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Resumo 

Diante da atual conjuntura econômica mundial, o 
processo de globalização das relações comerciais leva 
as empresas a buscarem a internacionalização como 
uma vantagem competitiva. O trabalho buscou analisar, 
utilizando o método de pesquisa bibliométrica, as 
produções científicas sobre as Born Globals, empresas 
que já nascem no cenário global. Foram pesquisados 
artigos com o tema Born Globals produzidos entre os 
anos de 2000 a 2020. A fonte de busca foram os 
periódicos da CAPES e as bases de dados Web of 
Science, Scopus e Scielo. A análise dos dados foi 
realizada de maneira descritiva sendo utilizada análise 
quantitativa para compilar os resultados. 

Introdução  

Após a queda do bloco socialista a economia mundial 
passou por uma crescente mudança, as relações entre 
os países tornaram-se mais próximas com a abertura 
comercial a diversos países. O desenvolvimento nos 
campos da tecnologia, comunicação, transportes e 
informação também atingiram a área da economia 
mundial aproximando empresas que antes estavam 
longe devido a barreira geográfica. Grandes empresas 
que atuavam nacionalmente passaram a perceber a 
existência de novos mercados e a necessidade de se 
internacionalizar para atuar em países diferentes. Esse 
fato favoreceu a operação das grandes empresas 
multinacionais e também impulsionou um novo tipo de 
empresas que buscam a internacionalização já na sua 
criação, elas são chamadas de Born Globals.  
Nessa perspectiva, o trabalho se propõe a apresentar 
uma análise da produção científica sobre o tema Born 
Globals, levando em consideração sua importância para 
a internacionalização das pequenas e médias empresas 
brasileiras. O estudo da internacionalização desse tipo 
de empresa é importante para traçar tendências e 
potencializar, de alguma maneira, a participação 
brasileira nas redes mundiais de desenvolvimento e 
conhecimento (FLEURY; FLEURY, 2201). 

Material e Métodos 

Os artigos retirados das revistas analisadas foram os 

publicados entres os anos 2000-2020. A população da 

pesquisa é composta por artigos científicos pesquisados 

no portal da CAPES e na base de dados Web of Science, 

Scopus e Scielo com os termos Born Globals e 

Companies no título. No total foram obtidos 41 artigos, 

após a exclusão de 7 artigos da amostra devido a 

duplicidade nas bases de dados, finalizando assim o 

processo de seleção com um total de 34 artigos. 

Resultados e Discussão 

A estudo apresentou os autores que publicaram sobre o 
tema Born Globals no período de 2000-2020. No total 
dos 34 artigos utilizados na amostra os autores que mais 
publicaram foram: “Escandón e Marcela” com 05 
publicações representando 14,7%, “Casas e 
Dambrauskaite” com 03 artigos ou 8,82% e 
“Barronchelli e Cassia” com 02 ou 5,88% dos artigos 
respectivamente, os demais autores com 01 artigo cada 
representam 70,6% dos artigos publicados no período. 
Cerca de 28 artigos são escritos no idioma inglês, 01 em 
português e 5 em espanhol. Foi realizada a tradução dos 
resumos para a melhor compreensão do seu conteúdo. 
Os resultados apresentaram que a metodologia mais 
utilizada foi o estudo de caso. E por último, quanto ao 
período de maior produção cientifica, ocorreu no ano de 
2014 com um total de 11 artigos. O Artigo mais antigo é 
do ano de 2001 e o artigo mais recente de 2019 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que o tema das empresas que já nascem 
globais ainda possui pouco desenvolvimento no âmbito 
teórico, tendo em vista que 25 autores optaram por 
estudos de casos para produção cientifica.  
Com o avanço da globalização as barreiras físicas 
diminuem o que torna as empresas cada vez mais 
globais, isso é uma tendência mundial. O ano de 2014 
apresentou a maior produção sobre o tema esse fato 
pode ter ocorrido devido a sinais de melhora da 
economia provocada pela crise de 2008 e a necessidade 
das empresas buscarem alternativas além de seu 
mercado local. Notou-se a pouca participação de autores 
brasileiros nas produções cientificas sobre o tema Born 
Globals. 
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