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Resumo 

 Este projeto analisa o comportamento de empresas que 

receberam assessoria do Programa de Qualificação para 

Exportação - PEIEX, oferecido pela Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX-

Brasil, que objetiva alavancar a competitividade das 

empresas, espalhar a cultura exportadora, introduzir 

melhorias gerenciais e tecnológicas, promover a 

capacitação para a inovação e ampliar o acesso a 

produtos e serviços de apoio, entre outras atividades. 

Para que a análise seja feita, dados sobre os efeitos do 

programa nas empresas participantes foram coletados e 

devidamente avaliados e documentados. 

 

Introdução  

Com o objetivo de incentivar as empresas brasileiras a 

exportarem e buscando auxiliá-las nesse processo, a 

Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos), criou o Programa de 

Qualificação para Exportação (PEIEX). O PEIEX conta 

com núcleos regionais por todo o Brasil, neste projeto, a 

cidade analisada será Ponta Grossa - PR que segundo a 

Fundação Araucária (2016) ganhou seu núcleo em 2009,  

será realizada uma análise do comportamento das 

empresas que usufruem do programa PEIEX, utilizando 

dados de exportação e importação das mesmas e 

expondo a efetividade do programa. 

 

Material e Métodos 

A pesquisa exploratória tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Essas pesquisas podem ser classificadas como: 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2007). 

Os dados necessários para o estudo foram coletados 

da base de dados da Receita Federal. A pesquisa 

quantitativa é a mais comum no mercado, e prioriza 

apontar numericamente a frequência e a intensidade dos 

comportamentos dos indivíduos de um determinado 

grupo ou população (INSTITUTOPHD, 2015) 

 

 

Resultados e Discussão 

Analisando os dados, nota-se que em média 2,5% do 

valor das exportações de Ponta Grossa são de 

empresas que participam do PEIEX, na tabela 1 pode-se 

observar um aumento no valor de exportação de Ponta 

Grossa, com exceção dos anos 2016 e 2018, onde 

existiu uma queda do mesmo, tanto nas empresas que 

participam do programa quanto nas que não participam. 

   Tabela 1: Valor em US$ das exportações entre 2014 e o primeiro 

semestre de 2019.  

  

Conclusão ou Conclusões 

Neste trabalho foi avaliada a efetividade do programa 

PEIEX nas empresas do núcleo Ponta Grossa, depois de 

uma análise dos dados quantitativos, foi possível 

observar e concluir que o programa é sim efetivo e 

auxilia realmente as empresas na exportação, um fato a 

ressaltar é que o programa não aumentou as 

exportações das empresas participantes, mas as 

manteve estáveis. 
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