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1. RESUMO 

O Espírito Santo é referência em produção de café, havendo no estado cultivo 

dos grãos arábica e conilon. O produto tem importância comercial para o estado em 

âmbito nacional e internacional, compondo significativa parcela das exportações. De 

maneira crescente, produtores tem buscado cafés de qualidade superior para 

agregar valor a seu produto. O presente artigo buscou explorar como elementos do 

marketing internacional impactam as exportações cafeeiras do Espírito Santo. Trata-

se de uma pesquisa qualitativa descritiva com coleta de dados em campo, que 

utilizou entrevistas semiestruturadas como forma de coleta de dados primários. Os 

respondentes foram representantes de três empresas capixabas exportadoras de 

café. Foram utilizados também informações provenientes de fontes secundárias, 

documentos Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico do Café (CETCAF), com o objetivo de triangulação 

dos dados coletados. Os resultados demonstram que as empresas exportam tanto 

direta quanto indiretamente e que para todas as situações as certificações são 

importantes tanto para acesso aos clientes quanto para acréscimo de valor ao 

produto exportado. Conclui-se que as certificações, como estratégia de marketing 

internacional influenciam diretamente as práticas de produtores e exportadores de 

café. 

2. INTRODUÇÃO 

Por mais de um século o café tem sido um produto de grande importância 

para a economia nacional. Dados da Organização Internacional do Café (2017) 

apontam o Brasil como maior produtor e exportador de café do mundo, responsável 

por 28% do volume mundial exportado. Além disso, o próprio país figura como o 

segundo maior consumidor de café, o que demonstra o potencial gerador de renda e 

empregos desse produto agrícola. 

Assim como no cenário nacional, a cultura do café apresenta grande 

importância para a economia do Espírito Santo, representando 35% do Produto 

Interno Bruto (PIB) Agrícola do estado (INCAPER, 2017). O Espírito Santo é o 

segundo maior produtor de café (primeiro produtor da variedade de café conilon, 

com 75% da  produção nacional), atrás apenas do estado de Minas Gerais. Boa 

parte do que é cultivado no estado tem como destino a exportação, atendendo a 



países como Estados Unidos, Turquia, Alemanha, Líbano, Indonésia e Chile (CCCV, 

2017). 

Para que um produto seja conhecido a nível internacional uma série de 

elementos precisam ser avaliados e analisados porque impactam sua inserção no 

mercado. Há tanto métodos de entrada no mercado internacional quanto estratégias 

para aumentar a competitividade, agregar valor ao produto, fidelizar clientes ou 

adquirir novos (KOTLER E ARMSTRONG, 2007). E diante dessa realidade e das 

ferramentas disponíveis, os produtores se adéquam para operar externamente. 

A qualidade do grão cultivado é um dos fatores mais relevantes avaliados 

pelos clientes, a possibilidade de produzir um grão que possa gerar uma bebida 

mais fina é o que desperta interesse de muitos compradores internacionais e faz 

com que o produtor seja reconhecido. Os cafés exóticos também vêm despertando 

os olhares dos compradores internacionais, tipos de café que além de ter um preço 

diferenciado também dão renome aos agricultores capixabas.  

Diante da importância da exportação cafeeira e das possibilidades que as 

estratégias de marketing internacional trazem para essa dinâmica, apresentou-se o 

seguinte problema de pesquisa: Que elementos do marketing internacional mais 

impactam as práticas do setor cafeeiro capixaba que visa exportar? 

3. OBJETIVOS 

Partindo disso, a presente pesquisa tem por finalidade identificar as 

estratégias e elementos do marketing internacional que mais influenciam as práticas 

de comercialização internacional de café do Espírito Santo. Para tanto, foram 

realizadas entrevistas com representantes de três empresas do ramo para 

identificação e caracterização dos agentes exportadores do estado, dos métodos de 

exportação escolhidos e identificação dos fatores do marketing que impactam a 

atividade exportadora. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza, quanto aos fins, como pesquisa descritiva 

(VERGARA, 2000) e, portanto, qualitativa, porque expõe características do comércio 

internacional de café no Espírito Santo fornecendo uma base para estabelecer as 

relações entre as estratégias de marketing e a exportação de café. 



Quanto aos meios de investigação se configura como pesquisa de campo que 

se utilizou de entrevistas realizadas diretamente no meio em que o fenômeno ocorre, 

buscando informações empíricas para atingir a sua finalidade (VERGARA, 2000). 

Também se qualifica como um estudo de casos, por buscar informações 

circunscritas a três empresas do mesmo segmento com objetivo de discorrer e 

comparar as estratégias utilizadas pelas mesmas em profundidade e com 

detalhamento (VERGARA, 2000). 

Para a coleta dos dados primários foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas baseadas em um roteiro de perguntas proveniente dos estudos 

bibliográficos preliminares. As três empresas respondentes foram selecionadas de 

forma não probabilística, através de uma amostragem por conveniência. Além disso, 

documentos do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico do Café (CETCAF) foram utilizados como fontes 

secundárias para verificar e triangular informações obtidas nas entrevistas, servindo 

também como referência para interpretação dos dados coletados. A análise desses 

dados ocorreu de forma interpretativa e comparativa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O marketing surgiu da necessidade de promover um produto ou serviço e 

atender a necessidade de seus clientes. Esta ferramenta, segundo Pipkin (2012) 

possui três dimensões distintas. A dimensão filosófica, que está focada em orientar a 

empresa para satisfazer os desejos e necessidades do consumidor. A dimensão 

funcional, que busca o lucro que a empresa deve obter com o produto, ou seja, a 

empresa deverá ter um retorno maior que os custos para gerar a oferta. E por fim a 

dimensão operacional, que está ligada às variáveis estratégicas de marketing sendo 

elas produto, preço, praça e promoção, também conhecidas como mix de marketing 

ou marketing mix (CROCCO et al., 2013). 

Doole e Lowe (2008) definem o marketing internacional como processo de 

gestão responsável pela identificação, antecipação e satisfação das exigências dos 

clientes de forma a obter lucro nas negociações que envolvem transferência de 

bens, produtos ou serviços além das fronteiras do país de origem. Deste modo 

identifica-se na essência do marketing o foco nas necessidades e desejos dos 

clientes, para que a empresa se prepare da melhor maneira para obter vantagem 

competitiva no mercado. É necessário que a empresa decida como irá se posicionar 



nos mercados externos com relação ao potencial de seus clientes e às ofertas 

competitivas dos concorrentes, com a finalidade de aprofundar seu processo de 

internacionalização (PIPKIN, 2012). 

No âmbito da exportação há dois tipos de acesso aos mercados 

internacionais, sendo eles, exportação direta e exportação indireta. A exportação 

direta tem a característica de que todo o produto exportado é faturado pelo produtor 

diretamente ao importador, para que ocorra a exportação direta, é necessário que o 

produtor exportador compreenda todo o processo de exportação, que possua 

habilitação e todas as exigências necessárias para um exportador. A exportação 

indireta se realiza através de organizações que compram produtos para que se 

possam exporta-los, funcionando como intermediárias (VIANA; HORTINHA, 2005).  

Implica enfatizar que as exportações diretas e indiretas não são 

necessariamente exclusivas, podendo haver casos em que empresas exportam 

diretamente para os mercados com a maior importância e realizando exportação 

indireta para os mercados restantes (BAETA, 2013). 

O Espírito Santo possui uma localização geográfica favorável ao comércio 

internacional, vista a extensão de sua costa banhada pelo oceano atlântico. Com o 

intuito de investir no estado foi criado no ano de 1970 o Fundo para o 

Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP), que disponibiliza 

financiamento e apoio para empresas sediadas no Espírito Santo que desenvolvam 

a atividade portuária capixaba. 

De acordo com os dados apresentados pelo CCCV (2017), os volumes 

exportados no ano de 2016 escoados pelo Porto de Vitória foram de 2.329.700 

sacas de café com peso de 60 kg cada uma, sendo 1.473.857 de arábica e 541.730 

de conilon. A diferença de volume entre as duas variedades do café dá-se pela 

utilidade e destinação de cada uma delas, visto que o tipo arábica é utilizado na 

produção de bebidas finas e mais sofisticadas (portanto, de maior valor agregado), e 

o conilon para bebidas mais simples e misturas de cafés solúveis. 

No que se diz respeito à exportação do café, os dados do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico do Café (CETCAF), mostram que 60% da produção 

de arábica é exportada, e 40% destinada para o mercado interno, quando apenas 

10% da produção do café conilon é exportada (CETCAF, 2017). Os principais 



destinos das exportações oriundas do Porto de Vitória são países como a Turquia, 

Estados Unidos, Alemanha, Líbano, Indonésia, havendo outros países que recebem 

a mercadoria em menor quantidade (CCCV, 2017). O café é exportado em grãos 

crus para os países compradores, e lá fora acontece a torra e a moagem dos grãos 

pelas empresas importadoras. 

6. RESULTADOS 

Três empresas capixabas exportadoras de café foram investigadas para a 

execução desta pesquisa. A primeira, caracterizada como “Empresa A”, está no 

mercado há cerca de 60 anos, e é localizada na região serrana do estado. A 

Empresa A, tem em sua produção café arábica, porém a comercialização de conilon 

é o principal meio de lucratividade e de acordo com os dados informados pelo CCCV 

(2017) foi responsável por cerca de 1% da exportação de conilon no ano de 2016. 

 A “Empresa B”, fundada na década de 50, iniciou no mercado brasileiro como 

empresa familiar, e conquistou o mercado nacional rapidamente. Nos finais dos anos 

80, devido ao seu sucesso e estabilidade, a empresa B, iniciou o seu processo de 

exportação. Esta empresa foi responsável por cerca de 7% das exportações de café 

arábica e conilon no ano de 2016 (CCCV, 2017).  

A terceira empresa retratada, denominada “Empresa C”, teve seu início na 

década de 80, e através do espaço que ganhou no mercado cafeeiro, aliou-se a uma 

multinacional, continuando sediada na região metropolitana da Grande Vitória 

(região que compreende a capital do estado e a principal zona portuária). A Empresa 

C, no ano de 2016 também produziu aproximadamente 7% dos cafés arábica e 

conilon exportados pelo Porto de Vitória (CCCV, 2017). 

Os resultados apontam que os métodos escolhidos pelas empresas para 

internacionalização de sua produção são variados, havendo concomitantemente 

exportação direta e indireta. Todas as empresas utilizam ou utilizaram como 

intermediária uma Export Management Company (EMC), ou seja, uma empresa de 

gestão de exportações, que se encarregará de inserir o produto no mercado externo. 

Para essas exportações indiretas, corretores internacionais, que possuem contato 

direto com os clientes estrangeiros, recebem dos mesmos os tipos de cafés 

procurados, bem como suas exigências. As EMC são responsáveis pela pesquisa de 

mercado, seleção de clientes e apresentação do produto.  



As Empresas B e C explicam que em alguns casos também utilizam o tipo de 

exportação indireta, através das EMC, porém após conquistar a credibilidade e 

confiança do importador, passam a exportar de maneira direta, tirando os agentes 

terceirizados de cena. Dentre elas, a Empresa C, no início de suas atividades, 

recorreu à utilização de um corretor, porém devido a seu crescimento passou a 

exportar majoritariamente de forma direta, ou seja, mantendo contato direto com o 

cliente estrangeiro. 

Durante a pesquisa, as três empresas entrevistadas concordaram que os 

meios mais utilizados para que empresas internacionais tomassem conhecimento de 

seus produtos são as feiras internacionais e os concursos certificadores de café. 

Além da premiação, a vantagem está no incentivo para que o produtor busque 

constantemente a melhoria de qualidade do café, de forma sustentável e 

responsável, o que se alinha às exigências da demanda por produtos diferenciados 

e de maior valor agregado. 

As exigências das importadoras variam de acordo com o ambiente econômico 

vivido, visto que cada país tem um poder de compra diferente. Países mais 

desenvolvidos requerem cafés certificados e bebidas mais finas. Normalmente, não 

têm a necessidade de saber quem é a empresa produtora, desde que atenda aos 

requisitos por elas solicitados. 

Atualmente, existem várias feiras relacionadas à mostra de café, para o 

âmbito estadual e nacional. Um exemplo importante apontado foi a Semana 

Internacional do Café, que é o encontro de vários componentes da cadeia cafeeira 

nacional, produtores, exportadores, compradores, torrefadores, classificadores e 

entre vários outros agentes envolvidos no mercado. Outro destaque foi o Encontro 

Nacional das Industrias de Café (Encafé), realizado pela Associação Brasileira de 

Industria do Café (ABIC), com palestras, exposições e inovações do ramo. 

Segundo Stockl (2002), as montanhas capixabas – área de concentração da 

cultura do café arábica – deixaram de produzir apenas bebida “rio zona”, que é 

caracterizada por ser um tipo de qualidade inferior e menor valor agregado, e 

passou a produzir cerca de 30% de bebida “dura para melhor”, que representa um 

tipo de bebida de melhor qualidade. Na visão das empresas pesquisadas, a melhoria 

no tipo de bebida, ajuda significativamente na disseminação do nome do produtor, 



detalhe importante para a abertura de mercado a compradores internacionais, o café 

aparece ganhando destaque com outro tipo de produção, o cereja descascado. 

Para um melhor controle na qualidade dos grãos implementou-se a utilização 

de certificações do produto. As certificações presentes no mercado brasileiro dizem 

respeito a diferentes aspectos e características do produto, e serão tratadas na 

sequência.  

A certificação orgânica indica se o café foi cultivado de acordo com as regras 

da produção orgânica, ou seja, para esta produção as sementes poderão apenas ser 

cultivadas com fertilizantes orgânicos e o controle de pragas e doenças deve ser 

feito por meio biológico. Há também o Rainforest Alliance Certified, onde a empresa 

trabalha em conformidade com o não desmatamento, garantindo a preservação de 

hectares de mata e orientando fazendas, ranchos e hotéis de acordo com padrões 

de sustentabilidade ambiental. O UTZ CERTIFIED rastreia o café desde a sua 

origem, até o destino final, assegurando que o café certificado pelo programa não é 

misturado com café não-certificado. Ele também tem como objetivo mostrar que para 

a produção não houve exploração da mão-de-obra envolvida e que os processos 

utilizados não foram prejudiciais ao meio ambiente. Por fim, o Fair Trade Coffe é 

responsável por mostrar o valor real do café, independente do nome da marca, 

resultado de um movimento social que busca estabelecer preços justos certificando 

que o café tenha sido produzido e comercializado de acordo com as normas 

estabelecidas (ANDRADE; BOTTREL, 2017). 

Para que o café seja certificado é necessário o acompanhamento das 

empresas pelo órgão certificador. Este é responsável por analisar todo o cultivo e 

enquadrar o café nos certificados adequados. Após isso, durante a venda, o produto 

recebe um selo em sua embalagem para melhor informar o consumidor, 

possibilitando que este possa rastrear o produto desde a produção. 

Em concordância, as empresas entrevistadas afirmaram que as certificações 

podem ser uma saída para os tempos de crise. Mesmo exigindo mais investimentos, 

e ao fim do processo há um acréscimo no preço do produto. A certificação é uma 

das formas de marketing de promoção, e influencia diretamente no preço final. É 

importante frisar que quanto maior for o número de informações de respeito às 

normas ambientais, de produção e trabalhistas, mais haverá influência no marketing 



positivo do café e necessariamente, maior impacto dessas ferramentas sobre as 

práticas dos produtores e exportadores. 

Os selos comumente solicitados pelo cliente, são respectivos as 

necessidades de compra, o corretor possui uma gama de clientes no 

exterior e os quais exigem certificações, como, saber se todos os 

trabalhadores possuem carteira assinada, se o ambiente em que a 

plantação foi inserida está sendo preservado, ou seja, se o café é de fonte 

segura e confiável. (Representante da Empresa A, dados da pesquisa, 

2017) 

O Brasil vem se mostrando altamente competitivo no mercado internacional 

em relação à exportação de café, devido ao volume exportado e o baixo preço 

cobrado, porém, com as certificações o país vem ganhando destaque em relação à 

qualidade do café, podendo assim ajustar o seu preço no mercado. 

Buscar melhorias deverá fazer parte do processo de empresas que visam 

crescimento no mercado. Investir em formação de funcionários, estrutura, 

maquinário e perseguir os requisitos dos certificados, é peça chave para manter a 

competitividade no mercado. As três empresas entrevistadas buscam melhorias 

continuas no processo de produção do fruto, visto que isto é um requisito importante 

para os compradores internacionais, e auxiliam na certificação do café. As técnicas 

de produção e colheita influenciam diretamente no tipo de bebida, alterando até o 

seu sabor. Cada vez que a empresa se dispõe a melhorar os seus processos, o 

valor do grão sofre acréscimos devido à melhoria na qualidade.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs a investigar o impacto das estratégias de marketing 

internacional sobre as práticas dos produtores e exportadores de café no Espírito 

Santo. Os resultados, obtidos através da análise das informações cedidas pelas três 

empresas entrevistadas permitem a conclusão de que as certificações impactam 

tanto a seleção de clientes, a possibilidade de entrada do produto em certos 

mercados (especialmente aqueles mais sofisticados que buscam produtos 

diferenciados) e o valor agregado do produto. Com isso, os produtores e 

exportadores de café precisam alinhar sua produção às demandas dos certificados, 

evidenciando que essas dimensões referidas da estratégia de marketing 

internacional impactam sobremaneira suas práticas. 



 A avaliação dos métodos para internacionalização das empresas citadas 

neste artigo demonstrou que há presença da exportação direta e indireta. As três 

empresas pesquisadas anuíram que os meios predominantes para que compradores 

internacionais fossem informados e conhecessem seus produtos, consiste em feiras 

internacionais e os concursos certificadores de café. 

Esses resultados denotam a necessidade das partes envolvidas na produção 

e comercialização do café de enquadrarem-se nos padrões que abarcam o respeito 

ao meio-ambiente e às leis de trabalho. Adotar estes padrões acrescenta 

significativamente valor para o Brasil, para o exportador e o mais importante, para o 

produto. 
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