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No total de empresas da região de Caxias do Sul as pequenas e médias empresas são em maior número. De acordo com os dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) 

elas têm um papel importante no comércio internacional. Outro fator de importância para estas empresas está nas suas características de exportar produtos manufaturados, o 

que não permite que se beneficiem das cotações internacionais de commodities, o que resulta em maiores dificuldades para enfrentar as variações cambiais. Poucos estudos 

foram publicados sobre os fatores que permitem a essas empresas competir no mercado internacional. Esse trabalho visa investigar o papel da orientação empreendedora e a 

percepção das pequenas e médias empresas, que possuem presença constante no comércio internacional, de seu desempenho exportador no período. 

 

  
   

 OBJETIVOS:  

 Objetivo Geral: Entender o contexto de internacionalização das PMEs de Caxias do Sul e os 

fatores que permitem manter presença constante no cenário internacional, bem como sua 

percepção do desempenho exportador.  

 

   Objetivos Específicos: a) identificar a orientação empreendedora das empresas; b) identificar a 

estratégia competitiva; c) avaliar a performance internacional conforme escala EXPERF; d) identificar 

a percepção das empresas de seu desempenho exportador. 

 

 

Método e Estratégia  

de Ação 

 
Estudos realizados anteriormente resultaram na elaboração de um banco de dados com todas as empresas exportadoras do município de Caxias do Sul, bem como os valores 

exportados por faixa de valor até o ano de 2010. Esse banco de dados será atualizado até 2013 e 

as informações restantes, como endereço eletrônico e telefone das empresas, deverão ser 

coletadas durante o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa sobre postura empreendedora será 

feita com base em questionário desenvolvido por Knight (2002), pré testado em 100 empresas e, 

depois, enviado a 800 executivos de empresas com presença internacional. Para avaliar a 

percepção sobre os resultados da exportação será utilizado o questionário da escala EXPERF, 

conforme proposto por Zou, Taylor e Osland (1998), validada no Brasil por Garrido et al. (2006). Os 

dois questionários, com tradução validada, serão enviados para as empresas participantes desta 

investigação. Após, cada empresa será abordada por telefone visando a ampliação do número de 

respondentes.  

 

METODO: Entrevistas por telefone com empresas que constavam como exportadoras no período de 

2002 a 2013. 

 

 

 
 
O total de empresas que se enquadram no perfil da pesquisa é 62. Dessas, 20 empresas deixaram de exportar ou não existem mais, representando 32,26% do total. Portanto, 

restaram 42 potenciais respondentes, ou seja, 67,74% dentro do escopo do estudo. Dessas, obtivemos os seguintes resultados: 25 empresas responderam o questionário 

representando 59,52% das empresas exportadoras dentro do perfil da pesquisa. 17 empresas  (40,48%) não quiseram responder para não revelar seus planos estratégicos ou 

financeiros. 
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