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RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de analisar quais as melhores estratégias que os gestores devem aplicar nas organizações que atuam no 
mercado exterior quando se depararem com eventuais dificuldades ou instabilidades do mercado global. Os motivos pontuados que podem ser 
equiparados como dificuldades são com relação a variação cambial, analisando seus melhores e piores momentos para atuar no mercado 
externo; crise econômica atual que tem atingido diversas empresas; tributação que são incididas sobre a mercadoria nas transações; logística que 
inclui todos os modais disponíveis para a comercialização internacional; e o mercado externo que pode influenciar diretamente nas transações 
com acordos ou incentivos. Para substancializar tal objetivo, foi realizado uma pesquisa bibliográfica em livros, jornais, revistas e artigos 
acadêmicos, adquirindo todo o conceito com relação ao tema, além de uma pesquisa em empresas que atuam no setor do tema abordado para 
saber qual o comportamento das mesmas diante de possíveis flutuações no mercado. Os dados obtidos corroboram com a importância de se ter 
um planejamento e estratégia de longo prazo. Das empresas analisadas, a maioria se deparou com dificuldades ocasionadas principalmente pela 
crise atual e tiveram que avaliar o melhor meio para se portarem no mercado, mas, todos os fatores analisados, já foram, em algum momento, 
empecilho para a gestão da empresa. Mudanças foram feitas como, cortes de produção, foco em novos produtos e diminuição dos custos, tudo 
isso para amenizar a influência das instabilidades atual. Após o estudo dos dados obtidos, chegou-se à conclusão que é necessário ter uma 
estratégia para gerenciar as empresas mesmo que ela não se encontre em momentos de dificuldades. Ameaças externas que não podem ser 
geridas podem surgir a qualquer momento. A melhor maneira de se enfrentar obstáculos é estando pronto antes que os mesmos apareçam, para 
isso, o gestor tem um papel fundamental direcionando e periodicamente fazendo pesquisas e análises tanto de mercados quanto de outros 
fatores que influenciam diretamente no sucesso da empresa.
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