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RESUMO 
A internacionalização de empresas pode gerar benefícios ao mesmo tempo em que pode trazer incertezas e 
complexidades. Tais questões são tratadas nas teorias de estratégias de internacionalização como a do 
modelo de Upssala e fenômeno Born Global. A primeira afirma que as empresas se internacionalizam em 
etapas e para países de menor distância psíquica. A segunda representa empresas que se internacionalizam 
rapidamente, logo após a sua fundação. Um levantamento bibliográfico sobre tais abordagens mostrou uma 
carência de estudos sobre empresas não americanas e de países emergentes. Dessa forma, analisar a 
internacionalização de empresas brasileiras se mostra relevante. No Brasil, um dos setores de maior 
importância econômica é o cafeeiro o qual, em 2018, ocupou a primeira colocação mundial tanto na produção 
quanto na exportação de café. Diante o exposto, a presente pesquisa do tipo qualitativa e descritiva consiste 
em um estudo de caso que busca analisar o processo de internacionalização de uma empresa brasileira 
exportadora de cafés especiais. A partir de entrevista semiestruturada com um dos fundadores da empresa 
identificou-se que a exportadora apresenta internacionalização tipicamente de uma Born Global. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Born Global; Exportação; Modelo de Uppsala.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Atividades Internacionais são definidas por Eden, Dai e Li (2011) como operações 
que envolvem cruzar fronteiras entre estados-nação. A entrada em países estrangeiros 
pode trazer benefícios associados principalmente à expansão do mercado da firma, 
permitindo obtenção de economias de escala, fortalecimento da posição competitiva, 
aumento da lucratividade e redução do risco devido à atuação em apenas um único local 
(ROCHA; ALMEIDA, 2006). No entanto, tal expansão envolve também incertezas e 
complexidades, afinal, abrange questões políticas, institucionais, sociais e econômicas do 
país de origem e hospedeiro (ROCHA; ALMEIDA, 2006).  
 No Brasil, a internacionalização teve seu maior impulso a partir do final da década 
de 80, com as medidas de liberalização comercial, crescimento da economia brasileira em 
relação à mundial e acordos entre Brasil e demais países da América Latina (LEITE, 1996; 
CYRINO; BARCELLOS, 2006). Especificamente no setor agropecuário, a sua grande 
produtividade, os preços elevados das commodities agrícolas e mineiras, e o câmbio 
favorável da época, incentivaram a expansão internacional (CYRINO; BARCELLOS, 2006). 
Ademais, houve consolidação de cadeias agrícolas e agroindustriais, articuladas a 
orientação exportadora para obter maiores níveis de autossuficiência em recursos 
estratégicos e de poupanças de divisas, aumento de receitas provenientes de exportação 
e controle da inflação (LEITE, 1996, p. 120). 
 A entrada em mercados estrangeiros pode se dar de diferentes modos, com distintas 
classificações. A forma mais comum de ingresso é a entrada por exportação na qual “os 
produtos finais ou intermediários de uma empresa são fabricados fora do país de destino e 
subsequentemente transferidos para ele” (ROCHA; ALMEIDA, 2006, p. 8). Há ainda os 
modos de base contratual, caracterizados pela associação não-patrimonial de longo prazo 
entre empresas e instituições de diferentes países (ROCHA; ALMEIDA, 2006). Os autores 
destacam também os modos de entrada por investimento, que envolvem a propriedade de 
plantas industriais ou demais unidades de produção no país estrangeiro.  
 Os modos de entrada são discutidos em diferentes abordagens teóricas que buscam 
explicar porque e como eles ocorrem. Algumas das principais correntes são a abordagem 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

comportamental do modelo de Uppsala e, mais atualmente, a visão sobre as empresas 
Born Globals. A primeira afirma que as empresas, após estabelecidas fortemente no 
mercado doméstico, se internacionalizam para países psiquicamente menos distantes e, 
inicialmente, através de exportações esporádicas (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Segundo 
os autores, em seguida a empresa passa a exportar através de um agente (representante 
local), depois estabelecem uma ou mais filiais de venda no país hospedeiro para, no fim, 
realizarem a produção no próprio estrangeiro. Os fatores que influenciam a decisão de qual 
país se internacionalizar são a distância psíquica, como se desenvolvem as atividades 
atuais, o comprometimento de recursos e sua consolidação prévia no país de origem 
(JOHANSON; VAHLNE, 1977). As empresas que utilizam esse processo geralmente são 
grandes, maduras e integradas, obtendo com a internacionalização economias de escala, 
produção, marketing e outras áreas (OVIATT; MCDOUGALL, 2005).  
 A partir de uma nova conjuntura global, na qual passou-se a ter melhoras na 
comunicação, no transporte internacional, e homogeneização de mercados em diversos 
países, foi possível simplificar e encurtar o processo de internacionalização (OVIATT; 
MCDOUGALL, 2005; CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Nesse contexto, passaram a surgir 
empresas internacionalizadas a partir de processo diferente do modelo de Upssala, 
iniciando sua atividade internacional logo de início. Tal fenômeno foi denominado Born 
Global, representando empresas que se internacionalizam rapidamente, logo após a sua 
fundação, sem seguir os processos sequenciais do modo tradicional (CHETTY; 
CAMPBELL-HUNT, 2004; OVIATT; MCDOUGALL, 2005). As empresas com tal orientação, 
na maioria das vezes, fazem parte do ramo de conhecimento e tecnologia, investindo em 
mercados de nicho, utilizando-se de recursos tecnológicos de comunicação e transporte 
para suas atividades (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004).  
 Embora as visões sejam contrastantes, não significa que alguma delas esteja errada. 
Elas se aplicam a diversas empresas e indústrias (OVIATT; MCDOUGALL, 2005). Muitos 
atributos do modelo Born Global também caracterizam as empresas que iniciaram sua 
internacionalização ao longo das linhas tradicionais, porém, foram radicalmente 
transformadas em seu processo para chegar a um alcance global (CHETTY; CAMPBELL-
HUNT, 2004). Diante disso, analisar o processo de internacionalização de empresas pode 
ser uma tarefa mais complexa, pois diferentes abordagens podem ser encontradas na 
atuação internacional das empresas. Estudos de caso como o de Chetty e Campbell-Hunt 
(2004) têm contribuído para o entendimento do processo complementar de 
internacionalização entre ambas as teorias. No entanto, há carência de estudos de caso 
que não sejam sobre empresas americanas e com autores americanos, principalmente 
sobre firmas de países emergentes e não ocidentais (SHENKAR, 2004). Há ainda uma 
predominância de estudos na área em termos de multinacionais, as quais não representam 
o universo de negócios internacionais existentes, deixando de lado, por exemplo, as 
pequenas empresas e novos empreendimentos, os quais cada vez mais têm se envolvido 
em atividades nos mercados externos (SHENKAR, 2004). Dessa forma, pesquisar sobre os 
negócios internacionais brasileiros pode contribuir para preencher a lacuna de estudos 
mencionada.  
 Além da contribuição teórica da presente pesquisa ao discutir diferentes modelos de 
processo de internacionalização, há ainda uma relevância do comércio exterior para o 
Brasil, principalmente nos últimos anos, que demonstra a importância de estudos na área. 
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em 2017 o país 
apresentou 10,6% de crescimento nas exportações mundiais, alcançando seu maior 
patamar em volume exportado dos últimos seis anos (MDIC, 2019).  Além disso, o Brasil 
cada vez mais tem sido palco do nascimento e crescimento de empresas de 
internacionalização acelerada, principalmente na área de tecnologia (RIBEIRO; OLIVEIRA 
JR.; BORINI, 2012), temática essa que foge dos estudos de negócios internacionais 
maisntream sobre multinacionais (SHENKAR, 2004). 
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 Um dos setores que integram o contexto de exportação e internacionalização de 
empresas brasileiras é o cafeeiro. Em 2018, o Brasil ocupou a primeira colocação no mundo 
tanto na produção quanto na exportação de café (USDA, 2019). Após períodos de 
desvalorização do produto em termos de qualidade, em 1990, com a desregulamentação 
governamental do setor, o mesmo melhorou em termos de estímulo a produção qualificada, 
motivando um novo ambiente competitivo na qual os consumidores internos e externos 
passaram a valorizar os atributos superiores do produto (VOTTA; VIAN; PITELLI, 2006; 
SAES; SILVEIRA, 2014) 
 Diante a necessidade de estudos de caso de internacionalização de empresas de 
países emergentes, a importância do mercado externo para o Brasil, e a relevância do setor 
cafeeiro no país, o objetivo do trabalho é analisar o processo de internacionalização de uma 
empresa brasileira exportadora de cafés especiais. Para tanto faz-se necessário explanar 
as particularidades do modelo de Uppsala e Born Global, as características da empresa, e 
analisar o desenvolvimento de sua atividade internacional.  
 

2. ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
2.1 MODELO DE UPPSALA 
  
 O modelo de Uppsala, também chamado de abordagem tradicional, incremental ou 
sequencial, se refere a abordagem do processo gradual de internacionalização das 
empresas, desenvolvido na Universidade de Uppsala através dos estudos sobre negócios 
internacionais (JOHANSON; VAHLNE, 1977; CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; ROCHA; 
ALMEIDA, 2006). Os autores propõem que, a falta de conhecimento sobre o mercado 
externo que se deseja adentrar é um obstáculo, o qual pode ser superado conforme se tem 
operações no país estrangeiro. Assim, a aquisição desse conhecimento e a experiência 
operacional são a base para os passos incrementais da empresa no mercado internacional, 
tendo esse movimento chamado de cadeia de estabelecimento (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
O modelo tem como base empírica as empresas suecas, as quais demonstraram 
desenvolver suas operações a pequenos passos, ao invés de realizarem grandes 
investimentos no estrangeiro, e em pontos únicos no tempo (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 
No entanto, os autores apontam estudos em outros países que também mostram uma 
internacionalização incremental.  
 A seleção de países a se internacionalizar é relacionada ao que Johanson e Vahlne 
(1977) chamam de distância psíquica. O termo é definido pelos autores como “a soma de 
fatores que impedem o fluxo de informação de e para o mercado” (JOHANSON; VAHLNE, 
1977, p. 24) como as diferenças de linguagem, educação, práticas de negócios, cultura e 
desenvolvimento industrial. Rocha e Almeida (2006) apontam que a abordagem 
incremental de Uppsala afirma que as empresas tendem a se internacionalizar, 
inicialmente, em países considerados mais similares ao doméstico, ou seja, com uma 
menor distância psíquica, avançando conforme a experiência e conhecimento de mercado 
para outros países de menor similaridade. Ademais, a sequência dos modos de entrada 
proposta no modelo de Upssala é, primeiramente, a exportação não regular, em seguida a 
exportação via representantes (mais frequente), depois o estabelecimento de uma filial de 
vendas no exterior e por fim a produção no país estrangeiro (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
Segundo Chetty e Campbell-Hunt (2004) as empresas estreiam na exportação quando têm 
uma base forte no mercado doméstico. 
 Segundo Chetty e Campbell-Hunt (2004) a teoria de Uppsala tem como pressuposto 
a ideia de que, conforme as empresas aprendem mais sobre um mercado específico, mais 
elas se tornam comprometidas com isso, como por exemplo, investindo mais recursos 
naquele mercado. A decisão de comprometimento de recursos para a internacionalização 
e para com o mercado estrangeiro, segundo Johanson e Vahlne (1977), depende do 
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conhecimento sobre tal mercado - associado principalmente à distância psíquica – e de 
como as atividades atuais são realizadas. Estes fatores, por sua vez, mudam o 
conhecimento e o compromisso que a empresa tem sob o mercado externo (JOHANSON; 
VAHLNE, 1977), ocorrendo então um ciclo que se retroalimenta, como exposto na figura 1.  
Por ser autoalimentado o processo de internacionalização tende a prosseguir na empresa, 
independentemente de considerações estratégicas, e o acúmulo de conhecimento e 
experiência permite à empresa assumir níveis maiores de comprometimento, selecionando 
sequencialmente modos de entrada com maior nível de propriedade e controle (ROCHA; 
ALMEIDA, 2006).  
  

 
Figura 1 – The Basic Mechanism of Internationalization – State and Change Aspects 

Fonte: Johanson e Vahlne (1977). 

 
 Os compromissos de mercado dependem da quantidade de recursos a se investir e 
a dificuldade de encontrar um uso alternativo para os mesmos, que não seja aquele à qual 
eles foram destinados primeiramente (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Para os autores, 
recursos localizados em determinada área são comprometidos ao seu mercado. No 
entanto, esses recursos muitas vezes podem ser vendidos facilmente para outros fins, não 
comprometendo os resultados financeiros do investimento (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 
O problema ocorre quando esses recursos não conseguem ser transferidos com tanta 
facilidade. Quanto mais os recursos são específicos a um mercado e difíceis de utilizar em 
outras transações, maior é o grau de comprometimento da empresa com o mercado 
(JOHANSON; VAHLNE, 1977). A quantidade de recursos por sua vez, segundo Johanson 
e Vahlne (1977) depende do tamanho do investimento da empresa no mercado.  
 O conhecimento pode ser considerado um recurso e envolve a compreensão sobre 
o clima de negócios, padrões culturais, estrutura do sistema econômico e características 
dos clientes do mercado estrangeiro (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Segundo os autores, 
o conhecimento sobre oportunidades e problemas iniciam as decisões, as quais, após 
tomadas, contam como experiência, servindo de fonte para a compreensão do mercado e 
decisões futuras. Já o conhecimento operacional pode ser transferido de um país para o 
outro (JOHANSON; VAHLNE, 1977). As atividades atuais também são fonte de experiência, 
e podem ser atrasadas caso haja necessidade de desenvolvimento de funcionários sem 
experiência nestas (JOHANSON; VAHLNE, 1977). Assim, Johanson e Vahlne (1977) 
afirmam que a melhor maneira de se obter e usar rapidamente a experiência sobre o 
mercado, principalmente na entrada, é contratar pessoas – gerentes, representantes ou 
compradores – com tal expertise.   
 Críticos à abordagem sequencial afirmam que o modelo é muito determinista e que 
muitas empresas, frequentemente, pulam estágios, simplificando um processo complexo e 
lento (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; ROCHA; ALMEIDA, 2006). Ademais Campbell-
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Hunt (2004) apontam que a teoria é criticada por ignorar o impacto de variáveis exógenas. 
Diante disso, novas abordagens surgem para explicar fenômenos que não se encaixam no 
modelo de Uppsala, como a visão Born Global. 
  
 2.2 BORN GLOBAL 
 
 As empresas Born Globals são aquelas que se internacionalizam rapidamente e logo 
após a sua fundação, sem seguir avanços incrementais (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 
2004). Mais especificamente, tais empresas buscam obter vantagem competitiva no uso de 
seus recursos e venda de produtos em diferentes países desde seu início (OVIATT; 
MCDOUGALL, 2005). Além disso, tais empresas são caracteristicamente jovens, tem a 
organização como unidade de análise e buscam a internacionalização principalmente 
através da exportação (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Assim, o foco da literatura sobre Born 
Globals é a idade da firma quando ela se internacionaliza, e não o tamanho dela (OVIATTI; 
MCDOUGALL, 2005). Esse tipo de organização se revela um fenômeno incongruente às 
características da internacionalização tradicional, e surge principalmente devido à inovação 
tecnológica, transporte de baixo custo e aumento crescente de pessoas com experiência 
em negócios internacionais (OVIATT; MCDOUGALL, 2005). As empresas Born Globals 
geralmente são indústrias de tecnologia avançada, na qual se encontram muitos 
concorrentes estabelecidos globalmente (OVIATT; MCDOUGALL, 2005; CAVUSGIL; 
KNIGHT, 2015). Ademais, tais organizações fabricam produtos para nichos específicos no 
mercado internacional (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). 
 Por abordar principalmente as indústrias intensivas em conhecimento, o fenômeno 
aparenta ser algo recente, no entanto, segundo Chetty e Campbell-Hunt (2004) e Cavusgil 
e Knight (2015), é possível encontrar tal processo de internacionalização também em 
indústrias tradicionais. Além do exposto, o estudo concentrado sobre grandes e maduras 
empresas dá lugar para o entendimento da internacionalização de empresas menores, 
muito características do fenômeno Born Global (OVIATT; MCDOUGALL, 2005). A empresa 
não precisa, necessariamente, ter se estabelecido fortemente no seu país de origem, ou 
sequer ter atividades neste, para poder se internacionalizar e, além disso, se inicia com 
uma estratégia internacional proativa, percebendo o mercado estrangeiro como 
oportunidade e não obstáculo (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; OVIATT; 
MCDOUGALL, 2005; CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Em comparação com as empresas 
tradicionais, as Born Globals são mais positivas em relação à internacionalização, vendo o 
mercado externo como menos arriscado e dispendioso (CHETTY; CAPBELL-HUNT, 2004). 
Ademais, segundo os autores, tais empresas se adaptam e inovam mais rapidamente do 
que as empresas que seguem a abordagem sequencial de internacionalização.  
  A visão diferenciada das Born Globals está diretamente relacionada à experiência e 
conhecimento anteriores à sua fundação, por parte de seus fundadores, os quais 
contribuem para redução da incerteza e do risco (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004).  
Para os autores, tal conhecimento prévio contribui para a velocidade de aprendizado e 
internacionalização destas empresas. Além do exposto, os tomadores de decisão 
desempenham papel fundamental através de suas capacidades empreendedoras e visão 
de oportunidades em escala global, que muitas empresas ignoram (CHETTY; CAMPBELL-
HUNT, 2004; CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Outra característica desse tipo de organização, 
segundo os autores, é o uso crescente das tecnologias de comunicação para ajudar a 
adquirir conhecimento, desenvolver estratégias e manter relacionamentos, os quais 
também influenciarão na velocidade da internacionalização. Na visão Born Global a 
distância psíquica não é tão considerada, devido aos fatores supracitados, tais quais o 
conhecimento prévio sobre o mercado internacional e às tecnologias que facilitam a 
aproximação entre nações e culturas. (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004). 
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 Por iniciarem suas atividades como pequenas empresas, as Born Globals são 
capazes de operar em diferentes mercados globais de nicho ou em mercados emergentes, 
os quais se abrem para novas tecnologias (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004). Embora 
sejam limitadas em recursos tangíveis, as Born Globals são ricas em recursos e 
capacidades intangíveis distintas e tendem a favorecer a exportação como seu principal 
modo de entrada, (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Mesmo sendo empresas empreendedoras 
e orientadas desde o início à internacionalização, existe um papel muito importante das 
redes de relacionamento de negócios a qual a Born Global cria ou participa (CHETTY; 
CAMPBELL-HUNT, 2004). O acesso a essas redes como com distribuidores, 
subcontratados, compradores e vendedores são fundamentais para o processo de 
internacionalização, pois possuem conhecimento de mercado e experiência as quais a firma 
se beneficia, ao invés de esperar acumular tais vantagens com o tempo (CHETTY; 
CAMPBELL-HUNT, 2004; CAVUSGIL, KNIGHT, 2015). 
 A tendência de empresas jovens em iniciar sua internacionalização antecipada e 
acelerada é esperada em países com mercados internos menores como Austrália e 
Dinamarca (CAVUSGIL; NIGHT, 2015). No entanto, os autores apontam que empresas do 
tipo começaram a emergir em economias com grandes mercados internos, como os 
Estados Unidos, a partir das novas tecnologias que diminuíram o custo da 
internacionalização. Acredita-se que as empresas Born Globals contribuem para o 
desenvolvimento econômico nacional por criarem estoques de habilidades e conhecimento 
os quais são transferidos internacionalmente, promovendo a reputação do país de origem 
como um local atraente para comércio e investimento externo (CAVUSGIL; NIGHT, 2015). 
Como estratégia, tais empresas tendem a enfatizar a diferenciação do produto e evitam a 
liderança em custos (CAVUSGIL; KNIGHT, 2015). Segundo os autores, o foco implica que 
a empresa se concentra em um grupo de compradores específico, com alto grau de 
especialização, e adquire capacidades superiores dentro de seu ramo.  
 A análise de empresas quanto às suas características que se relacionam com Born 
Globals pode trazer esclarecimentos sobre a orientação da empresa e a que passos ela 
deve seguir. Diante disso, o trabalho tem sua construção metodológica a fim de identificar 
tais particularidades, bem como para o modelo de Uppsala. 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 O presente estudo é do tipo qualitativo, de natureza descritiva com corte seccional e 
perspectiva longitidudinal (TRIVIÑOS, 1987; VIEIRA, 2006). Consiste em um estudo de 
caso, o qual, segundo Yin (2001) é um método muito utilizado nas ciências sociais 
aplicadas, principalmente nos casos em que se encontram fenômenos atuais e inseridos 
em algum contexto da vida real. Primeiramente, o trabalho contou com pesquisa 
exploratória, aprofundando-se na literatura sobre processos de internacionalização, 
especialmente o modelo de Uppsala e Born Globals. Ainda em tal fase, obteve-se dados 
secundários em artigos, periódicos, dados governamentais e estatísticos sobre a conjuntura 
econômica do país, particularmente associados ao café. Ademais, foram realizadas visitas 
aos produtores que produzem os cafés especiais comercializados pela exportadora.  
 Após a etapa exploratória foi realizada a pesquisa de campo para obtenção de dados 
primários. Estes foram adquiridos a partir de entrevista semiestruturada junto a um dos 
fundadores da exportadora de cafés em análise. As perguntas do roteiro foram organizadas 
em três temas, tais quais, questões gerais, modelo de Uppsala e fenômeno Born Global, a 
fim de obter as características da empresa que mais importam para cada uma das 
abordagens, expostas na revisão de literatura.  
 A análise dos dados se deu a partir da técnica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011), na qual foram determinadas, a priori, duas categorias de análise para exame do 
conteúdo, tais quais: i) características do modelo de Uppsala e; ii) características do 
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fenômeno Born Global. O tratamento dos resultados se deu com auxílio do software 
Atlas.TI® – programa específico para análises de dados qualitativos (Atlas.TI®, 2019) – na 
qual se atribuiu às categorias diferentes partes do conteúdo obtido – tanto primário quanto 
secundário – encaixando os achados às características das duas abordagens. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Nesta seção são apresentados os dados da empresa em estido, suas características 
e história, afim de contextualizar seu processo de internacionalização. Em seguida, sua 
entrada no mercado internacional é apresentada para que seja possível visualizar qual a 
principal estratégia de internacionalização identificada.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
 A empresa consiste em uma exportadora brasileira de cafés especiais, a qual iniciou 
suas atividades em agosto de 2015 com três sócios mais uma participação societária de 
uma grande rede mundial de commodities. Os fundadores, além de comercializarem o café, 
são consultores agrícolas e desenvolvem produtores de cafés especiais, dando-lhes o 
suporte necessário. De início eram dois sócios que já trabalhavam com consultoria e 
exportação do produto, porém até então, utilizavam uma empresa terceirizada para o 
trâmite da venda internacional. A vontade de integralizar a exportação ao que os fundadores 
já faziam foi a principal motivação.  
 Já com planos de abrirem sua própria empresa, os sócios receberam proposta de 
uma grande rede mundial de commodities a qual tinha como uma de suas atividades a 
busca de novos talentos para realizar parcerias. Assim, ao aceitarem a ideia, os fundadores 
puderam abrir a empresa mais facilmente. A rede possui – além de muitos outros 
exportadores de produtos agrícolas – compradores, terminais portuários, bancos e demais 
agentes que fazem parte da cadeia de exportação de cafés especiais, facilitando as 
transações e acesso à recursos. É a partir desses serviços que a rede tem seu maior lucro, 
não sendo o foco o rendimento a partir de sua participação nas empresas associadas. 
Ademais, a rede oferece cursos, treinamentos e demais auxílios para todos que fazem parte 
dela. O terceiro sócio entrou logo depois da abertura da exportadora, principalmente devido 
à sua experiência e carteira de clientes no ramo de cafés especiais. 
 Atualmente a empresa possui 11 funcionários além dos sócios, o que a caracteriza, 
segundo o Sebrae (2019) como empresa de pequeno porte. No entanto, de acordo com 
seu faturamento anual a empresa pode ser considerada de porte médio (BNDES, 2019), 
mas a organização recebe alguns benefícios fiscais de uma empresa grande devido a 
participação da rede como parte societária. O crescimento entre 2016 e 2018 foi de 211% 
e há perspectivas de crescimento para o ano de 2019. As transações são feitas diretamente 
com os compradores, não havendo intermediários de venda no processo, apenas agentes 
de tramitação. Desde sua abertura a empresa trabalha com exportação, não possuindo 
filiais de vendas fora do Brasil, nem buscando desenvolver produtores e vender cafés de 
outros países. O foco, segundo o entrevistado, é a exportação de produtos nacionais com 
firma apenas no Brasil.  
 Os países escolhidos como potenciais clientes são aqueles que não possuem 
instabilidades econômicas. Os sócios recebem periodicamente uma lista enviada pelos 
bancos (nacionais e internacionais) que informa quais são os países mais instáveis a qual 
não se recomenda transacionar. Além disso, os fundadores participam – e participaram 
anteriormente à abertura da empresa – de cursos e eventos nacionais e internacionais, nos 
quais encontram compradores de diferentes países, possibilitando-os entender os 
interesses de cada um e adaptar sua oferta de produtos. A depender do que o comprador 
quer e o que a exportadora tem a oferecer, ele é considerado um cliente potencial, não 
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importando necessariamente a que país ele pertença – exceto os economicamente 
instáveis. Os sócios levam amostras de diferentes cafés para os eventos para dar àqueles 
a quem lhes interessa fazer negócios. Essa é, geralmente, a primeira abordagem com os 
clientes, os quais entram em contato num momento seguinte e normalmente marcam um 
encontro no país do comprador. Ademais, devido a suas experiências anteriores com cafés 
especiais, os fundadores já possuíam uma carteira de clientes.  
 A venda para o mercado interno acontece, porém é insignificante. Segundo o 
entrevistado, é melhor vender para o mercado externo, pois o ganho financeiro é maior e 
há menor risco de inadimplência: “lá fora eu consigo vender a prazo, e aqui, vender a prazo 
é um risco muito grande”. Ou seja, a empresa não considera o mercado internacional como 
arriscado, mas sim vantajoso. Os fundadores têm experiência internacional em termos de 
comércio, não havendo morado em outros países. Ainda assim, todos falam diferentes 
línguas, porém não exigem tal conhecimento de seus funcionários.  
 O mercado atendido é considerado, em sua maior parte, de nicho, com exceção dos 
cafés que não alcançam a pontuação1 esperada e são vendidos para mercados mais 
amplos. Atualmente a empresa trabalha com cafés com, no mínimo, 80 pontos. Devido ao 
atendimento à gostos específicos dos clientes, os fundadores buscam desenvolver 
diferentes tipos de cafés especiais, com sabores e apelações diferenciados. Segundo o 
entrevistado, muitos países se interessam por apelos nos cafés especiais, o que influencia 
os sócios a trabalharem no âmbito. Quanto maior o conhecimento e experiência com 
determinado mercado, maiores são os investimentos para atendê-los, principalmente por 
serem específicos. O entrevistado acredita que, embora o mercado seja de nicho, não é 
difícil encontrar outro comprador caso um dos clientes desista de transacionar, 
principalmente por envolver um produto de alta qualidade, no entanto, a situação ainda não 
ocorreu. Da mesma forma, buscam ter vários clientes ao invés de focarem em poucos que 
comprem muito pois, caso algum deles desista, a possível perda não é tão grande.  
 A empresa não é do ramo tecnológico e também não precisou de novas ou muito 
avançadas tecnologias para viabilizar a sua atividade. O que foi necessário foi o 
conhecimento e certificação, por parte dos fundadores, sobre a identificação da qualidade 
do café pela metodologia da SCA. Além de certificados, os fundadores já haviam feito 
muitos outros cursos de qualidade no café e já eram jurados de concursos de cafés 
especiais. A comunicação com os clientes se dá geralmente por aplicativos de mensagens, 
e-mails, videoconferências e, mais esporadicamente visitas ao comprador. Ou seja, usam 
as tecnologias de comunicação na atividade da empresa.  
 
4.2 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 Como exposto na apresentação dos dados, a empresa em análise não teve sua 
internacionalização organizada por etapas, sendo, desde sua fundação, orientada à 
exportação. Tal característica é uma das que mais expressa o fenômeno Born Global 
segundo Chetty e Campbell-Hunt (2004), e é uma das principais diferenças entre o modelo 
de Uppsala, como é explicado por Johanson e Vahlne (1977). É a experiência dos 
fundadores, tanto com o café quanto com exportação que possibilita a criação da empresa. 
Ademais, é diante a visibilidade do trabalho e conhecimento dos fundadores, em âmbito 
nacional e internacional, que a rede mundial de commodities conseguiu identifica-los como 
parceiros promissores e facilitar o processo de criação e internacionalização da empresa. 

 
1 A pontuação do café especial segue a metodologia desenvolvida pela Speciality Coffee Association (SCA) a qual 

estabelece uma definição e avaliação sensorial de cafés numa escala decimal que vai de zero a 100 pontos sobre as 

características de fragrância, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, sabor, acidez, corpo, finalização, equilíbrio, 

defeitos e avaliação global (COFFEETRAVELER, 2008).  
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A participação e grande relevância da rede para a exportadora é uma característica das 
empresas Born Globals segundo Chetty e Campbell-Hunt (2004), o que também a aproxima 
a ser uma empresa do tipo.  
 Observa-se que a experiência vem anteriormente ao início das atividades da 
exportadora, e não apenas ao decorrer de suas operações, o que é apontado por Oviatt e 
McDougall (2005) como uma particularidade do fenômeno Born Global. No entanto, é 
necessário destacar que o convite à sociedade da empresa feito ao terceiro sócio se deu 
pela sua carteira de clientes, oriunda de sua experiência com cafés e exportação, o que 
não deixa de ser associado à sua experiência internacional no ramo. Ainda que não seja 
precisamente uma contratação de funcionário, como é mencionado por Johanson e Vahlne 
(1977), é uma aquisição de experiência por terceiros, e pode ser associada à uma 
característica da internacionalização pelo modelo de Uppsala.  
 Da mesma forma, a escolha dos países a exportar não se dá pela distância psíquica, 
mas sim de acordo com a estabilidade econômica do país e o tipo de café que esse procura. 
Em consonância, a visibilidade do mercado interno como um risco, ao invés do mercado 
externo, evidencia a orientação internacional da empresa, como é identificado nas Born 
Globals. Quanto ao tamanho da empresa, ela não é considerada de pequeno porte se 
considerarmos o seu faturamento, o qual é a medida utilizada pela Receita Federal 
(BNDES, 2019). Ademais, ela recebe benefícios de uma empresa grande devido à parceria 
com a rede. Assim, ela se difere da maioria das empresas Born Globals, as quais, 
geralmente, são menores que àquelas que se internacionalizam no modelo de Uppsala, 
como exposto por Oviatt e McDougall (2005). 
  Outras particularidades da exportadora que se associam ao modelo Born Global é a 
sua exportação não esporádica desde o início de suas operações. Havendo já uma carteira 
de clientes, a empresa exporta com frequência. Ademais, não possui filiais de vendas em 
outros países e nem busca exportar ou desenvolver produtos destes. Isso a distancia do 
modelo de Upssala o qual aponta esse processo de internacionalização (exportação, filiais 
e produção no país hospedeiro) como característico da teoria, o que é visto de maneira 
contrária no fenômeno Born Global onde o início e o foco é a exportação.  
 O mercado de nicho é o que a empresa busca atingir, o que também é característico 
das Born Globals. No modelo de Upssala as empresas que se internacionalizam têm como 
um dos principais benefícios os ganhos de escala, o que é improvável ser o objetivo quando 
se trata de atendimento à mercados de nicho. Ademais, como apontado pelo entrevistado, 
não é difícil encontrar outros compradores visto à qualidade do produto, diferenciando-se 
novamente das particularidades das empresas internacionalizadas no modelo de Uppsala. 
Em consonância, a venda de produtos especializados e diferenciados também é uma 
característica das empresas Born Globals, como é mencionado por Cavusgil e Knight 
(2015). 
 A empresa é jovem, assim como as Born Globals, porém não é do ramo de 
tecnologia. No entanto, há empresas do modelo que pertencem a industriais mais 
tradicionais (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; CAVUSGIL; KNIGHT, 2015), que é o caso 
do café, ainda que ele seja especial. Ademais, a exportadora utiliza fortemente os canais 
tecnológicos de comunicação e transporte para efetuação das transações, como é 
apontado por Chetty e Campbell-Hunt (2004) nas empresas Born Globals.  
 A tabela abaixo resume as características do modelo de Uppsala e Born Global e as 
relaciona às características da empresa:  
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Figura 1: Características da exportadora de cafés especiais diante o modelo de Uppsala e 
Born Global 
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5. CONCLUSÃO 
 
 Diante o estudo é possível concluir que a empresa brasileira exportadora de cafés 
especiais apresenta uma internacionalização característica das empresas Born Globals, 
com algumas particularidades que podem ser esclarecidas. Primeiramente, a circunstância 
dela não pertencer ao ramo tecnológico é explicada pelo fato de que nem sempre as 
empresas Born Globals inovam, fabricam ou comercializam tecnologia. Assim, a empresa 
continua apresentando internacionalização típica de Born Globals. Quanto ao tamanho da 
organização, a literatura sobre Born Globals aponta para empresas menores como 
particularidade, porém, é necessário lembrar que essas buscam o crescimento, o que no 
caso da exportadora de cafés especiais foi alcançado, como é visto no crescimento de 
211% em menos de três anos. Logo, a empresa pode ser considerada caracteristicamente 
uma Born Global a qual obteve sucesso em seu desenvolvimento, e não desconsiderar sua 
internacionalização como tal.  
 Há também características do modelo de Upssala que se encontram na 
internacionalização da exportadora. Uma delas é a de maiores investimentos conforme se 
tem maior conhecimento sobre o mercado. Ainda que o fato esteja associado ao modelo 
tradicional de internacionalização, ele não entra em conflito com nenhuma característica do 
modelo Born Global, como acontece entre internacionalização gradual (Modelo de Uppsala) 
e rápida (Born Global). Nada impede que a empresa de internacionalização do tipo Born 
Global queira investir em mercados os quais tem maior conhecimento. Ademais, isso pode 
ser uma estratégia das Born Globals de manter-se no mercado externo, visto o surgimento 
cada vez maior de empresas internacionalizadas e possíveis concorrentes.  
 A aquisição de funcionários com experiência, como é o caso do terceiro sócio, não 
vem como uma necessidade para a internacionalização, como é encontrado no modelo de 
Upssala, mas sim um complemento à carteira de clientes. Ademais, na literatura de Born 
Globals, o que é destacado é a experiência dos fundadores a qual acelera o processo de 
internacionalização, não proibindo a aquisição de pessoal experiente ou especializado 
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como algo complementar. Assim, é possível concluir que a empresa é, efetivamente, uma 
exportadora que segue a estratégia das empresas Born Globals. 
 Diante o exposto, recomenda-se estudos de empresas com rápida 
internacionalização as quais são sejam do ramo de tecnologia, visto que, embora seja uma 
característica das Born Globals, é possível encontrar exceções, como é o caso da 
exportadora em análise. Ademais, estudos de empresas de países emergentes se mostram 
relevantes para o desenvolvimento destes. 
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