
 
 

POR QUE EXPORTAR? 
Conheça abaixo alguns benefícios que a exportação poderá trazer à sua empresa: 
 

a) Aumento de produtividade  
 
Para atender um número maior de clientes (no caso clientes estrangeiros) sua empresa precisará ampliar a 
produção. Isso pode ser feito a custos baixos de duas maneiras: utilizando a capacidade ociosa da empresa 
ou aperfeiçoando seus processos produtivos. De ambas as formas, a produtividade aumentará, ao mesmo 
tempo que os custos de produção se reduzirão, deixando espaço para elevação dos lucros. 
 
 

b) Aumento de competitividade 
 
A exportação fará com que os produtos de sua empresa concorram com os de outros países. Para se 
sobressair, sua empresa ficará cada vez mais atenta à necessidade de ampliar seus diferenciais competitivos, 
sejam eles: qualidade, preço, sustentabilidade, saudabilidade, inovação, design, brasilidade. Se os produtos 
de sua empresa “vencerem” os concorrentes internacionais é porque eles são mais competitivos, o que lhes 
reservará espaço no mercado externo e garantirá uma existência mais longa no mercado interno. 
 

c) Redução da dependência do mercado interno 
 
O mercado brasileiro é amplo e diversificado, mas ele não está imune à oscilações e crises. Por isso, é 
imprescindível que as empresas nacionais tenham clientes em outros países para garantir lucros e até mesmo  
sobrevivência quando as vendas internas estiverem desaquecidas.  
 

d) Ganho de imagem 
 

A partir do momento que os produtos de sua empresa passarem a ser consumidos por clientes internacionais, 
eles receberão o rótulo de  TIPO EXPORTAÇÃO. Isso trará ganhos de imagem à sua empresa que ficará 
associada à capacidade de cumprir exigências internacionais rígidas e conquistar consumidores mais 
rigorosos. 
 

e) Diminuição da carga tributária 
 
Os produtos que sua empresa exportar ficarão isentos de vários tributos. Veja só: 
 
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados 
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)  
PIS - Programa de Integração Social 
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras 
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
ISS – Imposto sobre Serviço 
 

 


