita 

Federal; 

- Contrato social e últimas alterações; 

- Cópia autenticada do CPF e RG do responsável legal; 

- Certidão Cadastral da Junta Comercial; 

- Certidão Simplificada da Junta Comercial (Ficha cadastral simplificada); 

- Certidão negativa de débitos (referente à tributo federais/dívida ativa da união e débitos 

trabalhistas). 

 

Há a possibilidade da SRF solicitar outros documentos, por isso é de extrema importância a 

empresa estar com tudo em dia referente impostos e leis tanto estaduais quanto nacionais. O 
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RADAR pode ser negado por informações erradas no contrato social, atividade da empresa 

não compatível com operação de exportação ou importação, situação irregular do nome do 

responsável legal pela empresa, entre outros.  

Não existe um prazo oficial para o retorno da SRF e não há canal de comunicação direta com 

eles, por isso é necessário sempre comparecer a SRF mais próxima com horário agendado.  

 

Figura 3: Documento emitido pela SRF 

 

 Fonte: própria do aluno 

 

O próximo passo é o cadastramento ao SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio 

Exterior, onde a empresa fará o registro do representante legal (despachante aduaneiro). 

“O SISCOMEX é um instrumento aduaneiro que integra as atividades de registro, 

acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, através de um fluxo único, 

computadorizado, de informações.” José Manoel Continãs Lopez (2001). 

No caso de exportação, é no SISCOMEX que o despachante vai emitir o registro de 

exportação, despacho aduaneiro e averbação do processo quando ele for embarcar. 

No caso de importação é emitida a declaração de importação.  

Ambos os documentos são obrigatórios para a saída e entrada de produtos no país. 
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A habilitação do representante legal no Siscomex se enquadra conforme abaixo: (Fonte: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao/Pessoa-

Juridica/Pessoa-Juridica). 

1) Operações Dispensadas de Habilitação no Siscomex 

2) Pessoa Jurídica que pretenda realizar Operações de Exportação, sem limite de valores, 

e importação, com limite de US$50.000,00, semestrais (diretamente no Portal 

Habilita); 

3) Pessoa Jurídica constituída sob a Forma de Sociedade Anônima de Capital Aberto, 

com Ações Negociadas em Bolsa de Valores ou no Mercado de Balcão, bem como 

suas Subsidiárias Integrais; 

4) Pessoa Jurídica certificada como Operador Econômico Autorizado (OEA); 

5)  Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista; 

6) Órgãos da Administração Pública Direta, Autarquia e Fundação Pública, Órgão 

Público Autônomo, Organismo Internacional e Outras Instituições Extraterritoriais; 

7) Pessoa Jurídica Habilitada para Fruir dos Benefícios Fiscais Previstos na Lei nº 

12.780/2013; 

8) Outras Pessoas Jurídicas. 

No caso da empresa de pão de queijo, o cadastro de pessoa jurídica deverá ser feito na 

categoria 8, pois não se enquadra em nenhuma outra. 

Os documentos necessários que a empresa deverá apresentar para a SRF dar o acesso ao 

Siscomex para o representante legal são: 

- Formulário de Requerimento de Habilitação; 

- Cópia do documento de identificação do responsável legal pela pessoa jurídica, e do 

signatário do requerimento (se forem pessoas distintas); 

- Instrumento de outorga de poderes (procuração) válido para representação da pessoa 

jurídica, quando for o caso; 

- Contrato social; 

- Certidão da Junta Comercial; 
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- Formulário de Controle de Acesso aos Sistemas Informatizados da RFB. 

Após a entrega dos documentos, a SRF vai emitir uma senha para acesso ao Siscomex. O 

login será o CPF do despachante aduaneiro. Liberando então a empresa para as operações de 

comércio exterior. 

Figura 4: Portal Siscomex 

 

Fonte: https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/ 

 

 

2.5 Implantação do projeto de internacionalização na empresa 

Para que a empresa não tenha surpresas e problemas que afetem a rentabilidade, é necessário 

um bom planejamento, muito estudo e definição do escopo do projeto. 

De acordo com o PMBOK – Quinta edição, o gerenciamento de escopo do projeto inclui os 

processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas 

o necessário para terminar o projeto com sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está 
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relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso 

no projeto. 

Muitas empresas, na fome de crescer, acabam querendo exportar em grande quantidade com 

pouca experiência e não sabem como lidar com os riscos e ruídos do projeto.  

No comércio exterior, fatores logísticos por exemplo, causam impactos diretamente no 

processo, e infelizmente o Brasil não tem grande estrutura logística, dando por consequência 

custos extras nas operações.   

Além dos fatores logísticos, a receita federal faz o papel de auditor no processo. Caso o fiscal 

desconfie de algo, ou queira mais informações, ele parametriza o processo de exportação ou 

importação no chamado “canal vermelho”, e tem até 90 dias para tratar do assunto. Enquanto 

isso, a mercadoria fica no porto ou aeroporto aguardando liberação, consequentemente, 

gerando custos de armazenagem extra.  

Há diversos ruídos no processo, problemas que interferem diretamente que a empresa não tem 

controle. Por essa razão é aconselhável sempre começar com cautela e estabelecer o escopo 

para todos os stakeholders envolvidos. 

2.5.1 Planejar o gerenciamento de escopo 

A primeira etapa do projeto é desenvolver a abertura do Termo de Abertura do Projeto e 

identificar os stakeholders. São as informações básicas que serão discutidas e apresentadas em 

reunião para o sponsor ou diretoria da empresa. 

Também deverão ser identificados as áreas internas que terão consequências e participações 

no projeto. 

Figura 5: Áreas que fazem parte do projeto dentro da empresa 
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É nessa etapa que será definido como o projeto irá caminhar, portanto toda a coleta de 

requisitos, criação de EAP, solicitações de mudanças, termos e o que o projeto se propõe a 

entregar. É de extrema importância definir nessa etapa informações do tipo: 

- % de retorno do investimento 

- Prazo  

- Margem do produto 

Segue abaixo exemplo de TAP da empresa de pão de queijo congelado, que é usado para 

fornecer a descrição de alto nível do produto, serviço ou resultado do projeto a fim de 

possibilitar o desenvolvimento dos requisitos detalhados. PMBOK 2014. 

TAP - TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 

      Nome do Projeto Internacionalização da empresa X-pão de queijo  

Principais áreas funcionais envolvidas 

Financeiro - Logística - Contabilidade - Comércio Exterior - Fiscal - Expedição 

      Objetivos finais (justificativas) 

Expansão dos negócios e da marca, buscando novos mercados e aumento de rentabilidade. 

Objetivos Imediatos Premissas / Hipóteses 
Mapeamento do processo. Conhecimento de 
novos mercados. Análise de viabilidade de 
exportar nosso produto. 

Não ter o RADAR autorizado para nossa empresa.  
Não aceitação da marca no mercado externo. 
Não adequação/liberação da ANVISA 

      
Restrições (Requisitos de projeto) 

Tempo Custos 
Tempo de liberação para habilitação deferida pela 
SRF: 6 meses 
Tempo de exportação até chegada no cliente: 2 
meses 

Investimento até 100 mil dólares. 

Pessoas Qualidade (padrão/normas) 
Despachante especializado e conhecido no 
mercado. 
Transportadora com experiência nos portos e 
aeroportos. 

Despachante deverá ser operador OEA. 

Impactos no cliente Impactos na Organização 

Cliente satisfeito com produto internacional.  
Cultura brasileira inserida em um novo mercado. 

Retorno de valor em até 24 meses. 
Lucratividade com mercado externo. 

Stakeholders 
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Consumidores - Fornecedores - Áreas internas da empresa - Receita Federal - Despachante aduaneiro - 
Transportadora - Sponsor - Assessoria em comércio exterior  

 

Assim que desenvolvido o TAP e feito reuniões com os envolvidos, a equipe do projeto 

deverá ser reunida e o Gerente do Projeto vai definir como controlar e validar o escopo. 

A equipe do projeto de internacionalização deverá entregar exatamente o que foi proposto e 

nada a mais, pois como explicado anteriormente, mais volume na exportação pode ter uma 

consequência catastrófica para a lucratividade, caso pegue um canal vermelho. Por isso o time 

tem que estar alinhado e sem dúvidas de que o começo do projeto será com cautela.  

2.5.2 Coleta de Requisitos 

Conforme explicado anteriormente no trabalho, há muitos requisitos que deverão ser 

coletados para a internacionalização da empresa, por isso o importante é gastar energia nos 

relevantes.  

Buscar experiências prévias com outras empresas do setor de alimentos é uma boa maneira de 

obter as lições aprendidas do projeto. Há muitas empresas exportadoras no Paraná. Segundo 

os últimos dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o estado é o quarto maior 

exportador do país.  Não é uma prática pouco comum, pois muitas empresas trocam ideias e 

cartões para buscar as melhores práticas, uma vez que tem em comum a Receita Federal.  

É importante também agendar reuniões com as áreas envolvidas para escutar os possíveis 

problemas e riscos da operação. Por exemplo, buscar com a área fiscal e controladoria 

informações sobre as notas fiscais de exportação, qual será a conta contábil, número de série e 

inúmeras questões do projeto na área em que eles são especialistas. Manter os stakeholders 

internos por perto garante menos impacto na comunicação, uma vez que o GP tem que gastar 

bastante energia com isso: comunicação. 

2.5.3 Definir o escopo 

Nessa etapa o GP irá detalhar em que o projeto consiste. 

ESCOPO DO PRODUTO > Exportação do pão de queijo congelado 

ESCOPO DO PROJETO > Internacionalizar a empresa usando ferramentas de gerenciamento 

de projeto para garantir o sucesso da expansão da marca e negócio.  
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É importante documentar o que o projeto não irá entregar, por exemplo: 100 containers a 

cada semestre. Caso a diretoria ou sponsor note que existe um bom funcionamento no 

processo, houveram liberações aduaneiras e boa margem do produto, pode-se querer que 

aumentem o volume imediatamente. Mas é responsabilidade do GP garantir que o projeto 

ficará dentro do escopo, pois o aumento sem freio da exportação poderá causar riscos não 

planejados e aumento de custos extras. 

Importante também definir o ciclo de vida do projeto. 

Na definição de ciclo de vida do projeto, segundo Hermano Roberto Thiry-Cherques, a idéia é 

de que qualquer produto/serviço, como qualquer instituição, passe por um ciclo de concepção, 

surgimento, crescimento, maturidade, declínio e desaparecimento.  

 

 

A execução do projeto será a fase de maior esforço, pois será quando a empresa receberá a 

habilitação simplificada deferida e terá sua primeira exportação. Esta fase exige máxima 

atenção e controle porque existem muitas variáveis no processo. 

  

2.5.4 EAP 

“Criar a EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal benefício deste processo é 
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o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue.” PMBOK Quinta edição 

2014. 

Para melhorar o controle do projeto o GP deverá criar uma EAP – Estrutura analítica do 

projeto. Esta ferramenta auxilia na organização do projeto e nas entregas – ou seja, tudo que 

será entregue no projeto tem que estar na EAP. Servirá de guia da equipe de projeto.  

Para a empresa X-pão de queijo que tem como objetivo expandir a marca no mercado 

internacional, foi preparada a EAP abaixo: 

Figura 6: EAP completa 

 

Figura 7: EAP 1/3 
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Figura 8: EAP 2/3 

 

Figura 9: EAP 3/3 
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Dicionário da EAP – com as descrições e pacotes de trabalho esclarecendo os pontos e etapas 

do projeto: 

Tabela 2: Dicionário da EAP 

ID Pacote de Trabalho Descrição 

1.1 Gerenciamento do Projeto 
Fase para definir plano do projeto, cronograma e 

alinhar entre áreas o que a empresa espera do projeto 

1.2 Pesquisa 

Fase para buscar o que é necessário para o 
desenvolvimento do projeto, documentação, criação 
de indicadores para acompanhamento e reunião para 

apresentar próximos passos 
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1.3 Desenvolvimento 
Obtenção das autorizações para exportar e 

fechamento de venda com comprador internacional. 
Reunião de follow up. 

1.4 Execução 
Fase da exportação em si. Desde a fabricação 

direcionada a exportação quanto o acompanhamento 
do embarque. 

1.5 Encerramento 

Conforme incoterm acordado CIF, o processo encerra-
se na chegada do produto no porto de destino. Além 
do recebimento do pagamento e relatório das lições 

aprendidas para próximas exportações. Por fim 
validação do escopo e reunião final. 

 

2.5.5 Validação e controle do escopo 

Depois de desenvolvidos os planos do projeto, alinhar com os stakeholders – deixando bem 

claro a importância do engajamento deles, levantar os documentos e criar os relatórios e todos 

os itens que farão parte do projeto, o GP deverá validar e controlar o escopo para que tudo 

seja seguido conforme definido.  

“Validar o escopo é o processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do 

projeto. E controlar o escopo é o processo de monitoramento do progresso do escopo do 

projeto e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 

escopo.” PMBOK Quinta edição 2014. 

Toda e qualquer mudança deverá ser informada por meio de um formulário de Solicitação de 

Mudança. Fica a cargo do GP o aceite ou não, pois ele que analisará como um todo qual o 

impacto dessa mudança no projeto.  

Vale lembrar que todas as áreas são integradas, portanto se há uma mudança no valor do 

investimento, as áreas de escopo, custos, aquisições e recursos serão afetadas. Portanto toda e 

qualquer alteração deve ser controlada pelo GP. Ele definirá o que é melhor para o projeto. 

Caso aconteça uma mudança no escopo causada por ruído no processo, ou seja, sem controle 

do GP, porém com impacto no projeto, faz-se a reprogramação ou replanejamento. Sempre 

com muito cuidado para não afetar a qualidade do produto/projeto. 
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2.6  Viabilidade do projeto – Formação de preço. 

Nenhum esforço do projeto de internacionalização da empresa é válido se os custos de 

produção e custos primários ficarem mais altos que o valores de venda e operação da 

exportação ou importação de um produto. Por isso, é de extrema importância analisar os 

custos e despesas com antecedência, prevendo e orçando todos os itens do processo.  

São os chamados landing costs. Custos referente à operação de comércio exterior.  

Antes de começar a desdobrar as despesas, é importante negociar o incoterm com o cliente/ 

fornecedor. O incoterm é uma ferramenta que padroniza os termos de comércio exterior 

criados pela ICC (Câmara de comércio internacional). É um fator obrigatório na negociação 

de venda ou compra, onde estipula entre as partes como será a venda ou compra. São os 

termos que esclarecem a responsabilidade do importador e do exportador. 

 

Figura 10: Incoterms 

 

Fonte: Gerenciamento de aquisições em projetos 
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No exemplo da empresa X-pão de queijo, o incoterm negociado com o comprador argentino 

foi o CIF -  Cost, Insurance and Freight. Portanto a empresa brasileira tem responsabilidade 

de contratar o frete marítimo e o seguro da carga até a entrega no Porto de destino. 

Toda a parte aduaneira na Argentina será por conta do importador. Assim como o 

recebimento e entrega no estabelecimento. 

Após definir o incoterm, começamos a levantar os custos da exportação do pão de queijo 

congelado. 

Cotação frete marítimo com o armador Hamburg Sud: 

PORTO DE EMBARQUE: PARANAGUA 

PORTO DE DESCARGA: BUENOS AIRES 

 

COMM: PÃO DE QUEIJO (CONGELADO) 

 

VALIDADE 31/03/2018 

TRANSI TIME:  07 DIAS 

EQUIPAMENTO:40´RH 

 

OFREIGHT CONTAINER 1850.00 USD 

ISPS CAR CONTAINER 12.00 USD 

CAPAT EX CONTAINER 1129.00 BRL 

DOC F EX B/L 330.00 BRL 

SEAL PRO CONTAINER 15.00 BRL 

THC IM CONTAINER 270.00 USD 

TOLL IM CONTAINER 122.00 USD 

 

 

** container padrão alimento** 

 

Como o produto é alimento, usa-se o container Reefer.  

 

2.6.1 Formação da carga 

A empresa também terá que verificar a quantidade que será enviada. E usando as medidas da 

embalagem e do container, consegue-se otimizar o espaço e enviar a quantidade correta, 

respeitando os limites do container e do armador. 
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Nesta etapa, a área de expedição terá grande impacto, pois serão eles que desenvolverão em 

conjunto com os especialistas em comércio exterior a otimização do container: 

Tabela 3: Embalagem x quantidade 

Formação quantidade / embalagens 

1 container 

22 pallets 

16 caixas/pallet 

10 pacotes/caixa 

1 kg cada pacote 

352 caixas/container 

3.520 kg de pão de queijo congelado 

  

 

Figura 11: Dimensões do container HC 

 

Fonte: http://www.trafulsrl.com.ar/p_containers.html 

 

 

 

 

http://www.trafulsrl.com.ar/p_containers.html
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Figura 12: Dimensões do pallet.  

 

Fonte: Pinterest 

 

2.6.2. Formação de preço CIF 

Nessa etapa a equipe de projetos em conjunto com financeiro e controladoria farão o 

apuramento dos custos levantados para verificar a margem do projeto em um projeto de 

exportação. 

O preço de USD 7 dólares é o praticado no mercado interno e nele já estão inclusas despesas 

fixas e variáveis, assim como a margem de lucro.  

Os valores adicionados e mencionados na tabela 3 referem-se aos landings costs e ajudarão a 

compor o valor final do produto na exportação. 

A equipe comercial terá que trabalhar para conseguir um preço maior que USD 7,95.  

Caso não consigam repassar esse valor, o projeto de exportação do pão de queijo congelado 

ficará inviável. 
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Tabela 4: Landing costs 

Formação de preço 
Descrição Descrição Moeda Qtdade Preço unit Preço total FOB 
Purchase 

Order 
Ordem de compra -  

Produto USD 3520 Kg  $                    7,00   $           24.640,00  

Origin Charges 
Despachante R$ 1  R$            300,00   R$               300,00  

Transporte rodoviario R$ 1  R$            900,00   R$               900,00  

Freight 
Charges 

Frete maritimo USD 1  $           1.850,00   $              1.850,00  

ISPS -  Taxa serviço armador USD 1  $                 12,00   $                    12,00  

Capatazia - Porto PNG R$ 1  R$         1.129,00   R$           1.129,00  

Documentação - BL Fee R$ 1  R$            330,00   R$               330,00  

SEAL (LACRE) R$ 1  R$               15,00   R$                 15,00  

THC USD 1  $               270,00   $                 270,00  

TOLL IN - Taxa armador USD 1  $               122,00   $                 122,00  

Others 
Charges Seguro USD 1 1% FOB  $                 246,40  

      

   

Total R$  R$         2.674,00  
 

    

Taxa 3,2284 
 

   

Conversão:  $               828,27  
 

      

   

Total USD da 
operação  $         27.968,67  

 

   

Preço de venda 
sugerido  $                    7,95  CIF 

 

2.6.3. Payback do Investimento 

Para a empresa de Pão de queijo congelado saber quanto tempo de retorno eles terão com esse 

projeto, faz-se a conta abaixo:  

1) Somam-se as despesas do projeto e a primeira exportação teste de investimento. 

Despesas Projeto Piloto Exportação Pão de 
queijo congelado 

 Valor  

Landing costs + Produto  R$    90.294,05  

Documentação RF  R$       1.200,00  

Treinamento + Consultoria  R$    10.000,00  

Adequação embalagem export  R$       3.000,00  

Total Investido  R$  104.494,05  
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2) Venda comercial de 1 container por USD 9,50 o kg 

 

Vendido ao distribuidor por 9,50/kg  $       33.440,00  

Conversão para reais  R$  107.957,70  

Landing costs + produto -R$    90.294,05  

Lucro  R$    17.663,64  

 

3) Payback simples: 

Saldo negativo no final do 5º container: 16.175,85 

Valor de entrada no 6º container: 17.663,64 

Assim, o payback simples é de: 5 + 16.175,85/17663,64 = 5,9 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, na venda do 6º container cheio, ao preço de venda de USD 9,50/kg o 

investimento já seria pago.  

 

 

 

 

 

  

Projeto 
Internacionalização 

Saldo Acumulado 

0 -R$             104.494,05  -R$              104.494,05  

1  R$                17.663,64  -R$                86.830,41  

2  R$                17.663,64  -R$                69.166,77  

3  R$                17.663,64  -R$                51.503,13  

4  R$                17.663,64  -R$                33.839,49  

5  R$                17.663,64  -R$                16.175,85  

6  R$                17.663,64   R$                   1.487,79  
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2.7 Encerramento do projeto. 

“Encerrar o projeto ou fase é o processo de finalização de todas as atividades de todos os 

grupos de processos de gerenciamento de projeto para encerrar formalmente o projeto ou 

fase.” PMBOK Quinta edição 2014. 

O processo de exportação ou importação de um produto, a partir do momento que a empresa 

está habilitada no RADAR, é contínuo. Portanto essa parte do projeto continuará com uma 

área de comércio exterior e comercial, continuando e cativando cada vez mais clientes e 

mercados. Se faz parte da estratégia da empresa X-pão de queijo, as exportações só tendem a 

aumentar. Na área logística, quanto mais volume, mais descontos você é capaz de conseguir. 

Já o projeto de internacionalização da empresa encerra-se depois da primeira exportação. 

O GP deverá fazer um relatório de lições aprendidas, documentar todas as fases e apresentar o 

resultado à companhia, após ter revisado todas as informações e validações de escopo. 

Para o time de comércio exterior, o correto é mapear o processo e ter o fluxograma para que 

as boas práticas sejam sempre anotadas e melhoradas. Como na exportação há muitos ruídos 

no processo, é importante saber o que fazer em cada situação, documentando e mantendo o 

controle do processo como um todo. 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi explicar usando ferramentas de gerenciamento de projeto, como 

internacionalizar uma empresa. Usando como exemplo a X-pão de queijo, com o produto pão 

de queijo congelado, o trabalho demonstra as fases para obter as autorizações para ingressar 

no comércio exterior e alguns pontos estratégicos que uma empresa deve analisar.  

Analisou-se que atualmente as empresas estão mais receosas e fazem um planejamento 

melhor antes de se envolver no mercado internacional, mercado este muito desejado, mas que 

apresenta pegadinhas e armadilhas aos pouco experientes.  

 “Poucas empresas relataram a existência de um planejamento cuidadoso antes de penetrarem 

em mercados fisicamente próximos (Argentina e Portugal). Ocorreram, no entanto, algumas 

poucas exceções. Uma delas foi a Randon, que levou dois anos para planejar a implantação de 

unidades de montagem na Argentina, desenvolvendo primeiramente uma rede de 

distribuidores exclusivos, que levavam a marca da empresa. Outra empresa do segmento de 

prestação de serviços de saúde informou ter estudado o mercado argentino durante três anos 

ou quatro anos antes de tomar a decisão final.” Carlos A. Hemais (2004). 

O planejamento está mais presente nas empresas. O gerenciamento de projetos é uma 

ferramenta imprescindível para projetos no comércio internacional. Toda e qualquer empresa 

que se organize e estude o mercado externo, consegue se inserir e ter um crescimento 

organizacional. Aprender novas culturas, idiomas, experiências e maneiras de lidar com povos 

diferentes.  

Por meio do gerenciamento de escopo, o trabalho mostra as fases de uma exportação. Desde o 

plano do projeto inicial até o encerramento – recebimento do valor e lições aprendidas.  

Esta área de conhecimento é só um pedaço desse projeto que engloba áreas como custos, 

aquisições, recursos, cronograma, comunicação, stakeholders, riscos, qualidade e integração. 

O trabalho teve intuito de mostrar a importância deste tema no Brasil. Internacionalizar uma 

empresa não exige a contratação de especialistas, porém uma consultoria sabe os caminhos e 

atalhos para conseguir as habilitações adequadas.  

Concluindo, o trabalho serviu para agregar conhecimento e rever várias das técnicas 

aprendidas no MBA de gerenciamento de projeto. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS  

Na área de comércio exterior há infinitas possibilidades e cenários que poderiam ser 

demonstrados em forma de projeto. Poderia continuar o trabalho mostrando o landing cost de 

diversos produtos. Alguns que valem a pena passar pela burocracia da exportação ou 

importação e outros que não valem a pena. Hoje em dia, muitas empresas buscam a 

nacionalização de itens importados, pois infelizmente o Brasil ainda é muito travado nesta 

área. Não por culpa somente do Governo, mas também por más práticas de empresas, que 

usam qualquer maneira de burlar o correto. Poderia ser abordado mais a fundo o tema de 

Macroeconomia.  

A área de gerenciamento de riscos é um desdobramento interessante para o trabalho, visto que 

o comércio exterior tem vários riscos. Alguns quase impossíveis de mitigar, porém com 

bastante estudo e análise é possível encontrar uma saída.  

A área de aquisições poderia ser mais explorada, mostrando os diversos tipos de incoterms, 

termos obrigatórios no comércio exterior. 

Outro desdobramento seria fazer o escopo de uma importação, operação contrária de 

exportação e mais complicada e complexa, pois alguns países são péssimos exportadores.  

Seria possível fazer uma matriz de responsabilidades, que é um instrumento útil para alocação 

de responsabilidades no projeto. 

Por fim, há maneiras de encaixar um projeto de comércio exterior em todas as áreas de 

conhecimento. 
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