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Resumo:  

Este estudo objetivou identificar e avaliar as competências empreendedoras de 
exportação de pequenos e médios empresários de Minas Gerais. Para desenvolver e 
validar uma escala de mensuração dessas competências, tomou-se como referência as 
concepções de distância psíquica (JOHANSON E WIEDERSHEIM-PAUL, 1975) e 
competências empreendedoras (McCLELLAND, 1998). Do construto teórico de 
distância psíquica, foram extraídos aqueles atributos associados as percepções de 
distância geográfica, cultural e econômica. No que cerne o modelo de McClelland, 
utilizou-se os três grupos de dimensões (ou variáveis) de competências empreendedoras 
– Realização, Planejamento e Poder – e a estas foram acrescentados mais duas 
dimensões - Competências Individuais e Medidas de Desempenho. Na estruturação e 
validação do instrumento de investigação, fez-se uso do método de painel de 
especialistas. Para testar o questionário, 193 pequenos e médios empresários, sendo 132 
exportadores e 61 não exportadores, responderam ao instrumento de mensuração 
proposto. Os resultados demonstraram que quase a metade das exportações se 
concentram na América do Sul, o que revela a intenção destes empresários em investir 
em mercados mais próximos. Os resultados da análise estatística descritiva apontam 
que, para os exportadores, a formação escolar e acadêmica não contribui para a 
exportação de seus produtos. A valorização da marca e aumento dos lucros obtidos, são 
percebidos como os indicadores de maior média na percepção de sucesso nas 
exportações. Por outro lado, as expectativas em relação aos países estrangeiros 
apresentaram o menor índice médio. No teste de validação do Índice de Competências 
Empreendedoras para Exportação – ICEEx, restaram 8 das 10 dimensões do modelo 
original. Em pesquisas futuras, essas 8 dimensões validadas poderão ser novamente 
testadas. Quanto a correlação do ICEEx com os indicadores de Percepção de Sucesso na 
Exportação - PSE, após os testes de dimensionalidade e confiabilidade, desse segundo 
construto, comprovou-se não existir coeficientes de correlação significativas. Esta 
pesquisa contribui com os estudos de internacionalização de pequenas e médias 
empresas, uma vez que, identifica os fatores e as respectivas variáveis das competências 
empreendedoras para exportação e propõe uma escala validada para mensurá-las. 
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