
0 
 

 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV/EAESP) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  

GESTÃO DE OPERAÇÕES E COMPETITIVIDADE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GLESSIA SILVA DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO NA PEQUENA EMPRESA: DESVENDANDO CONCEITOS, MODELOS 

E POLÍTICAS DE INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018



 
 

1 
 

GLESSIA SILVA DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO NA PEQUENA EMPRESA: DESVENDANDO CONCEITOS, MODELOS 

E POLÍTICAS DE INOVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV/EAESP), como requisito 

para obtenção do título de doutora em 

administração de empresas. 

 

Linha de Pesquisa: Gestão de Operações e 

Competitividade 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Di Serio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silva, Glessia. 

     Inovação na pequena empresa: desvendando conceitos, modelos e políticas de 

inovação / Glessia Silva. - 2018. 

     125 f. 

 

     Orientador: Luiz Carlos Di Serio 

     Tese (CDAE) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 

 

     1. Pequenas e médias empresas. 2. Desenvolvimento organizacional. 3. 

Empreendedorismo. I. Di Serio, Luiz Carlos. II. Tese (CDAE) - Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 

 

 

CDU 334.746.3/.4 
 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 
 

3 
 

GLESSIA SILVA DE LIMA 

 

 

 

INOVAÇÃO NA PEQUENA EMPRESA: DESVENDANDO CONCEITOS, 

COMPETÊNCIAS E POLÍTICAS DE INOVAÇÃO 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV/EAESP), como requisito 

para obtenção do título de doutora em 

administração de empresas. 

 

Linha de Pesquisa: Gestão de Operações e 

Competitividade 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Di Serio 

 

 

Aprovada em 28 de agosto de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 
 ___________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Carlos Di Serio - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP) 

Orientador 

 
 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Tales Andreassi - Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV/EAESP) 

Examinador Interno 

 

 

 
___________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Luiz Rocha Dacorso - Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Examinador Externo 

 
 

 
___________________________________________________ 

Profª. Dra. Rivanda Meira Teixeira - Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Examinadora Externa 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese a Murilo e Elisa. 



 
 

5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus filhos, Murilo e Elisa, que sempre foram minha principal fonte de força 

para superar minhas limitações, enfrentar os obstáculos que me foram impostos ao longo do 

caminho e tentar o meu melhor. 

Ao meu marido Éder, que acompanhou toda a minha trajetória acadêmica, vivenciou as fases 

mais decisivas da minha vida e dividiu comigo inquietações que só nós conhecemos.  

Ao meu orientador, o professor Di Serio, pelo conhecimento que me foi passado e por ter 

exercido uma figura paternal em inúmeras situações. 

Aos professores Rivanda, Dacorso e Débora, que são responsáveis em grande parte pelo meu 

crescimento pessoal e profissional. 

Aos professores do doutorado, em especial os professores Susana, Brito e Eliane, que me 

acolheram em suas atividades de pesquisa, e ao professor Tales, pelas contribuições nesta 

tese.  

E à Vanessa, que de colega de doutorado se transformou em uma amiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Assessment of justice demands engagement 

with the 'eyes of mankind', first, because we 

may variously identify with the others 

elsewhere and not just with our local 

community; second, because our choices and 

actions may affect the lives of others far as 

well as near; and third, because what they see 

from their respective perspective of history 

and geography may help us to overcome our 

own parochialism".  

 Amartya Sen. 



 
 

7 
 

RESUMO 

 

O campo de inovação se desenvolveu em torno de pesquisas aplicadas em grandes empresas e 

uso de P&D como fonte de inovação. Esse desenvolvimento levou a pressupostos de inovação 

pouco adequados ao contexto de inovação da pequena empresa. Dada essas considerações, 

defendemos a tese de que os pressupostos de inovação precisam ser revistos para 

comportarem a pequena empresa. Para isso tratamos de três aspectos principais: o campo de 

inovação, o contexto de geração de inovação na pequena empresa e as políticas de inovação. 

A tese foi desenvolvida no formato de três artigos. O primeiro artigo, disposto no Capítulo 1, 

é um ensaio teórico e tem como objetivo “discutir como a pesquisa em inovação na pequena 

empresa pode ser operacionalizada”. O segundo artigo, disposto no Capítulo 2, é um estudo 

de caso múltiplo e tem como objetivo “compreender como o gestor/dono gera inovação na 

pequena empresa”. O terceiro artigo, disposto no Capítulo 3, é um estudo documental e tem 

como objetivo analisar a adequação das políticas de inovação para o desenvolvimento da 

pequena empresa e do país. Como contribuição, os insights gerados nesta tese podem orientar 

a pesquisa em inovação na pequena empresa, melhorar a prática da inovação nessas 

organizações e orientar a formulação de políticas de inovação mais adequadas. 

Palavras-chave: Inovação. Modelos de Inovação. Políticas de Inovação. Pequena Empresa. 
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ABSTRACT 

 

The field of innovation has developed around applied research in large companies and use of 

R & D as a source of innovation. This development has led to innovation assumptions that are 

not well suited to the context of small business innovation. Given these considerations, we 

support the thesis that innovation assumptions need to be revised to accommodate small 

business. In order to do this, we deal with three main aspects: the field of innovation, the 

context of generating innovation in small companies and innovation policies. The thesis was 

developed in the format of three articles. The first article, set forth in Chapter 1, is a 

theoretical essay and aims to "discuss how innovation research in small business must be 

operationalized." The second article, set out in Chapter 2, is a multiple case study and aims to 

"understand how the manager/owner generates innovation in the small business." The third 

article, presented in Chapter 3, is a documentary study and aims to analyze the adequacy of 

innovation policies for the development of the small business and the country. As a 

contribution, the insights generated in this thesis can guide innovation research in small 

enterprises, improve the practice of innovation in these organizations and guide the 

formulation of more appropriate innovation policies. 

Keywords: Innovation. Innovation Models. Innovation Policies. Small Business 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Apresentação 

Tabela 1: Visão geral da tese....................................................................................................18 

 

Capítulo 1 

Tabela 1: Tipologias de inovação.............................................................................................29 

Tabela 2: Revisitando os pressupostos básicos do campo de inovação....................................32 

Tabela 3: Um olhar sobre a inovação na pequena empresa......................................................36 

 

Capítulo 2 

Tabela 1: Modelos de inovação tradicionais.............................................................................56 

Tabela 2: Fontes de evidências.................................................................................................63 

Tabela 3: Categorias e elementos de análise.............................................................................63 

Tabela 4: Apresentação dos gestores/donos e das empresas.....................................................65 

Tabela 5: Análise comparativa dos resultados..........................................................................69 

Tabela 6: Evidências empíricas.................................................................................................74 

 

Capítulo 3 

Tabela 1: Etapas da operacionalização da análise de conteúdo em pesquisas qualitativas......97 

Tabela 2: Análise comparativa da análise de conteúdo............................................................99 

Tabela 3: Políticas de inovação para a pequena empresa.......................................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Capítulo 1 

Figura 1: Operacionalização da pesquisa em inovação............................................................37 

 

Capítulo 2 

Figura 1: Modelo de reciprocidade triádica..............................................................................58 

Figura 2: Antecedentes de inovação na pequena empresa........................................................60 

Figura 3: Modelo Comportamental de Inovação......................................................................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

SUMÁRIO 

 

 

Apresentação...........................................................................................................................13 

Referências...............................................................................................................................19 

 

Capítulo 1: Inovação na Pequena Empresa: por pressupostos de inovação adequados 

Introdução................................................................................................................................23 

Revisitando os pressupostos básicos do campo de inovação...............................................26 

Um olhar sobre a inovação na pequena empresa.................................................................33 

Inovação na pequena empresa: discussão e avanços para pesquisas futuras....................37 

Conclusão e reflexões para pesquisas futuras......................................................................42 

Referências...............................................................................................................................43 

 

Capítulo 2: Inovação na Pequena Empresa: por um modelo de inovação centrado no 

gestor 

Introdução................................................................................................................................53 

Referencial teórico..................................................................................................................55 

Procedimentos metodológicos................................................................................................62 

Apresentação dos resultados..................................................................................................64 

Discussão e análise do modelo proposto................................................................................70 

Conclusão e implicações práticas e teóricas.........................................................................75 

Referências...............................................................................................................................76 

Apêndice 1: Roteiro de entrevista..........................................................................................85 

Apêndice 2: Termo de consentimento livre e esclarecido....................................................87  

 

Capítulo 3: Políticas de Inovação para a Pequena Empresa: por uma maior adequação 

Introdução................................................................................................................................88 

Referencial teórico..................................................................................................................90 

Procedimentos metodológicos................................................................................................96 

Apresentação dos resultados..................................................................................................98 

Discussão das proposições e análise crítica das políticas de inovação brasileiras...........102 

Conclusão e recomendações práticas e teóricas.................................................................105 



 
 

12 
 

Referências.............................................................................................................................106 

Apêndice 1: Formulário de análise de conteúdo................................................................115 

Apêndice 2: Formulário de identificação das políticas......................................................116  

 

Considerações finais..............................................................................................................120 

Referências.............................................................................................................................125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Apresentação  

Desde Schumpeter (1939) a literatura de inovação tem sido largamente explorada, dando 

origem a conceitos, modelos e políticas que guiaram a prática da inovação em organizações e 

países (Fagerberg, Fosaas, & Sapprasert, 2012; Landström, Harirchi, & Åström, 2012; 

Landström, Åström, & Harirchi, 2015). Se observarmos essa trajetória de desenvolvimento, 

percebemos que os pressupostos de inovação se consolidaram em torno de pesquisas 

aplicadas em grandes empresas e empresas de alta tecnologia (Berends, Jelinek, Reymen, & 

Stultiëns, 2014) que, embora importantes para a economia (Albiol-Sanchez & Van Stel, 

2016), representam apenas 1% do total de empresas em todo mundo, ao passo que 99% das 

empresas existentes são pequenas empresas (Landström et al., 2012). 

Apesar de subpesquisadas no campo de inovação (Acs & Audretsch, 1988; 

Avermaete, Viaene, Morgan, & Crawford, 2003; De Jong & Marsili, 2006; Forsman, 2011; 

Glover, Champion, Daniels, & Boocock, 2016), a pequena empresa tem se destacado na 

economia e contribuído com a competitividade dos países (Patanakul & Pinto, 2014). No 

Brasil, são responsáveis por 27% do PIB, 52% dos empregos formais e 41% da massa salarial 

(SEBRAE, 2015a). Nos Estados Unidos por 50% do PIB, 50% dos empregos formais e 64% 

dos novos empregos (SBA, 2015). Nos países da América Latina sua participação na 

formação dos empregos formais e no PIB também é significativa, compondo, 

respectivamente, 55% e 13% na Venezuela, 24% e 14% no Equador, 52% e 20% no Chile, 

80% e 23% no México, 48% e 31% no Uruguai e 63% e 35% na Colômbia (SEBRAE, 

2015b). Nos países europeus a participação da pequena empresa no PIB é ainda maior. Na 

Espanha 51%; na Grécia 56%; na Itália 56%; e no Reino Unido 34% (SEBRAE, 2015b). A 

pequena empresa também possui forte apego com a localidade e é responsável pelo bem-estar 

social e redução das desigualdades sociais (Henrekson, 2014; Öner & Kunday, 2016). 

A importância dessas empresas versus o desenvolvimento do campo de inovação 

permite questionarmos o quanto os conceitos, modelos e políticas de inovação são adequados 

a essas empresas, cujas peculiaridades dificultam a aplicação de pressupostos de inovação 

criados sob o âmbito de grandes empresas (Acs & Audretsch, 1988; De Jong & Marsili, 2006; 

Glover et al., 2016). Esse viés é fruto da predileção de pesquisadores por organizações e 

contextos que possibilitem um quantitativo significativo de respondentes, fontes de evidências 

e uma história pautada no sucesso e uso de alta tecnologia no desenvolvimento do negócio 

versus a vida “brutal e curta” da maior parte dos pequenos empreendimentos, cuja trajetória 

não é tão “glamorosa” quanto a de grandes empresas (Storey, 2014).  
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Pressupostos de inovação pouco condizentes com a realidade da pequena empresa 

podem levar à percepção de que são organizações pouco inovadoras, quando na verdade 

possuem padrões específicos de inovação (Cooper, Peake, & Watson, 2016; De Jong & 

Marsili, 2006; Forsman, 2011; Santamaría, Nieto, & Barge-Gil, 2009) que devem ser 

explorados pelo campo de inovação (Cooper et al., 2016; De Jong & Marsili, 2006). 

Além disso, boa parte dos modelos de inovação (por exemplo, Adams, Bessant, & 

Phelps, 2006; Avlonitis, Kouremenos, & Tzokas, 1994; Crossan & Apaydin, 2010; Lawson & 

Samsom, 2001; Read, 2000; Smith, Busi, Ball, & Van Der Meer, 2008; Tang, 1998; 

Valladares, Vasconcellos, & Di Serio, 2014; Van der Panne, Van Beers, & Kleinknecht, 

2003) têm como base teorias recursivas (por exemplo, a Teoria da Dependência de Recursos - 

Salancik & Pfeffer, 1978; a Teoria do Posicionamento Estratégico - Porter, 1990; a Visão 

Baseada em Recursos - Barney, 1991; Grant, 1991; e a Visão Relacional da Estratégia - Dyer 

& Singh, 1998) que dão mais ênfase a aspectos tecnológicos, financeiros e uso de recursos 

específicos no processo de inovação (Glover et al., 2016). E, por isso, não conseguem 

capturar elementos específicos às pequenas empresas (Brunswicker & Ehrenmann, 2013; De 

Jong & Marsili, 2006; Silva, Dacorso, & Montenegro, 2016; Verhees & Meulenberg, 2004). 

Esses aspectos também podem levar a políticas de inovação pouco efetivas a essas 

empresas e ao desenvolvimento do país. Políticas de inovação voltadas às pequenas empresas 

devem considerar suas características e o contexto ao qual pertencem (Henrekson, 2014; 

Huggins & Thompson, 2015), especialmente em países em desenvolvimento, que possuem 

baixo nível de inovação e uma economia de eficiência (Oner & Kunday, 2016). Quando 

adequadas, essas políticas podem significar apoio e crescimento para as pequenas empresas e 

suporte à competitividade empresarial e do país, mas se inadequadas podem levar à 

estagnação desses agentes (Mirzanti, Simatupang, & Larso, 2015; Patanakul & Pinto, 2014). 

Dada essas considerações, defendemos a tese de que os pressupostos de inovação 

precisam ser revistos para comportarem as pequenas empresas. 

Objetivos da pesquisa e aspectos metodológicos 

Para revermos os pressupostos de inovação, tratamos de três aspectos principais: o 

campo de inovação, o contexto de geração de inovação e as políticas de inovação. Essa 

delimitação se dá por entendermos que o confronto dos pressupostos de inovação envolve não 

apenas a discussão sobre os conceitos que fundamentam o campo, mas também um olhar sob 

os efeitos de tais pressupostos na prática da inovação e na forma como as políticas são 
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formuladas para atender às necessidades da pequena empresa. Isso porque não há inovação 

sem considerar o campo vigente, o papel das empresas nesse campo e a influência das 

políticas no desenvolvimento das empresas e competitividade do país (Schumpeter, 1939).  

Esta tese foi desenvolvida no formato de três artigos, cujos objetivos são: (1) discutir 

como a pesquisa em inovação na pequena empresa pode ser operacionalizada; (2) 

compreender como o gestor/dono gera inovação na pequena empresa; e (3) analisar a 

adequação das políticas de inovação para o desenvolvimento das pequenas empresas e do 

país. Optamos por esse formato por ele permitir atender de forma individual e complementar 

os três aspectos principais propostos nesta tese, “o campo de inovação, o contexto de geração 

de inovação da pequena empresa e as políticas públicas de inovação”. 

O primeiro artigo, disposto no Capítulo 1, é um ensaio teórico (Meneghetti, 2011). 

Seguimos as recomendações de Alvesson e Sandberg (2011) sobre como identificar, articular 

e desafiar pressupostos subjacentes à literatura existente. Alvesson e Sandberg (2011) 

apontam duas formas: (1) quando um fenômeno se apresenta de forma diferente da teoria 

vigente; (2) quando a literatura afirma existir uma relação entre vários fenômenos, mas essa 

relação não existe. Neste estudo seguimos o primeiro caminho, por entendermos que o campo 

de inovação está pautado em um contexto diferente do vivenciado pela pequena empresa (Acs 

& Audretsch, 1988; De Jong & Marsili, 2006; Forsman, 2011; Glover et al., 2016). 

O segundo artigo, disposto no Capítulo 2, é um estudo de caso múltiplo (Eisenhardt, 

1989; Yin, 2015), operacionalizado em cinco pequenas empresas. Os critérios para seleção 

dos casos foram: ser micro ou pequena empresa (SEBRAE, 2015), pertencer a um setor 

tradicional, ser de baixa tecnologia, não utilizar P&D em seu processo de inovação, ter 

recebido um prêmio de inovação ou de competitividade, e ter atividade econômica adequada à 

realidade de qualquer localidade. Optamos por empresas que tenham recebido um prêmio 

porque ele serve como indicador de maior freqüência de inovação e leva em consideração as 

inovações geradas do ponto de vista da própria empresa e do mercado. 

Desenvolvemos o protocolo de estudo de caso conforme as recomendações de Yin 

(2015). A unidade de análise é o gestor/dono (Yin, 2015) e as fontes de evidências entrevistas 

em profundidade com os gestores/donos. Realizamos um caso piloto com uma pequena 

empresa para refinar o roteiro. Gravamos as entrevistas e as transcrevemos com o auxílio do 

software VoiceNote II. Organizamos os dados em categorias e elementos de análise com o 

auxílio do software Nvivo 10. Após a codificação, fizemos a análise individual e entre casos. 
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O estudo foi conduzido dentro da visão paradigmática pós-positivista (Bryman & Bell, 2015) 

e teve como critérios de validade e confiabilidade os estabelecidos por Yin (2015). 

O terceiro artigo, disposto no Capítulo 3, é um estudo documental (Saunders, Lewis, 

& Thornill, 2009). Fizemos um levantamento das políticas de inovação do Brasil, nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal. Utilizamos documentos como fonte de evidências, 

especificamente as informações presentes nos sites dos seguintes órgãos: Ministérios do 

Governo Federal e Órgãos Vinculados; Secretarias dos Governos Estaduais e suas Fundações 

Estaduais de Amparo à Pesquisa; e Secretarias das Prefeituras das Capitais Brasileiras. 

Optamos por tal abordagem pela possibilidade de analisarmos as políticas de inovação em 

seus diversos níveis e por ser de responsabilidade desses agentes criarem políticas adequadas. 

A unidade de análise adotada neste estudo foram as políticas de inovação.  

Construímos um formulário de classificação das políticas levantadas para identificar 

aspectos gerais, características do público-alvo e características das ações (Lundströn & 

Stevenson, 2005). Especificamente esse formulário, já utilizado em estudo anterior (Borges, 

Bezerra, Silva, Andreassi, & Ferreira, 2018), contém: (1) número de controle; (2) nome da 

política; (3) tipo de política; (4) ano de criação; (5) objetivo; (6) órgão responsável; (7) 

público-alvo; (8) tipo de apoio oferecido; (9) agentes envolvidos; (10) consideração do 

contexto local; (11) resultados pretendidos; (12) mecanismos de acompanhamento; (13) 

impactos da política; (14) métricas de avaliação; (15) visão econômica; (16) link de acesso.  

Criamos um formulário individual para cada política de inovação e, posteriormente, 

compilamos as informações obtidas para uma análise comparativa no Microsoft Excel. 

Conduzimos a análise por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2006).  

Paradigma filosófico e teorias âncoras  

Adotamos a visão paradigmática pós-positivista. Na visão pós-positivista a realidade é 

vista como objetiva, mas se admite que não pode ser facilmente apreendida e que as relações 

não são totalmente determinísticas, já que os resultados refletem uma aproximação (Gephart, 

1999). Ao admitir um mundo mais complexo, o pós-positivismo é mais aberto ao uso de 

abordagens qualitativas para entender o fenômeno e o papel que o contexto exerce sobre ele 

se comparado ao positivismo (Gephart, 1999), sendo adequado aos propósitos desta pesquisa. 

Como teorias âncoras, utilizamos a Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1986) e a 

Teoria Schumpeteriana (Schumpeter, 1939). A Teoria Social Cognitiva permite entender o 

papel do indivíduo nos processos de aprendizagem e a relação desse processo com o ambiente 
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(Bandura, 1986). Ela serviu como lente de análise para compreendermos a forma como o 

gestor/dono percebe a inovação na pequena empresa. Isso porque admitimos que a inovação 

na pequena empresa é fortemente influenciada pelo gestor/dono (De Jong & Marsili, 2006; 

Silva et al., 2016). A Teoria Schumpeteriana coloca o empreendedor e as instituições como 

essenciais à inovação, além de ser a responsável pelo conceito seminal de inovação e por 

associar a inovação ao desenvolvimento econômico (Schumpeter, 1939). Portanto, ela é 

adotada para retomar o conceito de inovação e fornecer uma lente de análise sobre como o 

gestor/dono gera inovação e como devem ser os modelos e políticas de inovação. 

Além das teorias citadas, desenvolvemos os três artigos com base em literatura dos 

campos de inovação, empreendedorismo e pequena empresa. Sendo esse último tratado como 

um campo a parte por possuir um domínio substantivo próprio (Brinberg & McGrath, 1985). 

A escolha por esses três campos se dá por entendermos que o campo de inovação possui forte 

viés em P&D, alta tecnologia e grandes empresas (Berends et al., 2014; Glover et al., 2016; 

Santamaría et al., 2009), características diferentes das pequenas empresas (Forsman, 2011), e 

que os campos de empreendedorismo e pequena empresa fornecem visão complementar.  

Contribuições práticas e teóricas 

Como contribuição teórica, o primeiro artigo fornece orientações sobre como a 

pesquisa em inovação na pequena empresa pode ser operacionalizada. Como contribuição 

prática, o artigo pode direcionar estudos que tragam uma perspectiva mais próxima da 

realidade dessas organizações e, assim, fortalecer a prática da inovação nessas empresas. 

O segundo artigo traz como contribuição teórica um modelo de inovação centrado no 

gestor/dono. Como contribuição prática, um modelo mais próximo da realidade da pequena 

empresa pode auxiliar o gestor/dono a promover a inovação. 

O terceiro artigo contribui com a teoria ao analisar a adequação das políticas de 

inovação e seu potencial de alcance, aspecto negligenciado pela teoria que trata de política de 

inovação (Bajmócy & Gébert, 2014). Como contribuição prática, visto que a efetividade de 

uma política de inovação depende de sua adequação, nossos resultados podem contribuir para 

a formulação de políticas que promovam a inovação na pequena empresa, aumentem a 

competitividade do país e gerem externalidades sociais. 

Em geral, esta tese pode contribuir com o desenvolvimento do campo de inovação que 

trata da pequena empresa e melhorar a prática da inovação nessas empresas. A Tabela 1 traz a 

articulação entre teorias, conceitos, objetivos, metodologias e contribuições desta pesquisa. 
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Tese: Os pressupostos de inovação precisam ser revistos para comportarem as pequenas empresas 

Visão Paradigmática: Pós-positivismo 

Teorias Âncoras: Teoria Social Cognitiva e Teoria Schumpeteriana 

Domínios Substantivos: Inovação, Empreendedorismo e Pequena Empresa 

Capítulo 1 

 

Objetivo:  

- discutir como a pesquisa em inovação na pequena 

empresa pode ser operacionalizada. 

Aspectos metodológicos:  

- ensaio teórico (Meneghetti, 2011); 

- recomendações de Alvesson e Sandberg (2011). 

Contribuição teórica:  

- operacionalização da pesquisa em inovação na 

pequena empresa. 

Contribuição prática:  

- prática da inovação na pequena empresa. 

Capítulo 2 

 

Objetivo: 

- compreender como o gestor/dono gera inovação na 

pequena empresa. 

Aspectos metodológicos:  

- estudo de caso múltiplo em 05 pequenas empresas; 

- seleção dos casos: ser micro ou pequena empresa 

(SEBRAE, 2015), pertencer a setor tradicional, ser de 

baixa tecnologia, não utilizar P&D, ter recebido um 

prêmio de inovação ou de competitividade, e ter 

atividade econômica adequada à realidade de 

qualquer localidade; 

- protocolo de estudo de caso;  

- unidade de análise: o gestor/dono; 

- evidências: entrevistas em profundidade com os 

gestores/donos;  

- caso piloto; 

- entrevistas gravadas e transcrição com o auxílio do 

software VoiceNote II; 

- dados organizados em categorias e elementos de 

análise com o auxílio do software Nvivo 10; 

- análise individual e comparativa; 

- validade e confiabilidade: Yin (2015). 

Contribuição teórica:  

- modelo de inovação. 

Contribuição prática:  

- promoção da inovação na pequena empresa. 

Capítulo 3 

 

Objetivo: 

- analisar a adequação das políticas de inovação para o 

desenvolvimento das pequenas empresas e do país. 

Aspectos metodológicos:  

- estudo documental; 

- levantamento das políticas de inovação do Brasil; 

- evidências: documentos;  

- unidade de análise: as políticas de inovação; 

- formulário de classificação;  

- formulário individual para cada política de inovação e 

análise comparativa no Microsoft Excel; 

- análise de conteúdo. 

Contribuição teórica:  

- adequação das políticas e potencial de alcance. 

Contribuição prática:  

- efetividade das políticas e competitividade do país. 

Contribuições gerais: desenvolvimento do campo de inovação e melhoria da prática da inovação na pequena empresa. 

Tabela 1: Visão geral da tese 
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Capítulo 1: Inovação na Pequena Empresa: por pressupostos de inovação adequados 

12345 

 

Resumo 

O campo de inovação se desenvolveu em torno de pesquisas aplicadas em grandes empresas e 

empresas de alta tecnologia. Esse desenvolvimento levou a pressupostos de inovação pouco 

adequados ao contexto de inovação da pequena empresa. Na tentativa de contribuirmos com o 

avanço do campo de inovação que trata da pequena empresa, discutimos como a pesquisa em 

inovação na pequena empresa pode ser operacionalizada. Com base nas recomendações de 

Alvesson e Sandberg (2011), desafiamos alguns pressupostos do campo de inovação, 

lançamos um olhar sobre o contexto de inovação da pequena empresa e discutimos os avanços 

necessários à operacionalização da pesquisa em inovação na pequena empresa. Esperamos 

que os insights gerados neste estudo orientem a operacionalização da pesquisa na pequena 

empresa e sirvam como lente de análise para a prática da inovação nessas organizações. 

Palavras-chave: Inovação. Campo de Inovação. Pequena Empresa. 

 

1 Introdução 

O campo de inovação se desenvolveu largamente nas últimas décadas, orientado pelos 

preceitos iniciais de Schumpeter (1939) e disseminado por pesquisadores interessados em 

traçar critérios de inovação adequados à realidade organizacional (Berends, Jelinek, Reymen, 

& Stultiëns, 2014). Entretanto, muitos desses critérios foram formulados com base em 

pesquisas aplicadas em grandes empresas e empresas de alta tecnologia, e conferem um papel 

dominante a essas organizações (Acs & Audretsch, 1988; Avermaete, Viaene, Morgan, & 

                                                           
1 Uma versão anterior deste capítulo foi apresentada e publicada em evento: Silva, G., & Di Serio, L. C. (2017). 

Inovação na pequena empresa: por uma nova teoria de inovação. In: 62nd ICSB World Conference, 2017, 

Buenos Aires, 1-7. 
2 Uma versão anterior deste capítulo foi apresentada e publicada em evento: Silva, G., & Di Serio, L. C. (2017). 

Como as pequenas empresas inovam? Reflexões e achados de pesquisa. In: 62nd ICSB World Conference, 2017, 

Buenos Aires, 1-11.   
3 Uma versão anterior deste capítulo foi apresentada e publicada em evento: Silva, G., & Di Serio, L. C. (2017). 

Inovação na pequena empresa: por uma nova teoria de inovação. In: XX Simpósio de Administração da 

Produção, Logística e Operações Internacionais - SIMPOI, 2017, São Paulo, 1-15. 
4 Uma versão anterior deste capítulo foi apresentada e publicada em evento: Silva, G., & Di Serio, L. C. (2017). 

Revisitando os pressupostos básicos da teoria de inovação. In: XLI Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2017, São 

Paulo, 1-12. 
5 Este capítulo está em avaliação na European Journal of Innovation Management. 
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Crawford, 2003; De Jong & Marsili, 2006; Forsman, 2011; Glover, Champion, Daniels, & 

Boocock, 2016). A predileção por parte dos pesquisadores por esse tipo de contexto parece 

“desafiar a sabedoria convencional”, já que as pequenas empresas são responsáveis pela maior 

parte dos empregos e pelo desenvolvimento econômico em todo o mundo, além de 

representarem 99% das empresas existentes (Landström, Harirchi, & Åström, 2012) e serem 

responsáveis pelo bem-estar social (Henrekson, 2014; Öner & Kunday, 2016). 

Como resultado, a literatura de inovação apresenta fragilidades que a tornam ambígua 

e comprometem o entendimento do que é e como ocorre a inovação na pequena empresa 

(Berends et al., 2014; Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008; Fagerberg, Fosaas, & Sapprasert, 

2012; Ferreira, Fernandes, Alves, & Raposo, 2015; Freel, 2005; Garcia & Calantone, 2002; 

Santamaría, Nieto, & Barge-Gil, 2009). Essa ambigüidade torna a pesquisa em inovação 

difícil de operacionalizar (Berends et al., 2014; Garcia & Calantone, 2002), e gera quatro 

implicações teóricas que afetam diretamente a pesquisa em inovação na pequena empresa. 

Em primeiro lugar, não é espantoso ter a sensação de que inovação pode ser “qualquer 

coisa” ou “direito de poucos”. Crossan e Apaydin (2010) ao mapearem o campo de inovação 

identificaram que os estudos não são claros quanto ao conceito, tipologia, unidade de análise 

utilizada ou o que compõe o processo de inovação, além de serem aplicados em empresas de 

alta tecnologia, o que sugere pressupostos de inovação excludentes a outros contextos. 

Em segundo lugar, grande parte dos modelos de inovação possui foco excessivo em 

P&D e teorias recursivas (por exemplo, a Teoria da Dependência de Recursos - Salancik & 

Pfeffer, 1978; a Teoria do Posicionamento Estratégico - Porter, 1990; a Visão Baseada em 

Recursos - Barney, 1991; Grant, 1991; e a Visão Relacional da Estratégia - Dyer & Singh, 

1998). Isso é fruto da confusão existente entre processo de inovação e atividades de P&D 

(Freel, 2005) e da falta de uma conceituação comum quanto à gestão do processo de inovação 

(Ferreira et al., 2015). Essas especificidades tornam os modelos de inovação pouco adequados 

a diferentes contextos organizacionais (Glover et al., 2016), como é o caso da pequena 

empresa, que quando enquadradas nos modelos de inovação existentes são consideradas 

empresas pouco inovadoras (Santamaría et al., 2009).  

Uma terceira implicação reside na formulação das políticas de inovação. Boa parte 

delas é “míope” e inadequada ao contexto de desenvolvimento a que se propõe (Landström, 

Åström, & Harirchi, 2015). Embora a pequena empresa seja considerada o coração das 

políticas públicas, dada sua importância para a economia (Forsman, 2011), o viés entre 
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inovação e P&D faz com que os formuladores se concentrem em lacunas voltadas às 

indústrias de alta tecnologia e grandes empresas e as apliquem numa política geral (Von 

Tunzelmann & Acha, 2005). Isso leva ao enfraquecimento da pequena empresa e prejudica a 

competitividade dos países (Mirzanti, Simatupang, & Larso, 2015; Patanakul & Pinto, 2014). 

Por fim, empresas significativas do ponto de vista social e econômico são deixadas de 

lado. Não surpreendentemente, esse viés na grande empresa fez com que pesquisadores que 

olham para a pequena empresa o façam com olhar de P&D (De Jong & Marsili, 2006). Logo, 

a maior parte das pequenas empresas, formada por empresas tradicionais, de baixa tecnologia 

e que não utiliza P&D em seu processo de inovação (McGuirk, Lenihan, & Hart, 2015; 

Plotnikova, Romero & Martínez-Román, 2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Zaridis & 

Mousiolis, 2014), é desconsiderada e seus resultados de inovação são pouco conhecidos 

(Börjesson & Löfsten, 2012; Forsman, 2011; Parida, Oghazi, & Cedergren, 2016).  

É nesse ponto que este artigo tenta prestar sua maior contribuição. Pequenas empresas 

de alta tecnologia possuem características de inovação semelhantes às de grandes 

organizações e representam a minoria das pequenas empresas (McGuirk et al., 2015; 

Plotnikova et al., 2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Zaridis & Mousiolis, 2014). Isso 

significa que os pesquisadores têm dado uma importância desproporcional a um pequeno 

número de empresas que são de alta tecnologia (Santamaría et al., 2009).  

Na tentativa de contribuirmos com o avanço do campo de inovação que trata da 

pequena empresa, discutimos como a pesquisa em inovação na pequena empresa pode ser 

operacionalizada. O foco de nossa discussão é a pequena empresa de baixa tecnologia, 

pertencente a setor tradicional e que não utiliza P&D em seu processo de inovação. 

Utilizamos o termo “negócios esquecidos” por entendermos que a literatura de inovação 

pouco se interessa por esse tipo de organização. Com base nas recomendações de Alvesson e 

Sandberg (2011) discutimos os avanços necessários à operacionalização da pesquisa em 

inovação na pequena empresa. 

Alvesson e Sandberg (2011) recomendam que pesquisadores que desejem gerar novas 

concepções de pesquisa: 1) identifiquem um domínio da literatura; 2) identifiquem os 

pressupostos subjacentes a este domínio; 3) avaliem a capacidade de explicação desses 

pressupostos; 4) desenvolvam pressupostos alternativos; 5) comparem esses pressupostos com 

os anteriores; e 6) os testem. Neste ensaio avançamos até a etapa 5, mas convocamos 

pesquisadores a “testarem” nossas orientações na operacionalização de suas pesquisas. 
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2 Revisitando os pressupostos básicos do campo de inovação 

Nesta seção nos debruçamos sobre os pressupostos básicos do campo de inovação e 

discutimos suas principais fragilidades. As assertivas desenvolvidas nesta seção correpondem 

às etapas 1, 2 e 3 das recomendações de Alvesson e Sandberg (2011).  

2.1 Falta de consenso e alta ambigüidade na definição de inovação: é tecnológica? 

A falta de consenso e alta ambigüidade na definição de inovação (Crossan & Apaydin, 

2010; Damanpour, 2014; Ferreira et al., 2015; Garcia & Calantone, 2002; Martin, 2012; 

Mazzarol & Reboud, 2011) tornaram o campo de inovação diversificado (Martin, 2012). Em 

consequencia, sua definição apresenta significados diferentes a depender da abordagem que é 

seguida e a maioria dos estudos a associam à tecnologia e P&D quando boa parte das 

atividades que levam à inovação não depende de nenhum dos dois (Damanpour, 2014; 

Hervas-Oliver, Garrigos, & Gil-Pechuan, 2011; Keupp, Palmié, & Gassmann, 2012).  

Parece haver na literatura de inovação uma confusão entre o conceito e a tipologia e 

entre o conceito e o que compõe o processo de inovação. Inovação tecnológica é um tipo de 

inovação e P&D é uma das atividades de inovação (Damanpour, 2014). Mesmo assim, a 

inovação é fortemente conceituada na literatura como sendo tecnológica (Damanpour, 2014). 

Por exemplo, a partir de uma amostra de 524 artigos publicados em dez principais revistas de 

negócios e economia, no período entre 1981 e 2008, Crossan e Apaydin (2010) relataram que 

mais da metade dos artigos não informaram com clareza o conceito de inovação e continham 

um viés tecnológico. Em outra revisão sistemática sobre inovação, Keupp et al. (2012) 

relataram que de uma amostra de 342 artigos, 246 também adotavam um viés tecnológico. 

Parace haver também uma confusão entre a teoria e o objeto de análise. 

Tradicionalmente os estudos em inovação se desenvolveram em torno de organizações 

industriais (Damanpour, 2014) e tinham como foco a trajetória tecnológica dessas empresas. 

Podemos citar os estudos de Dosi (1982), Freeman (1979), Nelson e Winter (1982), Pavitt 

(1984), Rosenberg (1982) e Utterback e Abernathy (1975). Esses estudos trouxeram consigo 

importantes contribuições para a literatura de inovação e foram conduzidos numa época onde 

a introdução de novas tecnologias nas grandes organizações era determinante para o 

crescimento econômico. Essa trajetória de desenvolvimento fez com que pesquisadores 

utilizassem indiscriminadamente atributos do objeto de análise na teoria e tornasse alguns 

pressupostos de inovação excludentes para diferentes contextos (Freel, 2005). 



 
 

27 
 

Diante de tanta ambiguidade qual seria então o conceito de inovação? Apenas nas duas 

últimas décadas a ênfase em tecnologia tem sido posta em cheque e pesquisadores têm 

discutido qual seria o significado real de inovação (Birkinshaw et al., 2008; Ferreira et al., 

2015; Garcia & Calantone, 2002). A resposta para essa pergunta parece estar em Schumpeter 

(1939). Considerado o responsável por disseminar a inovação como campo de estudo, 

Schumpeter (1939) definiu inovação como a introdução de algo novo ou melhorado, através 

de um processo de destruição criativa e com um resultado econômico. As especificidades do 

que gera inovação, discutidas ao longo de suas obras, carregam consigo atributos tecnológicos 

advindos do contexto da época. Suas discussões sempre colocaram em destaque a essência do 

conceito de inovação, o papel da inovação para o desenvolvimento econômico e para as 

organizações e sua forte ligação com o empreendedor como agente destrutivo e criativo. 

O próprio Manual de Oslo, cujo viés tecnológico da 1ª edição (OECD, 1990) foi 

criticado por Tether (2003), aponta em sua 3ª edição (OECD, 2017) diretrizes para a coleta e 

interpretação de dados em inovação que se afastam da vertente tecnológica e que consideram 

outros tipos de inovação. Isso reforça a ideia de que a definição de inovação tem sido 

distorcida pela visão tecnológica dos pesquisadores advinda do objeto de estudo e da falta de 

clareza quanto às tipologias, unidade de análise e processo de inovação. 

2.2 Confusão entre inovação e inovatividade: são sinônimos? 

Pesquisadores têm utilizado os termos inovação e inovatividade como sinônimos 

(Garcia & Calantone, 2002). Inovatividade é o grau de novidade de uma inovação (Dulger, 

Alpay, Bodur, & Yilmaz, 2016). Logo, representa um continuum da inovação e não a 

inovação. A falta de distinção entre os termos prejudica a operacionalização da pesquisa em 

inovação, pois para definir o grau de novidade é preciso antes definir a unidade de análise 

adotada no estudo (Ferreira et al., 2015). A unidade de análise diz respeito ao “novo para 

quem?” Para o cliente, para a empresa, para a indústria ou para o mundo? (Damanpour, 2014). 

Os estudos abordam a inovatividade sob diferentes unidades de análise e isso dificulta 

a comparação e a classificação do quanto uma inovação é ou não considerada nova ou quanto 

uma empresa é ou não considerada inovadora (Berends et al., 2014). Em revisões do campo 

de inovação, Crossan e Apaydin (2010) e Damanpour (2014) encontraram não apenas 

diferentes unidades de análise como identificaram que os estudos raramente mencionam a 

unidade de análise adotada. Isso traz sérias implicações para a pesquisa em inovação.  
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Em primeiro lugar, diferentes estudos estão tecendo comparações em torno de “coisas” 

diferentes. Por exemplo, uma inovação nova para o mundo ou para a indústria é normalmente 

introduzida por grandes empresas ou empresas de alta tecnologia, enquanto empresas de 

setores tradicionais e pequenas empresas têm mais sucesso com uma inovação nova para a 

empresa ou para o cliente (Boso, Story, Cadogan, Annan, Kadić-Maglajlić, & Micevski, 

2016). Em ambos os casos a inovatividade deve ser determinada para cada unidade de análise 

e não entre unidades de análise. Entretanto, boa parte dos estudos não faz essa distinção e 

conclui que grandes empresas e empresas de alta tecnologia são mais inovadoras que 

empresas de setores tradicionais e pequenas empresas ou que essas últimas não inovam. 

Isso é grave para o desenvolvimento do campo de inovação que trata da pequena 

empresa e traz uma segunda implicação: sem estabelecermos uma unidade de análise que 

direcione a inovatividade, como podemos definir o que é e o que não é inovação? A confusão 

entre inovação e inovatividade faz com que pesquisadores se voltem para inovações mais 

fáceis de medir, como as inovações tecnológicas, medidas comumente através de patentes, e 

desconsiderem outros tipos de inovação (Boso et al., 2016; Garcia & Calantone, 2002). Isso 

reforça o viés tecnológico e leva pesquisadores a abordar a inovação de maneiras diferentes a 

depender da comunidade científica que querem atender (Damanpour, 2014). 

Outra implicação está na definição de organização inovadora. Pesquisadores têm 

confundido a inovatividade do produto com inovatividade da empresa (Garcia & Calantone, 

2002). A inovatividade da empresa pode ser considerada a propensão que a empresa tem em 

inovar, desenvolver novos produtos/serviços/processos, ou adotar inovações que contribuam 

com esse objetivo; já a de produto como a colocação de um produto no mercado ou sua 

adoção (Dulger et al. 2016). Um produto altamente inovador não torna a empresa altamente 

inovadora, pois algumas empresas podem se tornar especialistas em melhorar o produto 

existente, sem que outras inovações sejam realizadas (Hansen, Rasmussen, & Nybakk, 2017).  

Além disso, é preciso observar a unidade de análise utilizada. Sob um ponto de vista 

macro, focado no mundo ou indústria, a inovatividade do produto é o quanto a inovação pode 

gerar mudança de paradigma na ciência, tecnologia ou estrutura de mercado (Hansen et al. 

2017). Sob um ponto de vista micro, focado na empresa ou cliente, o quanto pode influenciar 

nos recursos de marketing, tecnológicos, habilidades, conhecimento, capacidades e estratégia 

da empresa (Garcia & Calantone, 2002). Definir a unidade de análise utilizada é importante 

para definir para quem a inovação é nova, sob que perspectiva e qual a tipologia. Os estudos 

devem ser claros quanto à unidade de análise e à distinção entre inovação e inovatividade. 
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2.3 Multiplicidade de tipologias: algumas inovações são mais importantes do que outras? 

A ambigüidade sobre como os termos inovação e inovatividade são operacionalizados 

também afeta a tipologia de inovação (Garcia & Calantone, 2002). As tipologias de inovação 

apresentam nomenclaturas diferentes para a mesma inovação ou desconsideram algumas 

inovações em virtude do viés tecnológico ou da unidade de análise adotada no estudo 

(Birkinshaw et al., 2008; Damanpour, 2014). Como conseqüência, os estudos em inovação 

apresentam elevada ambigüidade conceitual e metodológica (Crossan & Apaydin, 2010). 

Qual seria a real diferença entre inovação radical, realmente nova, incremental, descontínua e 

imitativa e entre alto, médio e baixo grau de inovação quando pesquisadores estão dando 

nomes diferentes a tipos semelhantes de inovação? Essa diversidade de graus de inovatividade 

tem sido confundida com tipologias de inovação. 

Autor Tipologia Perspectiva 

 

 

Schumpeter (1939) 

• Introdução de um novo bem; 

• Introdução de um novo método de produção; 

• Abertura de um novo mercado; 

• Conquista de uma nova fonte de matéria-prima; 

• Estabelecimento de uma nova organização. 

 

 

Quanto às combinações de 

negócio. 

 

 

Rosenberg (1982)  
• Radical; 

• Incremental. 

 

Quanto ao seu impacto. 

 

 

Pavitt (1984) 

• Inovação de produto; 

• Inovação de processo; 

• Inovação de posição; 

• Inovação de paradigma 

 

 

Quanto às estratégias adotadas. 

 

 

OECD (1990) 
• Inovação tecnológica; 

• Inovação não-tecnológica. 

 

Quanto ao uso de tecnologia. 

Tushman e 

O’Reilly (1997) 
• Incremental; 

• Arquitetônica; 

• Descontínua. 

Quanto à arquitetura 

organizacional. 

Chesbrough 

(2003)  
• Inovação fechada; 

• Inovação aberta. 

Quanto ao uso de conhecimento no 

processo de inovação. 

 

Christensen (2003) 
• Inovação sustentadora; 

• Inovação disruptiva. 

Quanto à capacidade de 

trasnformar o mercado. 

 

 

Tether (2003) 

• Como uma realização ou conquista;  

• De acordo com as conseqüências ou impactos 

advindos de sua realização;  

• A partir da capacidade de inovar. 

 

Quanto à sua concepção como 

inovação. 

 

 

Clausen et al. 

(2011) 

• Inovação ad hoc; 

• Baseada no fornecedor; 

• Impulsionada pelo mercado; 

• P&D interno forte; 

• Ciência inovadora. 

 

 

Quanto à abordagem utilizada. 

 

 

OECD (2017) 
• Inovação de produto; 

• Inovação de processo; 

• Inovação de marketing; 

• Inovação organizacional/modelo de negócio. 

 

 

Quanto ao tipo. 

 

Tabela 1: Tipologias de inovação 
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As tipologias de inovação apresentam diferentes perspectivas (Tabela 1). Por exemplo, 

a classificação da inovação em radical ou incremental, dada por Rosenberg (1982), 

compreende o impacto da inovação. Inovações radicais ou descontínuas provocam intensas 

rupturas e incrementais ou contínuas dão continuidade ao processo de mudança (Rosenberg, 

1982). Entretanto, uma inovação pode ser radical para a indústria, mas não para o mundo, 

assim como pode ser incremental para a empresa e nem ser considerada inovação para a 

indústria (Damanpour, 2014). Logo, o enquadramento de uma inovação numa dada tipologia e 

a definição do que é esse tipo específico de inovação está relacionada à unidade de análise. 

Por exemplo, Garcia e Calantone (2002) utilizam a evolução do mercado de máquinas 

de escrever de manual para elétrica para exemplificar como um mesmo produto pode ser 

classificado com uma tipologia diferente a depender do autor utilizado. Ela pode ser 

classificada como: radical, por trazer descontinuidade industrial e novos concorrentes 

(Utterback & Abernathy, 1975); ou incremental, por adicionar novos recursos radicais para 

uma inovação já existente (Rothwell & Gardiner, 1985).  

Além da diversidade de tipologias, há na literatura de inovação a predileção por 

inovações tecnológicas (Damanpour, 2014; Volberda, Van Den Bosch, & Heij, 2013), como 

já discutimos anteriormente. A questão é que esse viés faz parecer que a maioria das empresas 

gera inovação tecnológica ou que esse tipo de inovação é mais importante que outros 

(Santamaría et al., 2009; Volberda, et al., 2013), quando a maioria das inovações não são 

tecnológicas (Garcia & Calantone, 2002; Santamaría, et al., 2009). Como consequencia, tipos 

mais comuns de inovação são negligenciados pela literatura, embora sejam responsáveis pela 

competitividade da maior parte das organizações (Martínez-Román & Romero, 2013).  

2.4 O que compõe o processo de inovação? É P&D? 

Não há consenso na literatura sobre o que compõe o processo de inovação (Berends et 

al., 2014; Ferreira et al., 2015; Freel, 2005; Garcia & Calantone, 2002). Essa falta de 

consenso é reflexo da obscuridade dos conceitos, tipologias e unidade de análise presente nos 

estudos. Sem uma definição constitutiva clara os elementos que compõem o processo de 

inovação se tornam específicos de cada organização e a generalização para outros contextos 

se torna equivocada (Ferreira et al., 2015). Como conseqüência, temos duas implicações 

principais: a definição de processo de inovação não leva em consideração a diferença entre 

gerar e adotar inovação e se concentra na gestão da inovação tecnológica (Damanpour, 2014). 
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A geração e a adoção de inovação envolvem ações diferentes e, portanto, não podem 

ser tratadas com o mesmo significado (Damanpour, 2014). A geração de inovação diz respeito 

à criação de inovações (Christensen, 2003; Tidd, Bessant, & Pavitt, 2008). Enquanto a adoção 

de inovação diz respeito à incorporação de inovações (Moore, 2009; Rogers, 2010). Criar e 

incorporar exige esforços de inovação distintos. Uma organização pode se tornar especialista 

em incorporar inovações, mas não conseguir criá-las. Bem como pode formar competências 

internas e/ou externas que a permitam criar uma inovação, mas não conseguir incorporá-la de 

forma adequada. A dissociação entre esses elementos é importante para orientar um processo 

de inovação adequado a cada uma dessas situações (Damanpour, 2014). 

Outra questão é que o excessivo foco na inovação tecnológica tem posto a atividade de 

P&D como sendo o processo de inovação (Damanpour, 2014; Kirner, Kinkel, & Jaeger, 2009; 

Von Tunzelmann & Acha, 2005). Processo de inovação não é P&D e poucas empresas 

utilizam essa atividade (Ferreira et al., 2015; Garcia & Calantone, 2002; Santamaría et al., 

2009). Mapear o processo de inovação com base em P&D significa colocar no mesmo grupo 

as empresas que tentaram inovar e falharam e as que não tentaram inovar (Freel, 2005). Isso é 

grave para a compreensão dos elementos que de fato compõem o processo de inovação. Além 

disso, empresas que não utilizam P&D no processo de inovação acabam subpesquisadas pela 

literatura de inovação (Ferreira et al., 2015; Hervas-Oliver et al., 2011; Kirner et al., 2009). 

Tanto o sistema político quanto a academia têm dado um papel desproporcional a 

fontes de tecnologia e conhecimento no processo de inovação, quando a inovação real ocorre 

entre pessoas e setores da empresa capazes de gerar inovação (Freel, 2005). Esse cenário 

exige uma conceituação comum quanto ao processo de inovação (Ferreira et al., 2015).   

2.5 Por que a literatura se desenvolveu assim? O que interessa ser publicado? 

Pesquisadores e financiadores de pesquisa têm sido apontados como os principais 

responsáveis por influenciar os equívocos na trajetória de desenvolvimento do campo de 

inovação (Clausen, Fagerberg, & Gulbrandsen, 2012; Fagerberg, Srholec, & Verspagen, 

2010; Freel, 2005; Landström et al., 2012; Santamaría et al., 2009).  

Um novo conhecimento deve ser socialmente útil, atender a uma grande demanda e 

explorar algo novo ou complementar ao que já existe (Clausen et al., 2012). Apesar das 

potencialidades que um novo conhecimento tem, pesquisas que desafiem a sabedoria 

convencional de um campo têm sido vistas com maus olhos, principalmente em campos 

maduros (Clausen et al., 2012). Por exemplo, Clausen et al. (2012) realizaram um estudo com 
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líderes de pesquisa e identificaram que a pesquisa científica é pautada em reforçar a teoria 

existente e que é a capacidade de alocar recursos o que determina o que será pesquisado. 

A predileção dos pesquisadores por grandes empresas e empresas de alta tecnologia 

mostra um descompasso, já que a maioria das empresas existentes no mundo é pequena, não 

utiliza P&D em seu processo de inovação, é de baixa tecnologia e pertence a setor tradicional 

(McGuirk et al., 2015; Plotnikova et al., 2016; Zaridis & Mousiolis, 2014). Se a maioria das 

empresas tem esse perfil, então por que a maioria dos estudos se concentra em organizações 

que não retratam a realidade de inovação da maior parte das empresas?  

De acordo com Storey (2014), os pesquisadores estão interessados em organizações e 

contextos que possibilitem um quantitativo significativo de respondentes, fontes de evidências 

e uma história pautada no sucesso e uso de alta tecnologia no desenvolvimento do negócio 

versus a vida “brutal e curta” da maior parte dos pequenos empreendimentos, cuja trajetória 

não é tão “glamorosa” quanto a de grandes organizações. Isso significa que uma vasta gama 

de organizações vive à margem do campo de inovação e dos financiadores de pesquisa. 

Não estamos defendendo aqui que o contexto de grandes empresas e empresas de alta 

tecnologia ou o uso de P&D não é importante, mas que o campo de inovação precisa repensar 

alguns de seus pressupostos básicos e até que ponto eles atendem a maioria das organizações.  

A Tabela 2 resume os tópicos discutidos nesta seção.  

Pressuposto 1 Inovação é tecnológica? 

 

Fragilidades 

- falta de consenso e alta ambigüidade na definição de inovação; 

- confusão entre o conceito e a tipologia; 

- confusão entre o conceito e o que compõe o processo de inovação; 

- confusão entre a teoria e o objeto de análise. 

Pressuposto 2 Inovação e inovatividade são sinônimos? 

 

 

Fragilidades  

- confusão entre inovação e inovatividade; 

- falta de clareza quanto à unidade de análise utilizada; 

- sem a unidade de análise não podemos definir o que é e o que não é inovação; 

- confusão entre inovatividade do produto e inovatividade da empresa. 

Pressuposto 3 Algumas inovações são mais importantes do que outras? 

 

Fragilidades 

- multiplicidade de tipologias; 

- tipologias diferentes para a mesma inovação; 

- tipos mais comuns de inovação são negligenciados. 

Pressuposto 4 O que compõe o processo de inovação é P&D? 

 

Fragilidades 

- a definição de inovação não diferencia a geração e a adoção de inovação; 

- falta de consenso quanto aos elementos que compõem o processo de inovação; 

- foco na gestão da inovação tecnológica; 

- empresas que não utilizam P&D são subpesquisadas pela literatura de inovação. 

Pressuposto 5 O que interessa ser publicado? 

 

Fragilidades 

- novos conhecimentos são vistos com maus olhos; 

- há a predileção por grandes empresas e empresas de alta tecnologia; 

- uma vasta gama de organizações vive à margem do campo de inovação. 

Tabela 2: Revisitando os pressupostos básicos do campo de inovação   
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3 Um olhar sobre a inovação na pequena empresa 

A pequena empresa exerce um papel importante no crescimento econômico e diminuição da 

desigualdade social. Mas se essas empresas são tão importantes por que vivem à margem do 

campo de inovação? O que elas são e como inovam? Aqui nos dedicamos a essa discussão e 

também avançamos nas etapas 1, 2 e 3 das recomendações de Alvesson e Sandberg (2011).  

3.1 Por que as pequenas empresas vivem à margem do campo de inovação?  

“As pequenas empresas são a espinha dorsal da economia” (Parida et al., 2016, p. 

179). Elas promovem ideias empresariais, estabilidade social e regional, variedade econômica 

e concorrência, atuam em nichos de mercado e são flexíveis e orientadas para a resolução de 

problemas (Albiol-Sanchez & Van Stel, 2016; Aldrich, 2012; Carland, Hoy, Boulton, & 

Carland, 1984; Thurik, Stam, & Audretsch, 2013). Entretanto, são consideradas pouco 

inovadoras pela literatura de inovação (De Jong & Marsili, 2006; Santamaría et al., 2009). 

Essa discrepância tem levado alguns pesquisadores a questionarem até que ponto os 

pressupostos de inovação são adequados a esse tipo de organização (Berend et al., 2014; De 

Jong & Marsili, 2006). Isso porque o foco das pesquisas em inovação é a grande empresa e 

empresas de alta tecnologia (Forsman, 2011; Forsman & Annala, 2011; Glover et al., 2016). 

E como a atividade de inovação de pequenas e grandes empresas responde a ambientes 

tecnológicos e econômicos muito diferentes (Acs & Audretsch, 1988) essa atividade não pode 

ser avaliada da mesma forma (Avermaete et al., 2003; Forsman, 2011; Kirner et al., 2009). 

Essa situação é controversa. Por exemplo, numa perspectiva prática a maioria das 

oportunidades nos Estados Unidos foi criada por pequenas empresas (Birch, 1979), e já na 

década de 50 os Estados Unidos e a Europa começaram a investigar os problemas enfrentados 

pelas pequenas empresas e seus efeitos na economia (Carlsson, Braunerhjelm, McKelvey, 

Olofsson, Persson, & Ylinenpää, 2013). E numa perspectiva teórica, originalmente 

Schumpeter (1939) colocava a pequena empresa no centro da inovação. O que houve então? 

Em 1911, na obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico”, Schumpeter defendia 

que os inovadores eram pessoas que saíam do fluxo circular da produção existente para 

abrirem sua própria empresa, eram pequenas empresas (Audretsch & Link, 2012). Ele julgava 

a pequena empresa como mais propícia ao espírito empreendedor. Muito criticado e 

pressionado pelos economistas, em 1939, com a obra “Ciclo de Negócios”, seu 

posicionamento sobre a vantagem inovadora da pequena empresa começou a mudar 

(Audretsch & Link, 2012). Ele afirmou que a estrutura organizacional recursiva das grandes 
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organizações permitia explorar melhor as forças empreendedoras (Audretsch & Link, 2012). 

Entretanto, o desenvolvimento econômico mostrou que Schumpeter estava certo (Carlsson et 

al., 2013). A pequena empresa se tornou cada vez mais responsável pelas inovações no 

mercado (Audretsch, 1995; Audretsch & Link, 2012; Carland et al., 1984; Forsman, 2011).  

3.2 O que são as pequenas empresas?  

As pequenas empresas são tratadas como um setor não por serem coesas e 

homogêneas, mas por deterem similaridades de gestão e limitações de recursos que as 

separam das grandes empresas (Carland et al., 1984). A multiplicidade de definições, 

especificidades e diferenças internas que causam heterogeneidade entre as pequenas empresas 

é comumente ignorada pelos pesquisadores (Zaridis & Mousiolis, 2014). Como resultado, a 

maioria das pesquisas é aplicada em pequenas empresas cujo contexto não reflete o 

verdadeiro cotidiano dessas organizações (Carland et al., 1984; Zaridis & Mousiolis, 2014).  

A dificuldade começa com o conceito de pequena empresa. Os estudos usam 

diferentes definições e critérios para o que é uma pequena empresa e essas diferenças 

dificultam a operacionalização da pesquisa, pois gera resultados difíceis de comparar (Zaridis 

& Mousiolis, 2014). Isso porque a comparação entre países não considera o número de 

funcionários, mas a economia dos negócios, e os estudos não especificam o critério de 

pequena empresa utilizado (Zaridis & Mousiolis, 2014). Por exemplo, a classificação de 

pequena empresa difere consideravelamente nos Estados Unidos, países da Europa e Brasil.  

Outra questão é que os estudos colocam pequenas e médias empresas como iguais. A 

estrutura é um dos aspectos que torna a pequena empresa um tipo peculiar de organização 

(Barkhatov, Pletnev, & Campa, 2016; Carland et al., 1984; Carland, Carland, & Stewart, 

2015). Inserir pequenas e médias empresas em um mesmo grupo significa igualar empresas 

menos estruturadas e mais estruturadas. Como resultado, pesquisadores utilizam pequenas 

empresas com características organizacionais que diferem da pequena empresa comum.  

Há também um foco excessivo em pequenas empresas de alta tecnologia (McGuirk et 

al., 2015; Plotnikova et al., 2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Storey, 2014; Zaridis & 

Mousiolis, 2014). Essas empresas carregam consigo características que mais se assemelham 

as de grandes organizações. O viés nesse tipo de contexto cria generalizações difíceis de 

aplicar na maioria das pequenas empresas e torna a pequena empresa comum marginalizada 

nos mais diversos campos de conhecimento.  
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A maioria das pequenas empresas pertence a setores tradicionais, é de baixa tecnologia 

e não utiliza P&D em seu processo de inovação (McGuirk et al., 2015; Plotnikova et al., 

2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Zaridis & Mousiolis, 2014). Entretanto, essas 

características são comumente ignoradas e são poucos os que discutem a necessidade de olhar 

para essas organizações. São os “negócios esquecidos” que citamos no início deste ensaio. 

O grande quantitativo de “negócios esquecidos” versus a predileção da literatura de 

inovação sugere que não conhecemos essas organizações. Uma pequena empresa não é uma 

miniatura de uma grande empresa. Estudar essas empresas é importante para gerar concepções 

adequadas. Mais uma vez não estamos defendendo que determinados contextos não são 

importantes ou relevantes. O problema é quando esses contextos se tornam dominantes e 

fazem parecer que são a regra quando, na verdade, são a exceção.  

3.3 Como as pequenas empresas inovam? 

Como o campo de inovação está voltado para grandes empresas e possui forte viés em 

P&D, os padrões de inovação não se aplicam a maior parte das pequenas empresas (De Jong 

& Marsili, 2006; Berends et al., 2014). A inovação na pequena empresa é diferente da 

inovação na grande empresa (Avermaete et al., 2003; Forsman, 2011; Kirner et al., 2009). As 

vantagens da grande empresa são de ordem material e da pequena empresa comportamental 

(Rothwell, 1989). Isso traz algumas implicações para a forma como essas empresas inovam.  

Em primeiro lugar, boa parte dos modelos de inovação (por exemplo, Adams, Bessant, 

& Phelps, 2006; Avlonitis, Kouremenos, & Tzokas, 1994; Crossan & Apaydin, 2010; Lawson 

& Samsom, 2001; Read, 2000; Smith, Busi, Ball, & Van Der Meer, 2008; Tang, 1998; 

Valladares, Vasconcellos, & Di Serio, 2014; Van der Panne, Van Beers, & Kleinknecht, 

2003) têm como base teorias recursivas (por exemplo, a Teoria da Dependência de Recursos - 

Salancik & Pfeffer, 1978; a Teoria do Posicionamento Estratégico - Porter, 1990; a Visão 

Baseada em Recursos - Barney, 1991; Grant, 1991; e a Visão Relacional da Estratégia - Dyer 

& Singh, 1998) que dão mais ênfase a aspectos tecnológicos, financeiros e uso de recursos 

específicos no processo de inovação (Glover et al., 2016). Mas se as vantagens da pequena 

empresa são de ordem comportamental, modelos gerados sob uma perspectiva material não 

são suficientes para explicar a atividade inovadora dessas empresas. 

Em segundo lugar, na maioria das pequenas empresas o proprietário é o decisor e seus 

objetivos e motivações são interligados (De Jong & Marsili, 2006; Silva, Dacorso, & 

Montenegro, 2016a; Verhees & Meulenberg, 2004). A inovação depende principalmente de 
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sua vontade em inovar (Carland et al., 2015; Dayan, Zacca, Husain, Di Benedetto, & Ryan, 

2016; De Massis, Kotlar, Chua, & Chrisman, 2014; Dunne, Aaron, McDowell, Urban, & 

Geho, 2016). Como resultado, a gestão da inovação é mais tácita do que na grande empresa 

(Brunswicker & Ehrenmann, 2013; Fitjar, Gjelsvik, & Rodríguez-Pose, 2013; Freel, 2005) e 

não é possível discutir inovação sem se concentrar no proprietário por causa de sua relação 

única (Moraes, Philippsen, Lirani, Yamanaka, Rosim, & Escrivão Filho, 2014).  

Em terceiro lugar, a maioria dos estudos coloca a atividade de P&D como principal 

determinante da inovação, entretanto a pequena empresa se utiliza de outros formatos para 

inovar (Cooper, Peake, & Watson, 2016; De Jong & Marsili, 2006; Forsman, 2011; Forsman 

& Annala, 2011; Santamaria et al., 2009; Silva, Dacorso, Costa, & Serio, 2016b). Essas 

empresas utilizam atividades informais de inovação que se confundem com as atividades 

diárias exercidas pela empresa (Forsman, 2011). Isso significa que a distinção entre as 

atividades "convencionais" e as atividades de inovação não é clara (Forsman, 2011; Forsman 

& Annala, 2011). Isso gera duas últimas implicações: as métricas e políticas de inovação. 

Não é tarefa fácil avaliar a contribuição das atividades de inovação para a pequena 

empresa porque o nível de esforço pode não ser observável (Hotho & Champion, 2011). Os 

estudos têm utilizado como métrica atividades de P&D e patentes (Santamaría et al., 2009). O 

problema é que essas métricas não captam a ampla gama de atividades inovadoras da pequena 

empresa (Cooper et al., 2016; De Jong & Marsili, 2006). Como conseqüência, a discussão 

sobre os fatores específicos que influenciam a atividade inovadora da pequena empresa está 

longe de ser fechada (Hotho & Champion, 2011) e as políticas de inovação são “míopes” e 

inadequadas ao contexto de inovação da pequena empresa (Landström et al., 2015).  

A Tabela 3 resume os tópicos discutidos nesta seção.  

Pressuposto 1 Por que as pequenas empresas vivem à margem do campo de inovação? 

 

Fragilidades  

- são consideradas pouco inovadoras pela literatura de inovação; 

- o foco das pesquisas em inovação é a grande empresa e empresas de alta tecnologia. 

Pressuposto 2 O que são as pequenas empresas? 

 

 

Fragilidades  

- diferentes definições e critérios para o que é uma pequena empresa; 

- os estudos colocam pequenas e médias empresas como iguais; 

- foco excessivo em pequenas empresas de alta tecnologia; 

- a maioria das pequenas empresas pertence a setores tradicionais, é de baixa 

tecnologia e não utiliza P&D em suas atividades de inovação. 

Pressuposto 3 Como as pequenas empresas inovam? 

 

Fragilidades 

- as vantagens da pequena empresa são de ordem comportamental; 

- o proprietário é o decisor e seus objetivos e motivações são interligados; 

- as pequenas empresas utilizam outros formatos para inovar; 

- as atividades de inovação podem não ser facilmente observáveis. 

Tabela 3: Um olhar sobre a inovação na pequena empresa   
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4 Inovação na pequena empresa: discussão e avanços para pesquisas futuras 

Nesta seção nos dedicamos às etapas 4 e 5 das recomendações de Alvesson e Sandberg (2011) 

e desenvolvemos proposições sobre como a pesquisa em inovação e em inovação na pequena 

empresa deve ser operacionalizada e sobre o contexto de inovação da pequena empresa. 

4.1 Como operacionalizar a pesquisa em inovação e em inovação na pequena empresa? 

Aqui discutimos a operacionalização da pesquisa em inovação na pequena empresa e a 

operacionalização da pesquisa em inovação como um todo. Entendemos que isso é 

particularmente importante porque o campo de inovação tem apresentado equívocos 

independente do objeto de estudo. Como já discutimos, esses equívocos advêm da falta de 

clareza quanto ao conceito, unidade de análise, tipologia e o que gera inovação. Defendemos 

que existe uma ordem lógica sobre como fazer pesquisa em inovação (Figura 1). Isso porque 

um pressuposto de inovação traz implicações práticas e teóricas sobre os demais. 

 

  

 

 

Figura 1: Operacionalização da pesquisa em inovação 
 

4.1.1 Proposição 1. A pesquisa em inovação deve explicitar a percepção do pesquisador 

sobre o campo de inovação, o conceito de inovação adotado, a unidade de análise adotada, a 

tipologia de inovação adotada, e os elementos que compõem o processo de inovação. 

Comecemos pelos pesquisadores e financiadores de pesquisa. Toda pesquisa começa a 

partir da predileção do pesquisador por uma determinada temática, ou seja, de suas escolhas e 

preferências. Embora essa predileção seja formalmente justificada por critérios de relevância, 

ela carrega consigo a visão de mundo do pesquisador (Bryman & Bell, 2015; Easterby-Smith, 

Thorpe, & Lowe, 2008). É fato que pesquisadores e financiadores de pesquisa são orientados 

para contextos tecnológicos, P&D, grandes corporações e casos de sucesso (Damanpour, 

2014; Fagerberg et al., 2012; Freel, 2005; Landström et al., 2012; Santamaría et al., 2009). 

Não estamos sugerindo que pesquisadores e financiadores de pesquisa não devem ter 

livre arbítrio na condução da pesquisa científica. A questão é quando essa condução não só 

cria equívocos no campo de estudo, como impossibilita que outros contextos sejam estudados. 
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As estruturas de política científica têm criado forte resistência à geração de novos 

conhecimentos (Fagerberg et al., 2010; Fagerberg et al., 2012).  E esses novos conhecimentos 

têm sofrido “com as tentativas das elites de preservar o status quo no que diz respeito à 

distribuição de poder, status e recursos” (Fagerberg et al., 2012).  

Bruton, Ketchen e Ireland (2013) trazem uma crítica importante ao campo de 

empreendedorismo e que por analogia também podemos empregar ao campo de inovação. 

Eles afirmam que a literatura de empreendedorismo parece se envergonhar de estudar 

empreendedorismo em situações de pobreza ou o empreendedorismo sob a perspectiva de 

empreendedores menos favorecidos, ou seja, empreendedores comuns. Será que o mesmo não 

ocorre com o campo de inovação?  

Neste artigo pedimos que a comunidade científica repense a condução do campo de 

inovação e que os pesquisadores deixem clara a sua percepção sobre o campo de inovação ao 

publicarem sua pesquisa. Isso permitirá a outros pesquisadores entenderem a visão de mundo 

adotada no estudo e o porquê determinado conceito, unidade de análise, tipologia e elementos 

do processo de inovação foi utilizado. Na operacionalização da pesquisa em inovação na 

pequena empresa isso reduzirá a falsa percepção de que são pouco inovadoras, estimulará 

pesquisadores a buscarem métricas de inovação mais adequadas e permitirá a criação de 

pressupostos de inovação que de fato expliquem a atividade inovadora dessas empresas. 

O segundo passo é a definição do conceito de inovação. Acreditamos que o conceito 

de inovação de Schumpeter é o que menos gera ambiguidade na operacionalização da 

pesquisa. Entretanto, outros conceitos podem ser utilizados desde que alguns cuidados sejam 

tomados. Recomendamos: explicitar a definição de inovação adotada no estudo; utilizar um 

conceito de inovação que não se confunda com a tipologia de inovação, como ocorre com a 

inovação tecnológica; e buscar uma definição que não se confunda com inovatividade.  

Buscar um conceito de inovação que considere esses critérios é importante porque é o 

conceito que determina o que será ou não considerado inovação durante a operacionalização 

da pesquisa (Crossan & Apaydin, 2010). Como discutimos anteriormente, a maioria dos 

estudos desconsidera esses critérios. Considerá-los permite a formação de um campo de 

inovação mais forte e coeso e a inclusão de contextos postos historicamente à margem do 

campo de inovação, como é o caso das pequenas empresas.  

O terceiro passo é a unidade de análise. Os pesquisadores devem explicitar a unidade 

de análise adotada no estudo. Essa etapa é importante porque é a falta de clareza na unidade 
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de análise a responsável por boa parte da ambigüidade presente no campo de inovação 

(Garcia & Calantone, 2002). Não é possível fazer pesquisa sem informar a unidade de análise. 

Apresentar a unidade de análise nos estudos em inovação permitirá aos pesquisadores tecer 

comparações equiparáveis, avançar nos estudos sobre inovatividade e organização inovadora 

e usar tipologias de inovação adequadas ao contexto de inovação que pretendem investigar.  

Na operacionalização da pesquisa em inovação na pequena empresa explicitar a 

unidade de análise permite aos pesquisadores considerar que essas empresas apresentam um 

ambiente de inovação diferente do ambiente de inovação da grande empresa e de empresas de 

alta tecnologia. Isso porque os pesquisadores poderão avaliar para quem as inovações 

discriminadas em diferentes estudos são consideradas novas e em que medida elas 

correspondem ao contexto de inovação da pequena empresa.  

O quarto passo é a tipologia de inovação. Cada tipologia apresenta uma perspectiva 

diferente em virtude do conceito de inovação e da unidade de análise utilizada (Birkinshaw et 

al., 2008). Orientamos que os pesquisadores busquem tipologias que estejam em 

conformidade com o conceito de inovação e unidade de análise de seu estudo. Isso permite a 

outros pesquisadores entender os tipos de inovação encontrados no estudo, reduz a percepção 

de que inovação é apenas tecnológica, facilita a comparação entre estudos e permite 

categorizar as tipologias mais comuns a cada contexto de inovação. Na operacionalização da 

pesquisa em inovação na pequena empresa os pesquisadores devem considerar tipos mais 

comuns de inovação a essas empresas e tipologias com baixo viés tecnológico.   

O último passo é o processo de inovação. Os pesquisadores devem considerar a 

diferença entre gerar e adotar inovação (Damanpour, 2014; Gopalakrishnan & Damanpour, 

1997) e especificar quais elementos contribuíram para cada situação. Isso fortalecerá o campo 

de inovação por fornecer subsídios para explicar porque algumas organizações têm 

dificuldade ou sucesso em gerar inovação e outras em adotar. O papel das diferentes 

atividades de inovação também deve ser considerado. Orientamos os pesquisadores a adotar 

uma definição de processo de inovação que englobe outras atividades de inovação. Não se 

trata de adequar a definição de processo de inovação ao contexto de inovação da pequena 

empresa. É fato que a maioria das inovações não é fruto de P&D (Ferreira et al., 2015).  

A distinção entre geração e adoção de inovação e a análise de outras atividades de 

inovação na operacionalização da pesquisa permitirá uma composição mais realista sobre o 

que forma o processo de inovação. No caso da pequena empresa, os pesquisadores também 
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devem considerar que esses elementos foram formulados com base em pesquisas aplicadas 

em grandes empresas e ambientes tecnológicos. Isso exije um esforço maior sobre o que 

compõe o processo de inovação da pequena empresa.  

A operacionalização da pesquisa em inovação e em inovação na pequena empresa 

envolve, portanto, etapas básicas comuns. O contexto de inovação é o que irá diferenciar a 

inovação na pequena empresa e afetar a escolha do conceito, unidade de análise, tipologia e 

processo de inovação mais adequado. Na próxima seção nos dedicamos a essa discussão. 

4.2 Contexto de inovação da pequena empresa: o que considerar? 

As pequenas empresas necessitam de pressupostos de inovação mais adequados ao seu 

contexto de inovação (D’Amboise & Muldowney, 1988; De Jong & Marsili, 2006). Aqui 

damos algumas orientações sobre o que os pesquisadores devem considerar em sua pesquisa. 

4.2.1 Proposição 2. A pesquisa em inovação na pequena empresa deve possuir como 

domínios substantivos os campos de inovação, empreendedorismo e pequena empresa, trazer 

um conceito claro de pequena empresa, e ser centrada no gestor/dono 

Em primeiro lugar, toda teoria carrega consigo um arcabouço teórico proveniente de 

pesquisas anteriores. Esse arcabouço fornece insights que servirão como lente de análise para 

um determinado fenômeno e formará o que chamamos na pesquisa científica de “domínio 

substantivo” (Brinberg & McGrath, 1985). Nós defendemos que a pesquisa em inovação na 

pequena empresa deve necessariamente possuir como domínios substantivos os campos de 

inovação, empreendedorismo e pequena empresa. Os dois últimos fornecerão uma visão 

complementar sobre as peculiaridades do contexto de inovação dessas empresas. 

Apesar dos conceitos de empreendedorismo e inovação serem originalmente 

fundamentados nas ideias de Schumpeter, eles “surpreendentemente” evoluíram de forma 

desconexa (Fagerberg et al., 2012; Landström et al., 2012; Landström et al., 2015). Essa 

dissociação fez emergir os campos de empreendedorismo e inovação e originou um terceiro 

campo, o de pequena empresa (Landström et al., 2015). A integração entre os três campos 

permite formar uma base de conhecimento adequada ao contexto de inovação da pequena 

empresa (Landström et al., 2015) e deve, portanto, ser considerada pelos pesquisadores. 

Em sugundo lugar, a maioria das pesquisas em pequena empresa é conduzida em 

empresas que pouco refletem o cotidiano dessas organizações (Carland et al., 1984; Zaridis & 

Mousiolis, 2014) e apresenta problemas conceituais que torna o campo obscuro. Defendemos 
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que alguns cuidados devem ser tomados para a geração de pressupostos de inovação 

adequados: os critérios do que é uma pequena empresa devem estar explícitos no estudo; a 

comparação entre pequenas empresas de diferentes países deve observar os critérios de cada 

país; pequenas e médias empresas só devem ser pesquisadas como iguais se na comparação 

entre países possuírem a mesma equivalência; os pesquisadores devem declarar o foco em 

P&D quando estudarem pequenas empresas de alta tecnologia; e pesquisadores e 

financiadores de pesquisa devem voltar sua atenção para os “negócios esquecidos”. 

Esta última recomendação merece atenção especial. A maioria das pequenas empresas 

forma o que chamamos neste ensaio de “negócios esquecidos”. Como podemos gerar 

pressupostos de inovação mais adequados sem conhecermos as características e o contexto de 

inovação dessas empresas? Nós convocamos financiadores de pesquisa a estimularem estudos 

com foco nessas organizações, editores a abrirem special issues sobre o contexto de inovação 

dessas empresas e pesquisadores a considerarem em suas pesquisas esse tipo de organização. 

Isso permitirá um salto significativo no campo de inovação que trata da pequena empresa. 

Por fim, a inovação na pequena empresa é influenciada pela propensão do gestor/dono 

em reconhecer e agir sobre as oportunidades (Cooper et al., 2016). Ele identifica a 

oportunidade (Carland et al., 2015; Lumpkin & Lichtenstein, 2005; Ucbasaran, Westhead, & 

Wright, 2008) e a desenvolve por meio de inovação (Eckhardt & Shane, 2003; Gaglio & Katz, 

2001). Portanto, a pesquisa em inovação na pequena empresa deve necessariamente ser 

centrada no gestor/dono. Como vimos, não é possível discutir inovação na pequena empresa 

sem se concentrar no proprietário por causa de sua relação única (Moraes et al., 2014). Ele é 

trabalhador, gestor e empresário (Plotnikova et al., 2016; Romero & Martínez-Román, 2012). 

O foco no gestor/dono traz implicações que orientam a atividade de inovação na pequena 

empresa e que são desconsideradas pelos pesquisadores. Portanto, é preciso entender os 

fatores que antecedem a eficácia de inovação nessas empresas (Cooper et al., 2016).  

Estas recomendações podem auxiliar no desenvolvimento do campo de inovação que 

trata da pequena empresa. Por exemplo, o foco no gestor/dono exige modelos de inovação 

com foco no comportamento. Isso porque na pequena empresa é o gestor/dono o responsável 

por sustentar a inovação e não a estrutura organizacional (De Jong & Marsili, 2006; Silva et 

al., 2016). Cada modelo de inovação carrega consigo teorias que direcionam quais elementos 

são importantes para a geração de inovação. Orientamos aos pesquisadores interessados em 

criar modelos de inovação adequados ao contexto de inovação da pequena empresa que 

utilizem teorias comportamentais com foco no gestor/dono como lente de análise.  
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As recomendações que desenvolvemos também podem orientar pesquisas que tratem 

de políticas de inovação para a pequena empresa. Defendemos que a geração de pressupostos 

de inovação adequados à pequena empresa também envolve um olhar sobre a forma como as 

políticas de inovação são formuladas para atender as necessidades desses empreendimentos. 

O desenvolvimento do campo de inovação tornou as políticas de inovação “míopes” e 

inadequadas ao contexto de inovação da pequena empresa (Landström et al., 2015). Assim 

como ocorre com o campo de inovação e empreendedorismo, há uma dissociação entre 

políticas de inovação e de empreendedorismo (Fagerberg et al., 2012; Landström et al., 2012; 

Landström et al., 2015). Então os pesquisadores devem questionar até que ponto as políticas 

de inovação voltadas às pequenas empresas são de fato adequadas a essas organizações. 

Uma política de inovação é por natureza local (Roper, Love, & Bonner, 2017). 

Entretanto, a prática tem mostrado que as políticas pouco se relacionam com o contexto que 

pretendem atender (Bajmócy & Gébert, 2014). Defendemos que uma política de inovação 

voltada à pequena empresa só é adequada se considerar o contexto de inovação da pequena 

empresa e o contexto empreendedor local. Não podemos esquecer que inovação também está 

relacionada com bem-estar social. É papel das políticas de inovação gerar benefícios 

econômicos e sociais por meio da pequena empresa, e da academia investigar essa relação. 

5 Conclusão e reflexões para pesquisas futuras 

Na tentativa de contribuirmos com o avanço do campo de inovação que trata da pequena 

empresa, discutimos como a pesquisa em inovação na pequena empresa deve ser 

operacionalizada. Acreditamos que a geração de pressupostos de inovação adequados à 

pequena empresa depende do esforço conjunto da academia em esclarecer pontos “obscuros” 

que se aplicam ao campo de inovação como um todo. Mais do que orientações, desejamos 

lançar reflexões que instiguem a produção de novos conhecimentos. 

As considerações sobre a operacionalização da pesquisa em inovação e em inovação 

na pequena empresa e o contexto de inovação da pequena empresa podem reduzir a 

ambigüidade presente no campo. Novas perguntas devem ser feitas e essas perguntas devem 

colocar em cheque o paradigma vigente para que novos insights de pesquisa sejam gerados. 

Os pesquisadores devem questionar se as pequenas empresas realmente não inovam e se as 

grandes empresas realmente formam o tipo organizacional mais propício à inovação.  

Outras questões também podem ser levantadas. Por exemplo, a noção vigente de 

crescimento (Lechner, Soppe, & Dowling, 2016; McKelvie, Brattström, & Wennberg, 2017; 
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Rostamkalaei & Freel, 2016) considera que a pequena empresa deve se tornar média, de 

média se tornar grande, em algum momento se internacionalizar e assim por diante. Mas qual 

deve ser a noção de crescimento para uma pequena empresa? Será que do ponto de vista 

econômico e social não seria melhor se as pequenas empresas permanesessem pequenas? Não 

seria melhor se as pessoas, em seu papel de produtoras, pudessem explorar suas aptidões e 

que isso pudesse ser feito por meio de uma pequena empresa (Gartner, Davidsson, & Zahra, 

2006)? Explorar melhor os “negócios esquecidos” pode gerar conhecimento útil e socialmente 

aplicado e levar pesquisadores à formação de um campo de inovação forte. 

Sob uma perspectiva prática, os “negócios esquecidos” são responsáveis por garantir o 

desenvolvimento de diversas localidades e a valorização de sua população. As características 

dessas organizações permitem a oferta de produtos e serviços que uma grande empresa só 

conseguiria atender por monopólio ou “exploração” local. Isso exije que os pesquisadores 

questionem se os modelos de inovação atuais realmente capturam a atividade inovadora 

dessas empresas e, principalmente, se as políticas de inovação existentes de fato atendem suas 

necessidades. Será que os formuladores de políticas de inovação conhecem a realidade da 

pequena empresa? Será que as políticas de inovação consideram o papel da pequena empresa 

na geração de benefícios econômicos e sociais para a localidade que está inserida? Por 

exemplo, os estudos que tratam de desenvolvimento e pequenas empresas normalmente o 

fazem sob uma perspectiva econômica e desconsideram os benefícios sociais da inovação e o 

papel do desenvolvimento local. Mas mesmo em países desenvolvidos o desenvolvimento 

passa pela localidade (Autio, Kenney, Mustar, Siegel, & Wright, 2014).  

Esperamos que este ensaio oriente a operacionalização da pesquisa na pequena 

empresa e sirva como lente de análise para a prática da inovação dessas organizações. 
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Capítulo 2: Inovação na Pequena Empresa: por um modelo de inovação centrado no 

gestor 67 

 

Resumo 

Os modelos de inovação são baseados em teorias recursivas pouco adequadas à realidade das 

pequenas empresas, cujas peculiaridades tornam aspectos comportamentais centrais em seu 

processo de inovação. Partindo de uma perspectiva sociocognitiva e do pressuposto de que o 

gestor exerce um papel preponderante na geração de inovação, buscamos compreender como 

o gestor/dono gera inovação na pequena empresa. Utilizamos como estratégica de pesquisa o 

estudo de caso múltiplo, operacionalizado em cinco pequenas empresas. E como fontes de 

evidências entrevistas em profundidade. Gravamos as entrevistas e as transcrevemos com o 

auxílio do software VoiceNote II. Organizamos os dados em categorias e elementos de análise 

com o auxílio do software Nvivo 10. Após a codificação, fizemos a análise individual e entre 

casos. Como contribuição, geramos um modelo de inovação adequado ao contexto de 

inovação da pequena empresa. 

Palavras-chave: Inovação. Modelo de Inovação. Pequena Empresa. 

 

1 Introdução 

Os modelos de inovação tradicionais são insuficientes para explicar a inovação na pequena 

empresa (Glover, Champion, Daniels, & Boocock, 2016). Isso porque boa parte deles (por 

exemplo, Adams, Bessant, & Phelps, 2006; Avlonitis, Kouremenos, & Tzokas, 1994; Crossan 

& Apaydin, 2010; Lawson & Samsom, 2001; Read, 2000; Smith, Busi, Ball, & Van Der 

Meer, 2008; Tang, 1998; Valladares, Vasconcellos, & Di Serio, 2014; Van de Panne, Van 

Beers, & Kleinknecht, 2003) têm como base teorias recursivas (por exemplo, a Teoria da 

Dependência de Recursos - Salancik & Pfeffer, 1978; a Teoria do Posicionamento Estratégico 

- Porter, 1990; a Visão Baseada em Recursos - Barney, 1991; Grant, 1991; e a Visão 

Relacional da Estratégia - Dyer & Singh, 1998) que dão mais ênfase a aspectos tecnológicos, 

financeiros e uso de recursos específicos no processo de inovação (Glover et al., 2016). 

                                                           
6 Uma versão anterior deste capítulo foi apresentada e publicada em evento: Silva, G., & Di Serio, L. C. (2017). 

Competências de inovação na pequena empresa: por um modelo centrado no gestor. In: 62nd ICSB World 

Conference, 2017, Buenos Aires, 1-9. 
7 Este capítulo está em avaliação na International Entrepreneurship and Management Journal. 
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Esses modelos também tomam como base o que a literatura de inovação entende como 

importante na geração de inovação (Forsman, 2011). A questão é que o campo de inovação 

possui forte viés em P&D e no contexto de grandes empresas e empresas de alta tecnologia 

(Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008; Damanpour, 2014; Ferreira, Fernandes, Alves, & Raposo, 

2015; Garcia & Calantone, 2002; Santamaría, Nieto, & Barge-Gil, 2009). Logo, os modelos 

de inovação tradicionais são orientados para o contexto de inovação dessas empresas e não 

conseguem capturar elementos específicos às pequenas empresas, como forte envolvimento 

do dono como decisor (De Jong & Marsili, 2006; Silva, Dacorso, & Montenegro, 2016a; 

Verhees & Meulenberg, 2004) e gestão da inovação mais tácita (Brunswicker & Ehrenmann, 

2013; Fitjar, Gjelsvik, & Rodríguez-Pose, 2013). 

Esse viés também tornou escassa a literatura sobre os elementos que antecedem a 

inovação na pequena empresa (Börjesson & Löfsten, 2012; Forsman, 2011; Parida, Oghazi, & 

Cedergren, 2016). Devemos considerar que a pequena empresa apresenta atividades e 

resultados de inovação diferente dos encontrados na grande empresa e em empresas de alta 

tecnologia (Forsman, 2011; Forsman & Annala, 2011). Portanto, enquadrar as pequenas 

empresas nos modelos de inovação tradicionais pode levar a percepções equivocadas sobre o 

desempenho em inovação dessas empresas (Santamaría et al., 2009).  

Além disso, as vantagens da pequena empresa são de ordem comportamental 

(Rothwell, 1989) e os modelos de inovação tradiconais possuem atributos materiais (Glover et 

al., 2016). Isso significa que aspectos sociocognitivos importantes na geração de inovação na 

pequena empresa (Cooper, Peake, & Watson, 2016; McAdam, Moffett, Hazlett, & Shevlin, 

2010; Taneja, Taneja, Pryor, Pryor, Hayek, & Hayek, 2016; Whittaker, Fath, & Fiedler, 2016; 

Zaridis & Mousiolis, 2014) são comumente ignorados por esses modelos.  

Outro agravante é que a própria literatura de inovação que trata da pequena empresa 

possui predileção por pequenas empresas de alta tecnologia (De Jong & Marsili, 2006; Storey, 

2014). Entretanto, a maioria das pequenas empresas pertence a setor tradicional, é de baixa 

tecnologia e não utiliza P&D em seu processo de inovação (McGuirk, Lenihan, & Hart, 2015; 

Plotnikova, Romero & Martínez-Román, 2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Zaridis & 

Mousiolis, 2014). Essa situação é preocupante, pois essas empresas formam a base do 

desenvolvimento econômico e social dos países (Patanakul & Pinto, 2014) e mesmo assim são 

subpesquisadas no campo de inovação (McGuirk et al., 2015; Plotnikova, et al., 2016; 

Romero & Martínez-Román, 2012; Zaridis & Mousiolis, 2014) por serem consideradas 

empresas pouco “glamorosas” (Brush & Chaganti, 1999; Storey, 2014). 
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Todos esses apontamentos indicam que os elementos que formam a atividade de 

inovação da pequena empresa são pouco conhecidos (Börjesson & Löfsten, 2012; Forsman, 

2011; Forsman & Annala, 2011; Parida et al., 2016) e nos fazem questionar até que ponto os 

modelos de inovação tradicionais conseguem alcançar a pequena empresa. Como essas 

empresas inovam? O que necessitam para inovar? Que atributos tornariam a pequena empresa 

uma empresa inovadora? Essas são questões que precisam ser respondidas. 

Neste artigo buscamos compreender como o gestor/dono gera inovação na pequena 

empresa. Concentramo-nos nas pequenas empresas pertencentes a setores tradicionais, de 

baixa tecnologia e que não utilizam P&D em seu processo de inovação. Essas empresas 

formam o que chamaremos neste artigo de “negócios esquecidos”, por entendermos que a 

literatura de inovação pouco se interessa por esse tipo de organização.  

Adotamos uma perspectiva sociocognitiva e defendemos que o gestor/dono exerce 

papel preponderante na geração de inovação. Colocar o gestor/dono como elemento central da 

inovação é importante porque é ele quem toma todas as decisões (Whittaker et al., 2016). É 

impossível discutir inovação na pequena empresa sem se concentrar no proprietário (Moraes, 

Philippsen, Lirani, Yamanaka, Rosim, & Escrivão Filho, 2014). Como defendemos uma 

abordagem centrada no gestor/dono e que as teorias recursivas são insuficientes para explicar 

a inovação na pequena empresa, julgamos que o uso de uma perspectiva sociocognitiva como 

lente de análise se mostra mais adequada. Isso porque ela permite explorar os fenômenos a 

partir das percepções e intenções do gestor (Liñán, Santos, & Fernández, 2011). A exemplo 

dos estudos de Cooper et al. (2016), Huarng e Ribeiro-Soriano (2014) e Silva et al. (2016a). 

Adotamos como domínios substantivos literatura de inovação, pequena empresa e 

empreendedorismo. Isso porque a literatura de inovação se mostra insuficiente para explicar a 

inovação na pequena empresa (Berends, Jelinek, Reymen, & Stultiëns, 2014; De Jong & 

Marsili, 2006; Glover et al., 2016) e o foco no gestor/dono exije um olhar no campo de 

empreendedorismo. Também seguimos as recomendações de Garcia e Calantone (2002) e 

adotamos como unidade de análise a perspectiva do “novo para a empresa” e “para o 

cliente/mercado”. O conceito de inovação adotado neste estudo é o de Schumpeter (1939).  

2 Referencial teórico 

Nesta seção discutimos as principais fragilidades dos modelos de inovação tradicionais para a 

pequena empresa e exploramos os antecedentes de inovação dessas organizações.  
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2.1 Um olhar além dos modelos de inovação tradicionais 

Os modelos de inovação tradicionais são insuficientes para explicar a atividade de 

inovação na pequena empresa (Glover et al., 2016). Se observarmos os fatores de inovação 

que compõem esses modelos (Tabela 1), notaremos que eles dão ênfase a aspectos materiais e 

a uma estrutura organizacional complexa na geração de inovação. Essa ênfase advém do uso 

de teorias recursivas como lente de análise e do foco em grandes empresas e empresas de alta 

tecnologia e P&D como objeto de estudo, e tem gerado algumas implicações para o estudo da 

atividade de inovação na pequena empresa. 

Modelo/Autor Antecedentes de inovação Lente de análise Objeto de estudo 

 

Modelo de 

inovação de 

Avlonitis et al. 

(1994) 

Gestão de insumos; gestão do 

conhecimento; estratégia de inovação; 

cultura e estrutura organizacional; gestão 

de portfólio; gerenciamento de projetos; 

comercialização. 

 

Visão baseada em 

recursos (Barney, 

1991; Grant, 1991). 

 

Foco em P&D, 

empresas de alta 

tecnologia e 

grandes empresas. 

 

Modelo de 

inovação de 

Tang (1998) 

Informação e comunicação; 

comportamento e integração; 

conhecimento e habilidades; captação e 

elaboração de projetos; orientação e 

suporte; ambiente externo. 

 

Teoria do 

posicionamento 

estratégico (Porter, 

1990) 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 

 

 

Modelo de 

inovação de 

Read (2000) 

Apoio à cultura da inovação; foco no 

cliente/mercado; comunicação/rede; 

estratégia de RH voltada à inovação; 

estrutura da equipe; gestão do 

conhecimento e liderança; 

desenvolvimento criativo; postura 

estratégica; estruturas flexíveis; melhoria 

contínua; adoção de tecnologia. 

 

 

Teoria do 

posicionamento 

estratégico (Porter, 

1990) 

 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 

Modelo de 

inovação de 

Lawson e 

Samson 

(2001) 

Visão e estratégia; base de competências; 

inteligência organizacional; criatividade e 

gestão de ideias; estrutura organizacional e 

sistemas; cultura e clima; gestão da 

tecnologia. 

 

Teoria do 

posicionamento 

estratégico (Porter, 

1990) 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 

 

 

Modelo de 

inovação de 

Van der Panne 

et al. (2003) 

Cultura; experiência; equipe de PDP; 

estratégia de inovação; estrutura 

organizacional; estilo de gerenciamento; 

suporte da gerência; complementaridade; 

preço relativo; qualidade relativa; grau de 

inovação; avanço tecnológico; foco no 

mercado; pressão competitiva; marketing; 

momento de lançar o produto. 

 

 

Visão baseada em 

recursos (Barney, 

1991; Grant, 1991). 

 

 

Foco em P&D, 

empresas de alta 

tecnologia e 

grandes empresas. 

 

Modelo de 

inovação de 

Adams et al. 

(2006) 

 

Gestão de insumos; gestão do 

conhecimento; estratégia de inovação; 

cultura e estrutura organizacional; gestão 

de portfólio; gerenciamento de projetos; 

comercialização. 

Visão baseada em 

recursos (Barney, 

1991; Grant, 1991) e 

Teoria do 

posicionamento 

estratégico (Porter, 

1990) 

 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 

 

Modelo de 

inovação de 

Smith et al. 

(2008) 

Estilo de gestão; liderança; recursos; 

estrutura organizacional; estratégia 

corporativa; tecnologia; gestão do 

conhecimento; funcionários; processos de 

inovação.   

 

Teoria do 

posicionamento 

estratégico (Porter, 

1990) 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 
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Modelo de 

inovação de 

Crossan e 

Apaydin 

(2010) 

 

 

Liderança; níveis gerenciais; processos de 

negócios. 

 

Visão baseada em 

recursos (Barney, 

1991; Grant, 1991). 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 

 

Modelo de 

inovação de 

Valladares et 

al. (2014) 

Liderança transformadora; intenção 

estratégica de inovar; gestão de pessoas 

para inovação; conhecimento do cliente e 

mercado; gestão estratégica da tecnologia; 

organicidade organizacional; gestão de 

projetos. 

Visão baseada em 

recursos (Barney, 

1991; Grant, 1991). 

Teoria do 

posicionamento 

estratégico (Porter, 

1990) 

 

 

Foco em empresas 

de alta tecnologia e 

grandes empresas. 

Tabela 1: Modelos de inovação tradicionais  

 

Em primeiro lugar, teorias recursivas e suas correlatas defendem que a empresa deve 

adquirir e controlar recursos para alcançar vantagem competitiva sustentada (Barney, 1991; 

Cohen & Levinthal, 1990; Dierickx & Cool, 1989; Dyer & Singh, 1998; Grant, 1991; Helfat 

& Peteraf, 2003; Porter, 1990; Teece, Pisano, & Shuen, 1997; Wernerfelt, 1984; Zahra & 

George, 2002). Entretanto, embora elas tenham contribuído consideravelmente para explicar a 

competitividade das organizações, seu foco na empresa como um “pacote de recursos” tem se 

mostrado reducionista diante da complexidade das empresas (Kraaijenbrink, Spender, & 

Groen, 2010; Priem & Butler, 2001) e tem levado os modelos de inovação a concepções 

equivocadas sobre a atividade de inovação de empresas que não possuem vantagem 

competitiva baseada em recursos (Glover et al., 2016), como é o caso das pequenas empresas.  

A pequena empresa apresenta limitações estruturais e de recursos (Forsman, 2011; 

Glover et al., 2016; Silva, Dacorso, Costa, & Di Serio, 2016b). Logo, modelos de inovação 

pautados em recursos são insuficientes para explicar o que gera inovação nessas empresas 

(Glover et al., 2016) e podem levar à falsa percepção de que são pouco inovadoras ou que não 

inovam (De Jong & Marsili, 2006; Santamaría et al., 2009) quando, na verdade, inovam por 

caminhos diferentes (Forsman, 2011; Hirsch-Kreinsen, 2008; Silva et al., 2016b). 

Em segundo lugar, independente do contexto organizacional, a forte ênfase em 

recursos tecnológicos na geração de inovação tem sido questionada (Birkinshaw et al., 2008; 

Ferreira et al., 2015; Garcia & Calantone, 2002; Śledzik, 2013), já que boa parte das 

atividades que leva à inovação não depende de tecnologia e P&D (Damanpour, 2014; 

Damanpour & Gopalakrishnan, 2001; Keupp, Palmié, & Gassmann, 2012). Isso é 

particularmente importante para a compreensão da atividade de inovação na pequena 

empresa, já que essas empresas geralmente não utilizam atributos tecnológicos para inovar 

(Cooper et al., 2016; Dayan, Zacca, Husain, Di Benedetto, & Ryan, 2016; Forsman, 2011; 

Hirsch-Kreinsen, 2008; Hotho & Champion 2011; McGuirk et al., 2015). 
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Por fim, os modelos de inovação tradicionais preconizam uma estrutura formal de 

inovação, fruto do modelo linear de inovação (Santamaría et al., 2009). A grande questão é 

que a pequena empresa geralmente não possui processo formal de inovação (De Jong & 

Marsili, 2006; Forsman, 2011; Silva et al., 2016b). Ela utiliza atividades informais de 

inovação que se confundem com as atividades diárias da empresa (Forsman, 2011). Portanto, 

a distinção entre as atividades "convencionais" e as atividades de inovação não é clara 

(Forsman, 2011; Silva et al., 2016b). Isso dificulta o mapeamento dos elementos específicos 

que geram inovação nessas empresas e leva pesquisadores a utilizarem indiscriminadamente 

elementos concebidos para grandes empresas e empresas de alta tecnologia e P&D.  

Não estamos defendendo aqui que os modelos de inovação tradicionais devam ser 

desconsiderados, mas que a inovação na pequena empresa exije modelos que considerem 

características específicas dessas empresas. A atividade de inovação de pequenas e grandes 

empresas responde a ambientes tecnológicos e econômicos diferentes (Acs & Audretsch, 

1988). Portanto, não pode ser avaliada da mesma forma (Avermaete, Viaene, Morgan, & 

Crawford, 2003; Forsman & Annala, 2011).  

2.2 Antecedentes de inovação na pequena empresa  

Utilizamos a Teoria Social Cognitiva (Bandura, 1986) e a Teoria Schumpeteriana 

(Schumpeter, 1939) para explicar as vantagens comportamentais e a atividade de inovação da 

pequena empresa. A Teoria Social Cognitiva permite entender o papel do indivíduo nos 

processos de aprendizagem e a relação desse processo com o ambiente (Bandura, 1986). Na 

Teoria Social Cognitiva, Bandura (1986) nos apresenta o Modelo de Reciprocidade Triádica 

(Figura 1), que preconiza que a aprendizagem humana é determinada pela reciprocidade entre 

fatores pessoais (habilidades cognitivas, características físicas, personalidade, crenças), 

fatores ambientais (ambiente físico, família, amigos, outras influências sociais) e 

comportamento (respostas motoras, interações sociais e linguagem). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de reciprocidade triádica   
Fonte: Bandura (1986)  

 

Fatores Comportamentais 

Fatores Pessoais Fatores Ambientais 
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Na Teoria Social Cognitiva os fatores pessoais afetam os fatores comportamentais e 

impõem restrições às capacidades do indivíduo (Bandura, 1986). Esses fatores são, por sua 

vez, modificados por experiências comportamentais e por influências ambientais que 

transmitem informações e ativam reações comportamentais (Bandura, 1986). Na vida 

cotidiana, o comportamento altera as condições ambientais e é alterado pelas próprias 

condições que cria (Bandura, 1986). Existe, portanto, o ambiente potencial e o ambiente real e 

o ambiente potencial só se realizará se o comportamento permitir. O ambiente fornece 

direcionamentos sobre as características pessoais do indivíduo, como o indivíduo irá reagir, 

quais oportunidades ele terá e como irá se comportar (Bandura, 1986). Na teoria social 

cognitiva o indivíduo possui capacidades básicas que são reguladas pelos fatores sociais, 

ambientais e comportamentais e as competências adquiridas são socialmente aprendidas 

(Bandura, 1986). Portanto, influências ambientais, sociais e pessoais podem ter forte impacto 

na trajetória de vida do indivíduo. Se positivas podem gerar oportunidades e se negativas 

podem diminuir a capacidade do indivíduo agir sob o curso de sua vida (Bandura, 1986). 

Os direcionamentos da Teoria Social Cognitiva permitem explicar a cognição nas 

organizações e o processo de aprendizagem organizacional e mudança (Higgins, 2000; 

Weiner, Graham, Taylor, & Meyer, 1983). Na visão sociocognitiva da organização a distinção 

entre o que é um fenômeno individual e o que é um fenômeno organizacional muitas vezes se 

confunde (Gioia & Sims, 1986), pois ambos compõem e afetam as estruturas e processos que 

formam a organização (Akgün, Lynn, & Byrne, 2003). Como na pequena empresa os 

objetivos e motivações do gestor/dono e da organização estão interligados (De Jong & 

Marsili, 2006; Silva et al., 2016a; Verhees & Meulenberg, 2004) e passam por fatores 

cognitivos (Silva et al., 2016a), a Teoria Social Cognitiva pode fornecer uma importante lente 

de análise para a atividade de inovação dessas empresas e revelar concepções que lentes 

teóricas recursivas não conseguem capturar.  

A Teoria Schumpeteriana é a responsável pelo conceito seminal de inovação e por 

associar a inovação ao desenvolvimento econômico (Schumpeter, 1939). Portanto, é utilizada 

para retomar o conceito de inovação e fornecer uma lente de análise sobre como o gestor/dono 

gera inovação e como deve ser os modelos de inovação.  

A discussão sobre os elementos específicos que influenciam a atividade de inovação 

da pequena empresa está longe de ser fechada (Hotho & Champion 2011), mas há consenso 

na literatura sobre a influência do gestor no sucesso e geração de inovação na pequena 

empresa (Cooper et al., 2016; Peake & Marshall, 2011; Romero & Martínez-Román, 2012). A 
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inovação na pequena empresa é influenciada pela propensão do gestor/dono em reconhecer e 

agir sobre as oportunidades (Cooper et al., 2016). Ele identifica a oportunidade (Lumpkin & 

Lichtenstein, 2005; Ucbasaran et al., 2008) e a desenvolve por meio de inovação (Eckhardt & 

Shane, 2003; Gaglio & Katz, 2001). Portanto, a pesquisa em inovação na pequena empresa 

deve necessariamente ser centrada no gestor/dono. Como vimos, não é possível discutirmos 

inovação na pequena empresa sem nos concentrarmos no proprietário por causa de sua relação 

única (Moraes et al., 2014). Ele é trabalhador, gestor e empresário (Plotnikova et al., 2016). 

Essa característica nos obriga a considerarmos que a inovação na pequena empresa é 

diferente da inovação na grande empresa (Acs & Audretsch, 1988; Audretsch, 2001; Forsman, 

2011; Hirsch-Kreinsen, 2008; Jong & Marsili, 2006; Silva et al., 2016b). As experiências e 

capacidades pessoais de um indivíduo prático são as responsáveis pelas inovações (Forsman 

& Annala, 2011). Eles também demonstram uma paixão natural por criar, o que pode ser uma 

vantagem em termos de inovação (Taneja et al., 2016). O foco no gestor/dono traz 

implicações que orientam a atividade de inovação na pequena empresa e que são 

desconsideradas pelos pesquisadores. Portanto, é preciso entender os antecedentes de 

inovação nessas empresas (Cooper et al., 2016; Freel, 2005; Heunks, 1998). Neste artigo, 

defendemos que eles partem do gestor/dono e são: características pessoais do gestor/dono, 

características do negócio, e vontade e habilidade (Figura 2).  

 

 

 

 

                                                                                                                                       + 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Antecedentes de inovação na pequena empresa 

 

2.2.1 Proposição 1. A inovação na pequena empresa depende das características pessoais do 

gestor/dono  

As características pessoais do gestor/dono formam um conjunto de atributos que 

podem favorecer ou dificultar a inovação (Fadahunsi, 2012; Ilouga et al., 2014; McGuirk et 
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al., 2015; Plotnikova et al., 2016). Essas características auxiliam a explicar o que faz o 

gestor/dono “ver além” (Carland et al., 2015). Por exemplo, Verhees e Meulenberg (2004) 

defendem que a inovação na pequena empresa depende do domínio do proprietário em uma 

área específica. Se ele for um agricultor, a inovação na agricultura dependerá do 

conhecimento do proprietário na agricultura (Verhees & Meulenberg, 2004).  

Entre as características pessoais do gestor/dono apontadas pela literatura que podem 

favorecer ou dificultar a inovação podemos citar: nível educacional, formação em gestão 

empresarial, trajetória pessoal, motivação, experiência na área do negócio, liderança, vontade 

de mudar, bem-estar (Davidsson, 1991; Dolan & Metcalfe, 2012; Dunne, Aaron, McDowell, 

Urban, & Geho, 2016; Fitjar et al., 2013; Koellinger, 2008; Marvel & Lumpkin 2007; Mazzei, 

Flynn & Haynie, 2016; Millán, Congregado, & Román, 2012; Moog, Mirabella, & 

Schlepphorst, 2011; Plotnikova et al., 2016; Romero & Martínez-Roma'n, 2012; Sarwoko, 

Surachman, & Hadiwidjojo, 2013; Silva et al., 2016a). 

2.2.2 Proposição 2. A inovação na pequena empresa depende das características do negócio 

e essas características são afetadas pelas características do gestor/dono 

As características do negócio são determinadas pelo gestor/dono (Fadahunsi, 2012; 

Plotnikova et al., 2016; Romero & Martínez-Román, 2012) e afetam a propensão da pequena 

empresa inovar (Dayan et al., 2016; Fadahunsi, 2012; Franco & Haase, 2010; Plotnikova et 

al., 2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Taneja et al., 2016; Verhees & Meulenberg, 

2004; Zaridis & Mousiolis, 2014). Se na grande empresa essas características são centradas na 

estrutura, na pequena empresa são centradas no comportamento (Rothwell, 1989). Isso leva a 

um conjunto de atributos consideravelmente diferentes (De jong & Marsili, 2006; Forsman, 

2011; Hirsch-Kreinsen, 2008) e que devem ser considerados por pesquisadores interessados 

em investigar os elementos que contribuem para a geração de inovação na pequena empresa.  

Entre as características do negócio que podem favorecer ou dificultar a inovação 

temos: reserva de dinheiro para a inovação, tempo dedicado à inovação, plano de inovação, 

otimização de processos, cultura de inovação, apoio institucional, cooperação, flexibilidade 

interna, programas de capacitação (Dayan et al., 2016; De jong & Marsili, 2006; Fadahunsi, 

2012; Forsman, 2011; Franco & Haase, 2010; Hirsch-Kreinsen, 2008; Mazzei et al., 2016; 

Plotnikova et al., 2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Santamaría et al., 2009; Silva et 

al., 2016; Taneja et al., 2016; Verhees & Meulenberg, 2004; Zaridis & Mousiolis, 2014).  
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2.2.3 Proposição 3. A inovação na pequena empresa depende da vontade e habilidade do 

gestor/dono para inovar e a vontade e habilidade são afetados pelas características pessoais 

e características do negócio 

A habilidade é o conjunto de atributos necessários à inovação e a vontade é o interesse 

em perseguir a inovação (Chrisman et al., 2015; Dayan et al., 2016; De Massis, Kotlar, Chua, 

& Chrisman, 2014; Dunne et al., 2016). Uma grande empresa pode criar uma estrutura 

favorável à inovação mesmo contra a vontade de alguns gestores (Unger, Rank, & Gemünden, 

2014; Urbancová, 2013; Uzkurt, Kumar, Semih Kimzan, & Eminoglu, 2013). Na pequena 

empresa é o gestor/dono quem concentra todas as decisões (De Jong & Marsili, 2006; Silva et 

al., 2016a; Verhees & Meulenberg, 2004). Mesmo que o gestor/dono tenha habilidade para 

inovar, se ele não quiser a empresa não inovará. Por outro lado, se há vontade de inovar e falta 

habilidade, o gestor/dono pode tentar desenvolver habilidades que o permitam inovar (De 

Massis et al., 2014; Dunne et al., 2016). Modelos de inovação com foco em recursos 

desconsideram essa característica (Tabela 1). Defendemos que a relação habilidade e vontade 

em inovar do gestor/dono determina a inovação na pequena empresa. 

Considerando a vontade do gestor/dono em inovar, devemos questionar quais são os 

mecanismos psicológicos que o levam a inovar. A incapacidade de realizar uma ação está 

ligada à falta de características individuais para transformar vontade em ação (Ilouga et al., 

2014) e às pretensões do indivíduo (Fadahunsi, 2012). Por exemplo, alguns gestores/donos de 

pequenas empresas possuem orientação para o crescimento e outros para a sobrevivência 

(Fadahunsi, 2012). Essa orientação é influenciada por suas características pessoais.  

A pequena empresa tem o potencial de gerar todo tipo de inovação (Avermaete et al., 

2003; Forsman & Annala, 2011). Muito do que é desenvolvido nessas empresas parte do 

conhecimento tácito, do aprender fazendo, ou seja, depende das pessoas que estão dentro 

dessas empresas (Brunswicker & Ehrenmann, 2013; Freel, 2005). Portanto, é necessário 

circunscrever o comportamento do gestor/dono para entender a atividade de inovação na 

pequena empresa e gerar modelos de inovação adequados ao seu contexto de inovação. 

3 Procedimentos metodológicos 

Neste artigo adotamos como estratégia de pesquisa o estudo de caso múltiplo (Eisenhardt, 

1989; Yin, 2015) para compreendermos como o gestor/dono gera inovação na pequena 

empresa. Utilizamos cinco casos (Eisenhardt, 1989). Os critérios para seleção dos casos 

foram: ser micro ou pequena empresa (SEBRAE, 2015); pertencer a setor tradicional; ser de 
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baixa tecnologia; não utilizar P&D no processo de inovação; ter recebido um prêmio de 

inovação ou de competitividade; e ter atividade econômica adequada à realidade de qualquer 

localidade. Optamos por empresas que tenham recebido um prêmio porque ele serve como 

indicador de maior freqüência de inovação na pequena empresa e leva em consideração as 

inovações geradas do ponto de vista da própria empresa e do mercado, sendo, portanto, 

adequado ao contexto de inovação da pequena empresa (Berends et al., 2014). 

Desenvolvemos o protocolo de estudo de caso (Yin, 2015) com as seguintes etapas: 1) 

escolha das empresas que compuseram o estudo; 2) criação de um quadro com as categorias e 

elementos de análise investigados; 3) levantamento das fontes de evidências necessárias para 

a análise; 4) descrição e análise das informações obtidas para cada empresa; 5) elaboração do 

relatório parcial para cada empresa; 6) análise comparativa das empresas; e 7) elaboração do 

relatório final. Adotamos como unidade de análise do estudo de caso o gestor/dono (Yin, 

2015). Usamos entrevistas em profundidade, conduzidas entre setembro e dezembro de 2017. 

As entrevistas nos permitiram compreender os antecedentes de inovação que geram inovação 

na pequena empresa (Tabela 2). Passamos um termo de consentimento livre e esclarecido aos 

entrevistados. O nome das empresas e dos entrevistados foi mantido em sigilo. 

Fonte de Evidência Empresa/Gestor/dono Duração Análise  

 

 

Entrevista 

gestor/dono 

Empresa A: Gestor/dono A 2 h. 04 min. 26 seg. Fonte de análise das 

características pessoais, 

características do 

negócio, e vontade e 

habilidade. 

Empresa B: Gestora/dona B 1 h. 30 min. 10 seg. 
Empresa C: Gestora/dona C 2 h. 00 min. 48 seg. 
Empresa D: Gestor/dono D 2 h. 04 min. 43 seg. 
Empresa E: Gestoras/donas E1 E2 2 h. 16 min. 20 seg. 

Tabela 2: Fontes de evidências 

 

Realizamos um caso piloto com a Empresa A para refinarmos o roteiro de entrevista. 

Gravamos as entrevistas e as transcrevemos com o auxílio do software VoiceNote II. 

Organizamos as fontes de evidências em categorias e elementos de análise (Tabela 3) com o 

auxílio do software Nvivo 10. Após a codificação fizemos a análise individual e entre casos. 

Conduzimos o estudo de caso dentro da visão paradigmática pós-positivista (Bryman & Bell, 

2015) e utilizamos os critérios de validade e confiabilidade adotados por Yin (2015). 

Categorias Elementos de análise Referências 

 

 

 

Características 

pessoais 

 

- Nível educacional; 

- Formação em gestão empresarial; 

- Experiência na área do negócio; 

- Motivação;  

- Liderança; 

- Vontade de mudar; 

- Bem-estar. 

Carland et al.  (2015), Davidsson (1991), 

Dolan e Metcalfe (2012), Dunne et al. (2016), 

Fadahunsi (2012), Fitjar et al. (2013), Ilouga 

et al. (2014), Koellinger (2008), Mazzei et al. 

(2016), McGuirk et al. (2015), Millán et al. 

(2012), Moog et al. (2011), Plotnikova et al. 

(2016), Sarwoko et al. (2013), Silva et al. 

(2016a) e Verhees e Meulenberg (2004). 

 - Reserva de dinheiro para a inovação;  
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Características 

do negócio 

- Tempo dedicado à inovação; 

- Plano de inovação; 

- Otimização de processos; 

- Cultura de inovação; 

- Apoio institucional; 

- Cooperação; 

- Flexibilidade interna; 

- Programas de capacitação. 

Dayan et al. (2016), De jong e Marsili (2006), 

Fadahunsi (2012), Forsman (2011), Franco e 

Haase (2010), Hirsch-Kreinsen (2008), 

Mazzei et al. (2016), Plotnikova et al. (2016), 

Romero e Martínez-Román  (2012), 

Santamaría et al. (2009), Silva et al. (2016b), 

Taneja et al. (2016), Verhees e Meulenberg 

(2004) e Zaridis e Mousiolis (2014). 

 

 

 

 

Vontade e 

habilidade 

- Conceito de inovação; 

- Introdução/melhoria de 

produtos/serviços/processos; 

- Dificuldades na introdução/melhoria de 

produtos/serviços/processos; 

- Mudanças decorrentes da 

introdução/melhoria de 

produtos/serviços/processos; 

- Mudanças a realizar; 

- Dificuldades para futuras mudanças. 

 

 

Chrisman et al. (2015), Dayan et al, (2016), 

De Jong e Marsili (2006), De Massis et al. 

(2014), Dunne et al. (2016), Fadahunsi 

(2012), Ilouga et al. (2014), Silva et al. 

(2016a), Unger et al. (2014), Urbancová 

(2013), Uzkurt et al. (2013) e Verhees e 

Meulenberg (2004). 

Tabela 3: Categorias e elementos de análise 
 

4 Apresentação dos resultados 

Apresentamos na Tabela 4 os gestores/donos que compuseram esta pesquisa e suas 

respectivas empresas e na Tabela 5 uma síntese da análise comparativa dos resultados. 

Todas as empresas que pesquisamos possuem atividade econômica tradicional, mas 

com produtos/serviços/processos que extrapolam o modelo de negócio oferecido por seus 

concorrentes. Independente da idade, segmento, setor e tempo de atuação, os gestores/donos 

têm uma visão bem definida do negócio e das oportunidades que podem explorar. Assim 

como do papel de seus funcionários, clientes, concorrentes e fornecedores. “Você tem que 

descobrir seu mercado e prospectar um mercado que se adéqüe mais a você” (Gestor/dono D). 

Embora apenas nas Empresas C e D exista cooperação entre empresa e concorrentes, 

todos os gestores/donos acreditam na importância de um relacionamento mais próximo. “Se 

você for para São Paulo, os donos se reúnem nos restaurantes de cada um. Seria bom ter esse 

contato com os outros aqui também.” (Gestora/dona E1). As ameaças são particulares a cada 

negócio, mas se concentram principalmente no atual cenário econômico. Todos os 

gestores/donos receberam premiações que reconhecem o desempenho de suas empresas.    
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 Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E 
Nome do gestor/dono Gestor/dono A Gestora/dona B Gestora/dona C Gestor/dono D Gestoras/donas E1 e E2 

Idade do gestor/dono 30 anos 52 anos 58 anos 54 anos 52 anos e 28 anos 

Segmento da empresa Barbearia Pastelaria Padaria Marcenaria Casa de chá 

Setor de atuação Serviços Comércio Indústria Indústria Comércio 

Tempo de atuação da empresa Desde 2015 - 03 anos Desde 2008 - 10 anos Desde 1998 - 20 anos Desde 1992 - 26 anos Desde 2014 - 04 anos 

 

Número de funcionários 

07 funcionários  

Alta rotatividade 

26 funcionários 

Alta rotatividade 

17 funcionários 

Baixa rotatividade 

27 funcionários 

Baixa rotatividade 

12 funcionários 

Baixa rotatividade 

 

 

Principais 

produtos/serviços/processos 

Produtos: pomadas 

para cabelo e barba 

Serviços: corte de 

cabelo e barba 

Processo: alinhamento 

Produtos: pastéis e caldo 

de cana 

Serviços: eventos 

Processo: fabricação 

artesanal dos alimentos 

Produtos: pães 

Serviços: café da manhã 

e almoço 

Processo: fabricação e 

congelamento do pão 

Produtos: armário e 

guarda-roupa 

Serviços: manutenção 

Processo: secção, colagem, 

usinagem, montagem 

Produtos: café, chás, 

bolos e doces 

Serviços: eventos 

Processo: fabricação 

artesanal dos alimentos 

 

Principais clientes 

Perfil definido 

Clientes locais: homens 

e crianças 

Perfil definido 

Clientes locais e turistas 

Perfil definido 

Clientes locais e do 

interior do Estado 

Perfil definido 

Clientes locais e do 

interior do Estado 

Perfil definido 

Clientes locais 

 

Principais concorrentes 

Não há cooperação 

02 barbearias locais 

com proposta similar 

Não há cooperação 

Lanchonetes e 

restaurantes locais 

Há cooperação com as 

padarias 

Restaurantes locais 

Há cooperação com as 

marcenarias  

Freelancers 

Não há cooperação 

Cafeterias locais 

Principais fornecedores Há cooperação 

Fornecedor local 

Há cooperação 

Fornecedor local 

Há cooperação 

Fornecedor local 

Há cooperação 

Fornecedor local 

Há cooperação 

Fornecedor local 

 

 

Principais ameaças 

Funcionários. Nesse 

ramo os funcionários 

são voláteis e mudam 

facilmente para outras 

barbearias 

 

Redução do poder 

econômico da população 

com a crise 

 

Redução do poder 

econômico da população 

com a crise 

Redução do poder 

econômico da população 

com a crise. Freelancers e 

empresas de “fundo de 

quintal” 

 

Redução do poder 

econômico da 

população com a crise 

 

Principais inovações 

Pioneira na proposta de 

valor; processo de 

alinhamento dos fios; 

novos cortes. 

Pioneira na proposta de 

valor; redefinição dos 

processos e do cardápio; 

serviço de evento.  

Pioneira na proposta de 

valor; processo de 

congelamento dos pães; 

serviço de evento. 

Pioneira na proposta de 

valor; controle do processo 

de marceneria; plotagem 

de foto em madeira. 

Pioneira na proposta de 

valor; redefinição 

constante do cardápio; 

serviço de evento. 

 

 

 

Principais premiações 

 

 

Destaque em Inovação 

Banco do Nordeste 

(2016) 

 

Prêmio de 

Competitividade para 

Micro e Pequenas 

Empresas (2014) 

Prêmio Melhor Pão 

Francês (2015) 

Prêmio de 

Competitividade para 

Micro e Pequenas 

Empresas (2015) 

Destaque em Inovação 

Banco do Nordeste (2017) 

Prêmio de 

Competitividade para 

Micro e Pequenas 

Empresas (2015) 

 

 

Destaque em Inovação 

Banco do Nordeste 

(2017) 

Tabela 4: Apresentação dos gestores/donos e das empresas 
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4.1 Características pessoais 

Nível educacional e formação em gestão empresarial não se mostraram decisivos para 

a inovação nas empresas estudadas. Isso contraria a literatura de inovação que trata da 

pequena empresa (Mazzei et al., 2016; Romero & Martínez-Roma'n, 2012), mas fornece 

indícios de que os gestores/donos adquirem habilidades gerenciais de outras formas e 

conforme as necessidades da empresa. A visão que eles têm do negócio e das oportunidades a 

serem exploradas direciona a busca por essas habilidades e a orientação da empresa. 

“Comandei uma empresa grande, mas não era tão aplicável ao meu pequeno 

negócio. É diferente, na empresa que eu trabalhava tinha os departamentos, tinha os 

acessores, existia toda uma estrutura. De repente eu tô numa empresa onde não tinha 

nada disso, onde tudo era minha responsabilidade. Fui atrás de curso. Gestão 

financeira, comercial, produtividade, layout. Tudo de gestão em marcenaria. E tive a 

visão de uma pequena empresa. Minha empresa deslanchou.” (Gestor/dono D). 

As empresas deste estudo são fruto da exploração de um hobby ou aptidão natural de 

seus gestores/donos. Essa aptidão fornece bases para que eles entendam o negócio (Verhees & 

Meulenberg, 2004) e supera a formação em gestão empresarial e o nível educacional.  

“A experiência do convívio é muito importante. Se eu fosse só gestor e empresário 

seria muito difícil. Eu observo o meu concorrente, ele é arquiteto e abriu uma 

barbearia. Perdeu cinco barbeiros da noite pro dia. Se fosse um barbeiro conseguia 

antecipar os problemas. Tem coisa que quando eu vejo, eu já percebo. A experiência 

me deu isso. Isso aí é importante, eu acho que em qualquer ramo.” (Gestor/dono A). 

Essa experiência na área do negócio serviu de motivação para a abertura das empresas. 

Os gestores/donos enxergam o negócio como uma realização pessoal. 

“É na verdade uma extensão de um costume que eu sempre tive. Eu chamava 

minhas amigas para tomar chá das cinco. Eu acho isso prazeroso, isso me dá prazer. 

Quando eu montei as pessoas falaram: você é louca! E eu disse: mas que bom que 

existe os loucos. Se não, não existiriam os hotéis, restaurantes!” (Gestora/dona E1). 

 Os gestores/donos também demonstram uma vontade natural de mudar (Taneja et al., 

2016). Essa orientação direciona as inovações que são incorporadas nessas empresas. 

“Eu amo mudar. Eu fico doida com as coisas. Eu vou pra um evento e já quero 

trazer pra cá. O que me movimena é querer vê realizado. Eu já me meti em reuniões 

de exportação, eu fui pra várias, tô em todas. E onde é que eu tenho dinheiro pra 

exportar!? É a vontade, né!?” (Gestora/dona C). 

Em todas as empresas que pesquisamos, o gestor/dono é proprietário, gestor e 

empresário (Plotnikova et al., 2016). Isso torna a liderança um fator decisivo para que as 

ações de seus funcionários reflitam suas pretensões.  

“A relação com os funcionários é muito boa. Eu tenho uma parceria, ninguém é 

dono de nada. Eu digo a eles: vocês são donos também! Todas as famílias vivem 

daqui.” (Gestora/dona C). 
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4.2 Características do negócio 

Os gestores/donos não dedicam tempo e reserva de dinheiro para a inovação e não 

possuem plano de inovação estruturado. As ações de inovação ocorrem à medida que entram 

em contato com novos produtos/serviços/processos. Como nessas empresas as atividades 

diárias e de inovação se confundem (Forsman, 2011), é natural que não haja essa destinação. 

“Quando a gente faz, faz porque tem que fazer, porque precisa e depois se vira. Vai 

acontecendo. O que der na cabeça eu vou fazendo. Ou se vejo uma coisa interessante 

em um evento.” (Gestora/dona B). 

Cultura de inovação e cooperação também não se mostraram decisivas para a inovação 

nessas empresas. O gestor/dono concentra todas as decisões e é o responsável pela inovação 

(Cooper et al., 2016). E embora cooperação favoreça a inovação (Silva et al., 2016b), a falta 

de cooperação com os concorrentes é suprida pela orientação à inovação do gestor/dono. 

“Inovação!? Eu é quem direciono tudo!”(Gestora/dona C). 

"Tá tudo comigo, ainda não conseguimos disseminar essa cultura." (Gestor/dono D). 

"Aqui a gente não consegue ter essa ligação, parece que quando você abre um 

negócio você vira inimigo. Se eu for pra uma cefeteria vão achar que eu vou para 

espiar." (Gestora/dona E1). 

Otimização de processos, apoio institucional, flexibilidade interna e programas de 

capacitação explicam melhor as atividades de inovação desenvolvidas por essas empresas. Os 

gestores/donos apostam na otimização de processos como forma de melhorar seu desempenho 

e gerar inovação. Ela permite aproveitar o potencial do negócio (Glover et al., 2016).  

“A gente sempre teve muita dificuldade em padronização de processo porque o 

marceneiro sempre quis fazer da forma como ele acha melhor. Se você pegar cinco 

marceneiros e mandar fazer uma gaveta, você vai ter cinco gavetas feitas de formas 

diferentes, não tem padrão. Com nosso processo agora ele não define nada, tudo tem 

um padrão. O pulo do gato, a grande inovação pra gente tá nisso.” (Gestor/dono D). 

Os órgãos de apoio e governo fornecem suporte institucional externo. Eles minimizam 

as limitações estruturais e recursivas dessas empresas (Silva et al., 2016b).  

“Quando começamos entramos em contato com o SEBRAE e o SENAI. O trabalho 

foi muito bacana. Eles dão uma parcela do projeto, contratam o fornecedor por meio 

deles e custeiam parte do investimento. Os documentos que a gente precisava foi por 

intermédio deles, outra empresa, mas eles intermediam a relação” (Gestora/dona E2). 

A flexibilidade interna permite aos gestores/donos aproveitarem oportunidades 

imediatas. E os programas de capacitação permitem o alinhamento das pretensões do 

gestor/dono com as ações que são desenvolvidas na empresa. 

“Quando começamos montamos só para fazer bandejas, porta guardanapos, objetos 

pequenos de madeira. Aí aconteceu um fenômino interessante, recebemos um 

pedido de uma estante e deu um bom resultado. Isso nos despertou para a produção 

de móveis.” (Gestor/dono C). 



 
 

68 
 

4.3 Vontade e habilidade 

Os gestores/donos enxergam a inovação como parte de si mesmos e da empresa 

(Carland et al., 2015), um resultado natural de sua história e do seu negócio. Isso gerou um 

modelo de negócio diferente do praticado pelos concorrrentes e permitiu a 

introdução/melhoria de produtos/serviços/processos. 

"Não se acomodar, nunca se acomodar. Sempre procurar o novo. Em mim eu tenho 

uma inquietação muito grande. Às vezes eu fico sem dormir. Aí vou olhar a página 

de outras barbearias. Se eu sentir que eu estou um pouco atrás em alguma coisa, eu 

fico doente. Tenho uma competitividade muito grande comigo.” (Gestor/dono A). 

Os gestores/donos inserem inovações além das praticadas por seus concorrentes. As 

ações têm como base sua visão de mundo e o que projetaram para eles e para a empresa. Eles 

tentam agregar ao negócio tudo aquilo que faça parte de seu imaginário criativo.  

"Não tem aqui (no Estado), mas eu ainda vou ampliar. Botar espaço de convivência 

com leitura e redinhas. O meu prazer era ver as máquinas de café sem parar, as 

xícaras batendo, tipo como em São Paulo. Aquela movimentação, aquela coisa 

gostosa, com todo mundo antenado, atendendo pelo olhar.” (Gestora/dona B). 

“Eu não sabia desse produto. A pessoa que veio aqui fazer o teste de outro produto 

testou com esse produto. Eu enxerguei nisso uma ótima oportunidade. A pessoa não 

queria me passar o know how. Ele disse que só passou isso pra três empresas aqui no 

Brasil. Eu insisti. Aí ele passou à tarde e treinou o operador.” (Gestor/dono D). 

Como todos os gestores/donos são orientados à mudança, eles buscam soluções que 

viabilizem suas pretensões em inovação. A participação em cursos, eventos e congressos 

permite aos gestores/donos se reiventarem e superarem as dificuldades ao longo do tempo 

(Parida et al., 2016). Essa atualização é responsável por manter a inovação nessas empresas. 

“Eu sempre participei de feiras, de congressos, turo era por conta própria. Tudo que 

a gente colocou aqui eu busquei nesses eventos. Depois veio o SEBRAE. Fiz muito 

curso também. Nem toda empresa faz isso. Padaria é isso. Ninguém nasce sabendo. 

Padaria é uma coisa que tem que tá inovando.” (Gestora/dona C). 

A trajetória dessas empresas se confunde com a trajetória de vida dos gestores/donos. 

Todos os gestores/donos enfrentaram eventos que os fizeram rever sua base de valores ou a 

base de valores da empresa e contribuíram para a existência e/ou formato atual do negócio. 

Assim como para a compreensão do papel econômico e social que a empresa exerce. 

"(Sobre a decisão de abandonar o emprego numa multinacional e abrir a empresa) 

Na verdade minha mudança maior foi o plano que eu tinha e o que eu vivo hoje. Foi 

romper a barreira de ensinamentos que eu tinha, de conceitos. Eu passei 

praticamente 10 anos da minha vida trabalhando por uma coisa e de repente, de uma 

noite pro dia, opa, mudou tudo. E eu não me arrependo nunca, nenhum segundo. É 

clichê, mas vivendo a gente aprende que dinheiro não é tudo." (Gestora/dona E2).  

“Eu não vejo um colaborador, às vezes eu seguro porque eu vejo a mulher, os filhos, 

tem um papel social muito grande. Eu acho assim, que existe possibilidade para as 

pequenas empresas, porque quem gera emprego são as empresas pequenas, as 

grandes quando têm qualquer dificuldade fecham.” (Gestora/dona C). 
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 Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E 
Características pessoais 

Nível educacional Ensino médio Nível superior Nível superior Nível superior Ensino médio/Superior 

Formação em gestão empresarial Não possui Possui Não possui Não possui Não possui/Possui 

Experiência na área do negócio Desde criança/hobby Desde criança/hobby Desde criança/hobby Desde criança/hobby Desde criança/hobby 

Motivação Querer mais Querer mais Querer mais Querer mais Querer mais 

Liderança Lidera a equipe Lidera a equipe Lidera a equipe Lidera a equipe Lidera a equipe 

Vontade de mudar Orientado à mudança Orientado à mudança Orientado à mudança Orientado à mudança Orientado à mudança 

Bem-estar A empresa é sua vida A empresa é sua vida A empresa é sua vida A empresa é sua vida A empresa é sua vida 

Características do negócio 

Reserva de dinheiro para a inovação Não possui Não possui Não possui Não possui Não possui 

Tempo dedicado à inovação Não dedica Não dedica Não dedica Não dedica Não dedica 

Plano de inovação Não possui Não possui Não possui Não possui Não possui 

Otimização de processos Tudo é otimizado Tudo é otimizado Tudo é otimizado Tudo é otimizado Tudo é otimizado 

Cultura de inovação Centrada no gestor Centrada no gestor Centrada no gestor Centrada no gestor Centrada no gestor 

Apoio institucional SEBRAE, BNB SEBRAE, BNB SEBRAE, BNB SEBRAE, SESI, BNB SEBRAE,SENAI,BNB 

Cooperação Só com fornecedores Só com fornecedores Há cooperação Há cooperação Só com fornecedores 

Flexibilidade interna Forte flexibilidade Forte flexibilidade Forte flexibilidade Forte flexibilidade Forte flexibilidade 

Programas de capacitação Interno e externo Interno e externo Interno e externo Interno e externo Interno e externo 

Vontade e habilidade 

Conceito de inovação “Não se acomodar, 

nunca se acomodar” 

“Nunca estar na 

mesmice, surpreender” 

“Se atualizar, sempre 

querer melhorar” 

“Fazer alguma coisa de 

uma maneira diferente” 

“Apostar no feito para 

você e surpreender” 

 

Introdução/melhoria de 

produtos/serviços/processos 

Constante. Contato 

com feiras nacionais e 

barbearias de outros 

Estados e Países  

 

Constante. Contato 

com feiras nacionais. 

Constante. Contato 

com feiras nacionais e 

padarias de outros 

Estados 

Constante. Contato 

com feiras nacionais e 

marcenarias de outros 

Estados 

Constante. Contato 

com feiras e casas de 

chá nacionais e 

internacionais 

Dificuldades na introdução/melhoria 

de produtos/serviços/processos 

Know how 

Financeira 

Know how 

Financeira 

Know how 

Financeira 

Know how 

Financeira 

Know how 

Mudanças decorrentes da 

introdução/melhoria de 

produtos/serviços/processos 

Qualidade, domínio do 

mercado, crescimento 

Qualidade, domínio do 

mercado, crescimento 

Qualidade, domínio do 

mercado, crescimento 

Qualidade, domínio do 

mercado, crescimento 

Qualidade, domínio do 

mercado, crescimento 

 

Mudanças a realizar 

Ampliar a barbearia e 

investir no consumo de 

experiência 

Ampliar a pastelaria e 

investir no consumo de 

experiência 

Ampliar a padaria e 

exportar pães 

Ampliar a marcenaria e 

trabalhar com materiais 

altenativos 

Investir ainda mais no 

consumo de 

experiência 

Dificuldades para futuras mudanças Financeira Financeira Financeira Financeira e comercial Não há 

Tabela 5: Análise comparativa dos resultados 
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5 Discussão e análise do modelo proposto 

Os resultados desta pesquisa nos permitiram gerar um modelo de inovação que chamamos de 

Modelo Comportamental de Inovação (Figura 3). O modelo segue uma perspectiva sequencial 

e causal das características pessoais para as características do negócio, cuja interação leva ao 

antecedente de inovação vontade e habilidade e às saídas de inovação. Os antecedentes de 

inovação têm como base a cognição do gestor/dono e os resultados as saídas de inovação 

comuns aos negócios esquecidos. Nesta sessão discutimos o que compõe o modelo proposto. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo Comportamental de Inovação 

 

5.1 Antecedentes de inovação 

O Modelo Comportamental de Inovação possui três antecedentes responsáveis por 

gerar inovação na pequena empresa: características pessoais, características do negócio, e 

vontade e habilidade. Estes antecedentes estão respectivamente ligadas aos fatores pessoais, 

ambientais, e comportamentais do Modelo de Reciprocidade Triádica de Bandura (1986).  

O antecedente “características pessoais” retrata a psique do gestor/dono, ou seja, suas 

crenças, expectativas, pensamentos, emoções, conhecimento e visão de mundo. Identificamos 

quatro fatores de inovação responsáveis pela inovação na pequena empresa: experiência na 

área do negócio; visão estratégica; liderança; e visão quanto a mudanças (Tabela 6).  
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A experiência na área do negócio é definida pelo contato prévio do gestor/dono com a 

atividade econômica da empresa. Nas empresas estudadas essa experiência adveio da 

exploração de um hobby ou de uma aptidão, e levou os gestores/donos a entender e ampliar o 

potencial de seus negócios. A visão estratégica se refere à capacidade de identificar quais 

oportunidades de inovação serão exploradas e definir os rumos que o negócio irá tomar. A 

liderança é definida pela capacidade do gestor/dono mobilizar seus funcionários em torno de 

seus objetivos. Nas empresas estudadas a cultura de inovação depende do gestor/dono. Logo, 

ele concentra todas as decisões e exerce um papel central no direcionamento da empresa. A 

visão quanto a mudanças se refere à capacidade do gestor/dono rever sua psique e tentar 

“coisas” diferentes. Ela indica o quanto o gestor/dono é tendente ou averso a mudanças.  

O antecedente “características do negócio” retrata o que compõe o ambiente físico, 

recursos e estrutura do negócio, ou seja, o local onde se manifestam as ações do gestor/dono. 

Identificamos quatro fatores de inovação ligados a este antecedente: otimização de processos; 

flexibilidade interna; programas de capacitação; e apoio institucional externo (Tabela 6).  

A otimização de processos é definida pelo mapeamento dos processos e uso eficiente 

dos recursos. Como na pequena empresa as atividades de inovação e as atividades diárias se 

confundem, este fator permite explorar o potencial do negócio e gerar inovação. A 

flexibilidade interna se refere à capacidade de adaptação e adequação da pequena empresa 

frente a novas circunstâncias e demandas. Ela permite melhor capacidade de resposta e 

aproveitar oportunidades imediatas que possam resultar em inovação. O fator programas de 

capacitação é definido pela oferta de cursos de aprimoramento aos funcionários. Ele permite 

alinhar as atividades desenvolvidas pelos funcionários com a visão estratégica do gestor/dono. 

O apoio institucional externo é definido pela presença de suporte de órgãos de apoio e do 

governo. Embora estrutura e recursos não tenham se mostrado impeditivos para a inovação 

nessas empresas, a redução de seus impactos gera maior flexibilidade interna.  

O antecedente “vontade e habilidade” retrata as ações e escolhas do gestor/dono e é 

determinada pela interação entre os antecedentes características pessoais e características do 

negócio. Identificamos quatro fatores que explicam este antecedente: resiliência; atualização 

pessoal; orientação para o crescimento; e comportamento cosmopolita (Tabela 6).  

A resiliência é definida pela capacidade de adaptação mediante uma situação 

extremamente adversa. Ela leva o gestor/dono a reagir e buscar alternativas de inovação. Os 

gestores/donos apresentaram um comportamento marcante de resiliência ao longo de sua 
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trajetória pessoal e do negócio que os levou à inovação. A atualização pessoal se refere à 

busca por cursos e experiências que melhorem o desempenho do negócio e a capacidade de 

inovação do gestor/dono. Envolve a participação em feiras, eventos, congressos e se mostrou 

a principal fonte externa de inovação da pequena empresa. A orientação para o crescimento se 

refere à constante busca do gestor/dono por inovações e ao senso de não conformidade. Ela 

orienta as ações dos que buscam crescer e as separam dos que buscam sobreviver. O 

comportamento cosmopolita é definido pela inserção de inovações independente e acima dos 

padrões locais. O parâmetro de crescimento reside na vontade do gestor/dono ver o negócio 

prosperar independente das inovações ou falta de inovações praticadas no mercado. 

5.2 Resultados de inovação 

As saídas de inovação representam os resultados de inovação comuns aos negócios 

esquecidos. Estes resultados estão ligados à Teoria Schumpeteriana (1939) adotada nesta 

pesquisa. As saídas são definidas pela unidade de análise; forma; e externalidades (Tabela 6).  

A unidade de análise se refere ao novo para quem. A inovação na pequena empresa 

deve ser analisada sob a perspectiva da própria empresa e do cliente/mercado. Essa 

perspectiva é adequada ao desempenho em inovação das empresas estudadas e direciona quais 

resultados são considerados inovação. A forma diz respeito aos tipos de inovações geradas. 

Inovações de produto/serviço geram novos produtos/serviços ou melhorias nos já existentes; 

inovações de processo geram novos processos ou melhoria nos processos já existentes; e 

inovações no modelo de negócio geram/alteram a proposta de valor da empresa. As empresas 

estudadas se mostraram altamente inovadoras nestas formas de inovação. As externalidades se 

referem aos efeitos colaterais das inovações e podem ser econômicas e sociais. Os 

gestores/donos mencionaram expontaneamente o papel econômico e social de suas empresas. 

5.3 Análise crítica do modelo proposto 

Diferente de outras correntes teóricas de comportamento, a Teoria Social Cognitiva 

possui caráter preditivo e permite prever o comportamento futuro por meio de atributos do 

modelo. Logo, podemos traçar um perfil ideal de comportamento a partir dos fatores que 

compõem cada antecedente de inovação do Modelo Comportamental de Inovação e predizer o 

sucesso/fracasso em inovação dos negócios esquecidos. Isso é particularmente importante 

para entendermos que ações podem ser desenvolvidas para tornar essas empresas inovadoras. 

Ao olharmos cada antecedente do Modelo Comportamental de Inovação temos que as 

características pessoais definem quem é o gestor/dono, as características do negócio definem 
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como é o negócio, e a vontade e habilidade definem como o gestor/dono se comporta. Quem o 

gestor/dono é determina como o negócio é. Essa relação reflete o comportamento observável 

em inovação do gestor/dono, e esse comportamento gera inovações ou a falta delas. 

O desafio no antecedente “características pessoais” é alterar a psique do gestor/dono. 

Como essa psique está enraizada e é um reflexo da trajetória de vida do gestor/dono, podemos 

traçar dois caminhos de ação: um voltado para a trajetória de vida de futuros gestores/donos e 

outro voltado para a trajetória de vida atual. Devemos questionar que experiências ligadas à 

trajetória de vida poderiam afetar positivamente os fatores de inovação deste antecedente.  

Por exemplo, Verhees e Meulenberg (2004) já haviam apontado que a inovação na 

pequena empresa depende do domínio do proprietário em uma área específica. Diante disso, o 

governo poderia incentivar a cultura e promoção do empreendedorismo com foco na 

exploração das aptidões e “paixões” naturais dos indivíduos. Para a trajetória de vida atual, as 

ações de intervenção nos negócios esquecidos devem ser precedidas de ações voltadas à 

psique do gestor/dono, caso contrário não surtirá efeito. Da mesma forma, os gestores/donos 

que desejam inovar devem questionar a base de valores de sua psique. 

O desafio no antecedente “características do negócio” é alterar as estruturas limitantes 

e transformar e/ou adaptar o ambiente para criar estruturas capazes de gerar inovação. Como 

as características pessoais do gestor/dono definem as características do negócio, devemos 

considerar fatores de inovação adequados ao contexto de inovação do gestor/dono. A 

literatura de inovação aponta verba para inovação, tempo dedicado à inovação e plano de 

inovação como importantes (Forsman, 2011; Plotnikova et al., 2016), mas estes fatores não 

compõem a estrutura de inovação dos negócios esquecidos. Órgãos de apoio e governo teriam 

mais sucesso incentivando o apoio institucional externo e desburocratizando esse contato. 

O antecedente “vontade e habilidade” reflete o comportamento do gestor/dono e quais 

ações ele executa para gerar inovação. Essas ações se expressam no desenvolvimento de 

habilidades básicas e de novas habilidades. Devemos entender como cada fator deste 

antecedente pode gerar inovação na pequena empresa e agir sobre o comportamento do 

gestor/dono. Por exemplo, Fadahunsi (2012) já havia apontado que alguns indivíduos são 

orientados para o crescimento e outros para a sobrevivência. Se vontade e habilidade é fruto 

da interação entre características pessoais e características do negócio, podemos traçar ações 

voltadas à psique do gestor/dono e a atributos do negócio que o orientem ao crescimento. 

 



 
 

74 
 

Características pessoais 

Fatores Evidências empíricas 

 

Experiência na 

área do negócio 

“A cozinha me fascina, os cheiros, os temperos, eu fico muito envolvida. E eu já fazia 

pastéis na minha casa, todo domingo eu fazia uma bacia de pastéis pros meus sobrinhos e 

amigos, porque a gente adora pastel. O destino! Foi algo que nos levou.” (Gestora/dona B) 

 

Visão 

estratégica 

“Eu vi que esse modelo de marcenaria estava já no final. Não dá pra depender do 

marcenerio. Já percebi isso. Tive que fazer alguma coisa, modernizar. Meus concorrentes 

não tiveram coragem, acharam que era um salto muito grande.” (Gestor/dono D) 

 

Liderança 

“Sempre digo que eu sou um catalizador. O que o catalizador faz? Sem o catalizador não 

tem a fotossíntese. Eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu tenho aqueles antigos 

(funcionários). E cada um vem assumindo o seu papel.” (Gestora/dona C) 

 

Visão quanto a 

mudanças 

“Quando eu entro aqui eu já estou enjoado. Muitas pessoas falam: está bonito, e isso 

aqui!? Mas eu já estou saturado. Quando eu inovo, coloco uma coisa nova, o meu espírito, 

isso dá mais energia. Eu preciso sempre recomeçar, entende?” (Gestor/dono A) 

Características do negócio 

Fatores Evidências empíricas 

 

Otimização de 

processos 

“Não conseguimos mapear tudo, mas mapeamos quase tudo! É um desafio! Estamos 

sempre tentando melhorar. Ajuda a padronizar e a oferecer algo novo. Com esse Propan 

(curso) eles ensinam a gente a ter metodologia. Isso faz toda diferença!” (Gestora/dona C) 

 

Flexibilidade 

interna 

“O primeiro casamento a gente não ofereceu não, o cliente ofereceu pra gente. Uma cliente 

disse que ia se casar e disse que queria fazer a festa aqui. A gente nunca fez, então vamos 

amadurecer juntas. Aí a gente foi criando o formato de casamento.” (Gestora/dona E2) 

 

Programas de 

capacitação 

“Tem os fornecedores de materiais e de máquinas que dão treinamento pago pela própria 

fábrica. Eles trazem um mini laboratório pra cá. E eu pago cursos e eventos para os 

funcionários, temos um acordo com o SESI. Isso é importante pra mim”. (Gestor/dono D) 

Apoio 

institucional 

externo 

“A trajetória da empresa tem a ver com o SEBRAE. Eu busquei o SEBRAE para buscar 

licenças, os caminhos pra funcionar direitinho. Acompanhou tudo. Fiz muitos cursos lá: 

gestão financeira, EMPRETEC. Ficava brigando com os professores, rs." (Gestora/dona B)  

Vontade e habilidade 

Fatores Evidências empíricas 

 

 

Resiliência 

“A necessidade me fez buscar uma alternativa. Eu vi um amigo trabalhando na feira e 

resolvi comprar uma barraquinha de pastéis. Usei 20 mil do cartão de crédito, levei 8 

meses para pagar. Mas as pessoas não tinham a visão de que se cuidasse da feira as coisas 

iriam melhorar. Não me queriam lá. Mas aí eu tive a ousadia de começar aqui (atual sede) 

sem ter dinheiro. Minha casa está aqui, 700 mil da minha casa.” (Gestora/dona B)  

 

Atualização 

pessoal 

“Eu sempre participei de feiras, de congressos. Um marco na vida da gente foi um 

congresso, uma palestra, há uns 16 anos. Quando terminou eu fiquei doida, preciso levar 

isso pra Aracaju. [...] Um curso de panificação,  módulos mensais.” (Gestora/dona C) 

 

Orientação para 

o crescimento 

“O que cada um quer pra sua vida, eu respeito muito isso. Não é que a pessoa não seja boa, 

às vezes é o que a pessoa queria pra vida dela, é o que ela se sente feliz, o que ela projetou 

pra ela. Eu projetei pra mim outra coisa. Essa empresa é um projeto do que eu quero pra 

minha vida, da minha personalidade.” (Gestor/dono A) 

 

Comportamento 

cosmopolita 

“Não tinha esse conceito de barbearia aqui. Tava chegando de São Paulo, era tendência 

Européia. E a gente como barbeiro, a gente sempre estava acompanhando as páginas, as 

redes sociais. Falava: olha, o salão de beleza está se modernizando, está pegando uma 

pegada mais masculina, está tendo uma cervejinha, está tendo sinuca”. (Gestor/dono A) 

Saídas de inovação 

Fatores Evidências 

 

Unidade de 

análise 

“Fomos a primeira padaria a colocar forno elétrico [...]. Colocar a máquina de pão que tira 

o trabalhador no final de semana e à noite. Depois da máquina veio a implantação do 

almoço, nenhuma tinha colocado ainda. Aí colocamos café da manhã. A implantação do 

pão com o povo se servindo. A máquina que congela o pão.” (Gestora/dona C) 

 

Forma 

 

“A gente vai acrescentando, não tem cardápio engessado. Ela cria coisas (E2), a nossa 

receita de brownie ela desenvolveu. [...] Desde o início trabalhamos com eventos, mas não 

era uma pretensão que a gente tinha. O ambiente permitiu.” (Gestora/dona E1) 

 

Externalidades 

“Uma coisa muito importante é o fato de eu gerar emprego, isso me gratifica muito. 

Porque é uma forma de eu devolver pra vida o que eu recebi. É possível fazer um bom 

trabalho, um trabalho que agregue nas pessoas, não só pra mim”. (Gestor/dono D) 

Tabela 6: Evidências empíricas 
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As pequenas empresas são frequentemente apontadas como pouco inovadoras por 

causa de equívocos na análise de seus resultados de inovação (Forsman, 2011; Silva et al., 

2016b). As saídas de inovação que compõem o Modelo Comportamental de Inovação são 

adequadas ao contexto de inovação dos negócios esquecidos e representam o sucesso em 

inovação das empresas estudadas. Chamamos atenção especialmente para as externalidades. 

Como inovação também está relacionada com bem-estar social e a pequena empresa possui 

forte apelo econômico e social, consideramos que a inserção das externalidades como uma 

saída explícita de inovação seja importante para a análise da inovação nessas empresas.  

6 Conclusão e implicações práticas e teóricas 

Os resultados que encontramos explicam o que leva o gestores/donos a inovar e o que afeta a 

estrutura de inovação de suas empresas. Esses resultados são expressos pelos antecedentes de 

inovação que emergiram do campo, e ajudam a explicar o que separa as pequenas empresas 

que inovam das que não inovam. No Modelo Comportamental de Inovação, construído a 

partir da Teoria Social Cognitiva de Bandura (1986) e da Teoria Schumpeteriana (1939), os 

antecedentes de inovação são moldados pela interação. Logo, é possível agir sobre cada 

antecedente para gerar inovação. Isso nos permite identificar o que os negócios esquecidos 

necessitam para inovar e agir sobre os atributos que tornariam a pequena empresa inovadora. 

  A inovação na pequena empresa deve ser “pensada” fora dos padrões usuais de 

inovação. As peculiaridades dos negócios esquecidos e seu envolvimento com a localidade 

exigem modelos que capturem o contexto de inovação dessas empresas. O Modelo 

Comportamental de Inovação foi desenvolvido para os negócios esquecidos. As saídas de 

inovação dessas empresas são comumente desconsideradas pelos modelos de inovação 

tradicionais por causa da unidade de análise utilizada e do uso de teorias recursivas. Como 

resultado, mesmo órgãos de apoio à pequena empresa focam seus esforços na estrutura e não 

no gestor/dono. Órgãos de apoio, governo e pesquisadores devem questionar quais barreiras 

psicológicas do gestor/dono impedem o crescimento do negócio e agir sobre elas. 

 Grande parte dos municípios brasileiros - 3.170 municípios de um total de 5.570 - não 

gera riqueza, ou seja, dependem da Administração Pública. Entretanto, todos esses municípios 

possuem empresas com a mesma atividade econômica das empresas que estudamos. Então 

porque essas empresas não apresentam os mesmos resultados de inovação? A resposta nos 

parece simples, porque foram “esquecidas”. O Modelo Comportamental de Inovação é uma 

importante contribuição não só para a academia, mas principalmente para o desenvolvimento 
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econômico e social dos municípios. Isso porque um modelo mais próximo da realidade dos 

negócios esquecidos pode auxiliar o gestor/dono a promover a inovação. 

Com o objetivo de contribuirmos com o desenvolvimento da inovação nos negócios 

esquecidos, desenvolvemos recomendações aos órgãos de apoio e governo, e pesquisadores. 

Recomendamos aos órgãos de apoio e governo: a) desenvolver ações de suporte à pequena 

empresa acompanhadas e/ou precedidas de ações voltadas à psique do gestor/dono; b) 

desenvolver ações de inovação com foco nos antecedentes e saídas de inovação do Modelo 

Comportamental de Inovação; e c) explorar e incentivar o potencial das localidades por meio 

das aptidões e “paixões” dos futuros gestores/donos. Recomendamos aos pesquisadores: a) 

considerar o gestor/dono a unidade de análise de seus estudos; b) investigar o papel dos 

negócios esquecidos no desenvolvimento econômico e social das localidades; c) adotar como 

objeto de estudo os negócios esquecidos; d) replicar este estudo com casos polares - negócios 

esquecidos inovadores e não inovadores; e e) usar o Modelo Comportamental de Inovação. 
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Apêndice 1: Roteiro de entrevista 

Entrevistados: gestores/donos. 

Apresentação do gestor/dono e da empresa 

1. Nome do gestor/dono; 

2. Idade do gestor/dono; 

3. Segmento da empresa;  

4. Setor de atuação; 

5. Tempo de atuação da empresa; 

6. Número de funcionários; 

7. Principais produtos/serviços/processos; 

8. Principais clientes; 

9. Principais concorrentes; 

10. Principais fornecedores; 

11. Principais ameaças; 

12. Principais inovações; 

13. Principais premiações. 

Características pessoais 

1. Nível educacional; 

2. Formação em gestão empresarial; 

3. Experiência na área do negócio; 

4. Trajetória pessoal e história de vida; 

5. Motivação para abertura do negócio; 

6. Estilo de liderança; 

7. Visão quanto a mudanças; 

8. Significado do negócio para o gestor/dono; 

9. Características pessoais que ajudam no negócio; 
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10. Características pessoais que limitam o negócio. 

Características do negócio 

1. História de abertura do negócio; 

2. Reserva de dinheiro para a inovação; 

3. Tempo dedicado à inovação; 

4. Plano de inovação; 

5. Otimização de processos; 

6. Cultura de inovação; 

7. Apoio institucional; 

8. Cooperação; 

9. Flexibilidade interna; 

10. Programas de capacitação. 

Vontade e Habilidade 

1. Conceito de inovação; 

2. Atividades de inovação realizadas na empresa; 

3. Introdução/melhoria de produtos/serviços/processos desde a abertura da empresa; 

4. Dificuldades na introdução/melhoria desses produtos/serviços/processos; 

5. Mudanças decorrentes da introdução/melhoria desses produtos/serviços/processos; 

6. O que a inovação representa para o gestor; 

7. O que a empresa ainda pode realizar; 

8. Dificuldades para futuras mudanças. 
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Apêndice 2: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias, uma sua e a outra do pesquisador responsável. 

Desde logo fica garantido que as informações aqui prestadas serão tratadas de forma anônima, 

isto é, sem a identificação de quem as forneceu e unicamente com objetivos acadêmicos. 

 

Informações sobre a pesquisa 

Título do projeto: Inovação na Pequena Empresa: desvendando conceitos, modelos e políticas 

de inovação 

Pesquisadora: Profª. Ma. Glessia Silva de Lima 

E-mail: glessiasilva@hotmail.com 

Pesquisador e orientador responsável: Prof. Dr. Luiz Carlos Di Serio 

E-mail: luiz.diserio@fgv.br 

 

O objetivo do estudo é compreender como o gestor/dono gera inovação na pequena empresa. 

Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório, no qual serão feitas algumas 

perguntas acerca do tema exposto. A empresa irá compor um de nossos estudos de casos por 

meio de suas respostas.  

Nome e assinatura do pesquisador: ______________________________________________ 

 

Consentimento da participação da empresa como um estudo de caso 

Eu, ________________________________________, concordo que a empresa 

_______________________________ faça parte como estudo de caso da pesquisa “Inovação 

na Pequena Empresa” por meio das informações por mim prestadas. Fui devidamente 

informado e esclarecido pela pesquisadora Glessia Silva de Lima sobre a pesquisa e os 

procedimentos nela envolvidos. Foi-me garantido o sigilo do nome da empresa e que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a penalidades. Não 

receberei remuneração em troca da minha participação e essa será isenta de despesas. 

Local e data______________________, ____/____/____ 

Nome:_________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado:________________________________________________ 
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Artigo 3: Políticas de Inovação para a Pequena Empresa: por uma maior adequação89 

 

Resumo 

Neste artigo analisamos a adequação das políticas de inovação para o desenvolvimento da 

pequena empresa e do país. Conduzimos um estudo documental por meio do levantamento 

das políticas de inovação do Brasil, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Utilizamos 

documentos como fontes de evidências e as políticas de inovação como unidade de análise. 

Conduzimos a análise por meio de análise de conteúdo para a caracterização das políticas de 

inovação e para verificarmos se elas são voltadas ao desenvolvimento da pequena empresa e 

do país. Como contribuição teórica, analisamos a adequação das políticas de inovação para a 

pequena empresa e lançamos um olhar sobre seu potencial de alcance. Como contribuição 

prática, visto que a efetividade de uma política de inovação depende de sua adequação, nossos 

resultados podem contribuir para a formulação de políticas que promovam a inovação na 

pequena empresa, aumentem a competitividade do país e gerem externalidades sociais. 

Palavras-chave: Inovação. Políticas de Inovação. Pequena Empresa. 

 

1 Introdução 

As políticas de inovação devem ser adequadas para o contexto de inovação da pequena 

empresa (Berends, Jelinek, Reymen, & Stultiëns, 2014). Entretanto, tanto os decisores 

políticos quanto os acadêmicos voltam sua atenção para as grandes empresas e empresas de 

alta tecnologia e P&D e assumem critérios de avaliação criados no âmbito dessas empresas 

(Hervas-Oliver, Garrigos, & Gil-Pechuan, 2011; Mrożewski & Kratzer, 2016; Storey, 2014). 

Esse viés prejudica a pequena empresa, pois faz com que os formuladores de políticas se 

concentrem em lacunas voltadas para a grande empresa e empresas de alta tecnologia e P&D 

e as apliquem numa política geral (Von Tunzelmann & Acha, 2005). 

Essa situação é controversa, já que as pequenas empresas são consideradas a espinha 

dorsal da economia (Parida, Oghazi, & Cedergren, 2016) e o coração das políticas públicas 

(Forsman, 2011), e é fruto da dissociação das políticas de inovação e de empreendedorismo 

                                                           
8 Uma versão anterior deste capítulo foi aprovada e será publicada em evento: Silva, G., Di Serio, L. C., & 

Bezerra, É. D. (2018). Políticas de inovação para a pequena empresa: por uma maior adequação. In: XLII 

Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2018, Curitiba, 1-16. 
9 Este capítulo está em avaliação no Journal of Entrepreneurship and Public Policy. 
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(Audretsch & Link, 2012) e da fragmentação do campo de inovação ao longo do tempo 

(Crossan & Apaydin, 2010; Damanpour, 2014; Ferreira, Fernandes, Alves, & Raposo, 2015; 

Garcia & Calantone, 2002; Santamaría, Nieto, & Barge-Gil, 2009). 

Os campos de empreendedorismo e inovação são originalmente interligados pela 

teoria schumpeteriana, mas evoluíram de forma independente (Fagerberg, Landström, & 

Martin, 2012b; Landström, Åström, & Harirchi, 2015; Landström, Harirchi, & Åström, 2012; 

Landström & Harirchi, 2018). A questão é que diferentes visões sobre inovação e 

empreendedorismo dificultam a adequada orientação das políticas de inovação, pois leva ao 

entendimento de que empreendedorismo e inovação são coisas separadas e afeta a maneira 

como a atividade empreendedora que leva à inovação é valorizada (Audretsch & Link, 2012). 

Isso é preocupante, já que o desenvolvimento econômico e local exije a integração entre 

inovação e empreendedorismo e um olhar na dinâmica empresarial da pequena empresa 

(Audretsch, 2015; Autio, Kenney, Mustar, Siegel, & Wright, 2014; Bhupatiraju, Nomaler, 

Triulzi, & Verspagen, 2012; Squicciarini, 2017; Stephens, Partridge, & Faggian, 2013). 

Outro agravante é que a maioria dos estudos desenvolvidos no campo de inovação 

associa a inovação à tecnologia e P&D quando boa parte das atividades que leva à inovação 

não depende de nenhum dos dois (Damanpour & Wischnevsky, 2006; Keupp, Palmié, & 

Gassmann, 2012). Essa trajetória de desenvolvimento gera lacunas práticas e teóricas 

(Mazzarol & Reboud, 2011) e torna o campo de inovação excludente para diferentes 

contextos (Freel, 2005). Como resultado, os pesquisadores que olham para a pequena empresa 

possuem foco excessivo em empresas de alta tecnologia e em casos de sucesso (Brush & 

Chaganti, 1999; De Jong & Marsili, 2006; Storey, 2014). Entretanto, a maioria das pequenas 

empresas pertence a setor tradicional, é de baixa tecnologia, não utiliza P&D em seu processo 

de inovação (McGuirk, Lenihan, & Hart, 2015; Plotnikova, Romero & Martínez-Román, 

2016; Romero & Martínez-Román, 2012; Zaridis & Mousiolis, 2014) e cerca de três quartos 

delas não possui nenhum empregado além do dono (Fadahunsi, 2012). 

Tanto o sistema político quanto a academia têm dado um papel desproporcional ao uso 

de tecnologia e P&D na geração de inovação (Freel, 2005). O viés nesse tipo de contexto cria 

generalizações difíceis de aplicar na maioria das pequenas empresas e torna a pequena 

empresa comum marginalizada nos mais diversos campos de conhecimento. A inovação na 

pequena empresa é diferente da inovação na grande empresa (Acs & Audretsch, 1988, 2010) e 

as políticas de inovação devem considerar essas diferenças. 
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O fracasso de muitas intervenções políticas às pequenas empresas se dá porque os 

decisores políticos voltam sua atenção para as grandes empresas e os acadêmicos ignoram 

esse tipo de organização (Hervas-Oliver et al., 2011; Von Tunzelmann & Acha, 2005). É 

importante que os decisores políticos criem políticas de incentivo ao espírito empresarial, 

inovação local e regional (Mrożewski & Kratzer, 2016). Uma política de inovação é por 

natureza local (Audretsch & Link, 2012; Mirzanti, Simatupang, & Larso, 2015; Roper, Love, 

& Bonner, 2017). Portanto, políticas de inovação voltadas à pequena empresa devem 

considerar o contexto de inovação da pequena empresa e o contexto empreendedor da 

localidade (Henrekson, 2014; Huggins & Thompson, 2015), especialmente em países em 

desenvolvimento (Oner & Kunday, 2016), que possuem baixo nível de inovação e uma 

economia de eficiência (Sarfati, 2013). No caso dos países em desenvolvimento, muitas 

políticas falham porque a teoria que trata de política de inovação carrega consiga o contexto 

econômico e o contexto inovador de países desenvolvidos (Oner & Kunday, 2016). 

Neste artigo analisamos a adequação das políticas de inovação para o desenvolvimento 

da pequena empresa e do país. Julgamos que a análise da adequação das políticas de inovação 

é necessária e é uma importante contribuição desta pesquisa. Isso porque a teoria que trata de 

política de inovação não tem a intenção de examinar a adequação dos objetivos que são 

formulados na arena política, no lugar disso tentam contribuir para sua eficácia (Bajmócy & 

Gébert, 2014). A questão é que o objetivo de uma política de inovação é decisivo para seu 

sucesso, mas a maioria é formulado em termos de produtividade, crescimento econômico e 

emprego, métricas típicas da teoria econômica dominante e que na prática pouco se 

relacionam com o contexto que pretendem atender (Bajmócy & Gébert, 2014). 

2 Referencial teórico 

Como postulamos que a maioria das pequenas empresas pertence a setor tradicional, é de 

baixa tecnologia e não utiliza P&D em seu processo de inovação e que essas empresas 

formam a base da economia de todo país, nossa discussão está voltada para essas empresas.  

2.1 Políticas de inovação: o que elas são? 

Uma política de inovação pode ser conceituada como o conjunto de atividades 

governamentais traduzido em planos, programas, projetos ou ações voltadas ao esforço de 

promover a inovação (Audretsch & Link, 2012; Bajmócy & Gébert, 2014; Landström et al., 

2015; Landström et al., 2012; Öner & Kunday, 2016; Patanakul & Pinto, 2014). Como as 

políticas de inovação afetam os negócios existentes e têm o potencial de incentivar a criação 
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de novos negócios, elas devem estar integradas às políticas de empreendedorismo (Audretsch 

& Link, 2012; Bhupatiraju et al., 2012; Fagerberg, Fosaas, & Sapprasert, 2012a; Landström et 

al., 2015), que são voltadas à criação de novos negócios e/ou ao desenvolvimento de negócios 

existentes (Borges, Bezerra, Silva, Andreassi, & Ferreira, 2018; Lundströn & Stevenson, 

2005; Minniti, 2008; Mirzanti et al., 2015; Öner & Kunday, 2016; Qian & Haynes, 2014). 

Entretanto, as políticas de inovação e as políticas de empreendedorismo são normalmente 

dissociadas (Audretsch & Link, 2012). Como resultado as políticas de inovação possuem 

objetivos que pouco refletem o contexto que pretendem atender (Bajmócy & Gébert, 2014). 

As políticas públicas geralmente desconsideram o papel e o impacto da inovação 

(Audretsch & Link, 2012). Isso sugere que os formuladores de política pouco conhecem sobre 

inovação e empreendedorismo (Audretsch & Link, 2012). Além disso, as políticas públicas 

são formuladas com base em teorias econômicas que carregam consigo diferentes visões 

sobre como promover o desenvolvimento de um país e a postura dessas políticas em relação à 

inovação e ao empreendedorismo difere consideravelmente entre essas teorias econômicas 

(Audretsch & Link, 2012; Costa, 2016). Por exemplo, na economia clássica e na economia 

keynesiana as políticas de inovação são generalistas. Na economia clássica o foco reside na 

eficiência de mercado em termos de produção e alocação de recursos; e na economia 

keynesiana há um papel ativo do governo em aspectos fiscais e monetário para estabilização 

da economia (Audretsch & Link, 2012; Costa, 2016). Já na economia schumpeteriana a noção 

de crescimento e desenvolvimento passa por uma economia de inovação e essa economia de 

inovação tem no empreendedor o principal agente de inovação (Audretsch & Link, 2012). 

Neste artigo nós postulamos que a economia shumpeteriana se mostra mais adequada 

para o propósito de crescimento e desenvolvimento econômico e social de um país. 

Schumpeter foi o responsável por deslocar o foco da economia clássica e keynesiana para a 

inovação como fonte de mudança (Audretsch & Link, 2012). O maior legado de Schumpeter 

foi chamar a atenção para o fato de que mesmo empresas fortes fracassam por não 

conseguirem inovar e que há empreendedores inovadores e empreendedores responsáveis por 

manter o status quo (MacCraw, 2007). Schumpeter também chamava a atenção para o papel 

das instituições na promoção da inovação (Schumpeter, 1939). Portanto, a vertente econômica 

adotada na esfera governamental influencia as políticas públicas como um todo e determina a 

forma como a inovação é valorizada no país (Audretsch & Link, 2012).  

Para que a política de inovação seja adequada e atenda aos propósitos de crescimento e 

desenvolvimento econômico e social de um país, ela precisa atender dois aspectos básicos. 
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2.1.1 Proposição 1. Políticas de inovação devem ser voltadas para o desenvolvimento local e 

regional 

Uma política de inovação deve ser voltada para o desenvolvimento local e regional 

(Audretsch & Link, 2012; Henrekson, 2014; Mirzanti et al., 2015; Roper et al., 2017). Isso 

porque cada localidade apresenta características e demandas diferentes (Qian, Acs, & Stough, 

2013; Qian & Haynes, 2014; Sahut & Peris-Ortiz, 2014; Squicciarini, 2017). Além disso, a 

criação de um país forte passa pelo desenvolvimento econômico e social de suas regiões 

(Huggins & Williams, 2011; Huggins & Thompson, 2014, 2015) para que não haja pequenas 

ilhas de riqueza e vastos bolsões de pobreza (Autio et al., 2014; Bajmócy & Gébert, 2014; 

Barkhatov, Pletnev, & Campa, 2016; Stephens et al., 2013; Van Stel, Carree, & Thurik, 

2005). Entretanto, muitas políticas de inovação são importadas e desconsideram a localidade 

(Barkhatov et al., 2016; Mirzanti et al., 2015; Stephens et al., 2013). Isso torna as políticas de 

inovação inadequadas à maioria dos contextos locais (Bajmócy & Gébert, 2014).  

Por exemplo, como as políticas de inovação são essenciais para o desenvolvimento de 

localidades pouco desenvolvidas, os governos têm gastado consideravelmente em tentativas 

de crescimento nessas regiões (Hadjimanolis, 1999). A questão é que a perspectiva econômica 

por trás das ações governamentais não está interessada em explicar como o crescimento pode 

ocorrer nessas regiões (Stephens et al., 2013). Como resultado os governos utilizam medidas 

clássicas de crescimento que pouco se aplicam nessas regiões, como proximidade de 

universidades, empregos de alta tecnologia, número de patentes e número de graduados 

(Stephens et al., 2013). Porém, as políticas teriam mais sucesso apoiando os empreendedores 

locais e incentivando o empreendedorismo inovador de Schumpeter (Stephens et al., 2013). 

2.1.2 Proposição 2. Os objetivos e as métricas de uma política de inovação devem estar 

alinhados com o público que pretendem atender 

Os objetivos e as métricas de uma política de inovação devem estar alinhados com o 

público que pretendem atender (Bajmócy & Gébert, 2014). O foco excessivo em tecnologia 

leva à implementação de políticas que colocam pouca atenção em indústrias de baixa e média 

tecnologia (Von Tunzelmann & Acha, 2005). A questão é que apenas um pequeno percentual 

de empresas é de alta tecnologia e utiliza P&D (Yamakawa & Osto Mariño, 2013). Isso 

significa que os governos têm implementado políticas de inovação pouco condizentes com o 

contexto de inovação da maior parte das empresas e têm posto num mesmo grupo empresas 

com diferentes contextos de inovação (Stephens et al., 2013). Isso é preocupante, já que uma 
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economia de inovação exije políticas adequadas a cada grupo de empresas (Albiol-Sanchez & 

Van Stel, 2016). Essa generalização afeta especialmente a pequena empresa, cujo contexto de 

inovação responde a ambientes tecnológicos e econômicos diferentes dos apresentados por 

grandes empresas e empresas de alta tecnologia e P&D (Acs & Audretsch, 1988, 2010), e nos 

faz questionar até que ponto as políticas de inovação são adequadas às pequenas empresas.  

2.2 Políticas de inovação para a pequena empresa 

A importância das pequenas empresas para o desempenho econômico dos países e 

redução das desigualdades sociais (Acs & Szerb, 2007; Albiol-Sanchez & Van Stel, 2016; 

Aldrich, 2012; Carland, Hoy, Boulton, & Carland, 1984; Rothwell, 1989; Thurik, Stam, & 

Audretsch, 2013) exije dos governos políticas de inovação adequadas ao contexto de inovação 

dessas empresas (Bajmócy & Gébert, 2014; Berends et al., 2014). Ações governamentais 

adequadas são importantes porque sem essas empresas haveria piores empregos, menor nível 

de renda, mais desemprego e menos inovação (Qian & Haynes, 2014; Reynolds, Storey, & 

Westhead, 1994; Rothwell, 1989; Storey, 2014). 

A pequena empresa possui uma vertente social muito forte (Bruton, Ahlstrom, & 

Obloj, 2008; Bygrave & Minniti, 2000; Henrekson, 2014; Marcotte, 2014; Öner & Kunday, 

2016). Muitas dessas empresas são abertas por pessoas que foram marginalizadas pelo atual 

sistema econômico e buscam melhorar o seu estilo de vida anterior (Barkhatov et al., 2016). 

Essas empresas também formam o tipo organizacional preferível à maioria das localidades 

(Barkhatov et al., 2016). Por exemplo, toda região possui mais pequenas cidades que grandes 

cidades e essas pequenas cidades abrigam várias pequenas empresas que são responsáveis por 

prover os bens e serviços que a população necessita (Barkhatov et al., 2016). Esses bens e 

serviços são preferíveis de serem realizados por pequenas empresas do que por grandes 

empresas (Barkhatov et al., 2016). Isso porque a presença de pequenas empresas gera preços 

competitivos, reduz as chances de monopólio e gera descentralização do poder econômico, 

diversificação e satisfação para os clientes (Barkhatov et al., 2016).  

Embora a pequena empresa tradicional, como salões de beleza, padarias, confecções, 

seja apontada como uma empresa criada para satisfazer minimamente as necessidades do 

fundador (Sarfati, 2013), são essas empresas as responsáveis pela dinâmica local. Então, por 

que não tornar essas empresas mais estruturadas e inovadoras?  

As pequenas empresas ajudam a reduzir o fosso entre ricos e pobres, tornando as 

pessoas mais independentes (Barkhatov et al., 2016). Essas empresas podem ser uma resposta 
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para a redução da pobreza, pois em países com mais incentivos às pequenas empresas há 

menor taxa de desemprego e mais bem-estar social (Autio et al., 2014; Bajmócy & Gébert, 

2014; Hadjimanolis, 1999; Stephens et al., 2013). É preciso que os formuladores de políticas 

levem em consideração o apelo social dessas empresas e criem políticas de inovação capazes 

de promover bem estar social, desenvolvimento, redução da pobreza e permitir às pessoas a 

capacidade de realizar seus anseios (Bajmócy & Gébert, 2014; Mirzanti et al., 2015).  

Empreendedorismo e inovação estão relacionados com bem-estar e auto-realização, 

que são impactos da inovação (Henrekson, 2014). Será que as políticas atendem aos anseios 

das pessoas? Qual seria a real preferência da maioria das pessoas? Políticas de inovação que 

explorem essas preferências têm o potencial de desenvolver oportunidades em localidades 

com pouca perspectiva de desenvolvimento (Henrekson, 2014; Huggins & Thompson, 2015).  

Entretanto, embora os governos se esforcem para inserir a pequena empresa na pauta 

política, as ações governamentais dificilmente consideram a adequação de suas políticas 

(Bajmócy & Gébert, 2014). E se essas políticas não forem bem administradas elas podem ter 

efeitos nocivos sobre a inovação (Leitner, Wehrmeyer, & France, 2010; Liu, Simon, Sun, & 

Cao 2011; Patanakul & Pinto, 2014; Petrakis, Kostis, & Valsamis, 2015). Portanto, 

defendemos que políticas de inovação para a pequena empresa devem atender três aspectos. 

2.2.1 Proposição 3. Políticas de inovação para a pequena empresa devem promover a 

captura e assimilação de conhecimentos locais 

Políticas de inovação adequadas à pequena empresa devem promover a captura e 

assimilação de conhecimentos locais (Autant-Bernard, Fadairo, & Massard, 2013; Howells, 

2005; Laranja, Uyarra, & Flanagan, 2008; Roper et al., 2017; Tödtling & Trippl, 2005) e os 

formuladores de políticas devem prestar mais atenção no contexto social que enquadra a 

atividade empreendedora (Audretsch, 2015; Lee, Florida, & Acs, 2004; Acs, Stam, Audretsch, 

& O’Connor, 2017). A Inglaterra, por exemplo, criou estruturas políticas orientadas a abordar 

questões que afetem o desenvolvimento e crescimento local (Roper et al., 2017). Como 

resultado, os mecanismos de apoio dessas políticas são voltados às empresas que possuem 

orientação local, ou seja, às pequenas empresas (Hildreth & Bailey, 2013; Roper et al., 2017).  

É preciso também que o discurso por trás da política seja refletido em suas ações e seja 

adequado ao objetivo que pretende atender. Por exemplo, considerando a universidade uma 

política de inovação (Stephens et al., 2013), se uma universidade instalada em uma localidade 

pobre carrega consigo o discurso de interagir com o meio, os conteúdos vistos na grade 
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curricular dos cursos devem retratar o contexto local. Se os cursos ofertados não ajudarem os 

alunos a melhorarem a localidade, há indícios de inadequação entre discurso e prática.  

2.2.2 Proposição 4. Políticas de inovação para a pequena empresa devem possuir como foco 

o gestor/dono 

Os formuladores de políticas teriam mais sucesso se desenvolvessem políticas de 

inovação para a pequena empresa com foco no gestor/dono em conjunto com a empresa. Por 

exemplo, geralmente os formuladores de políticas desenvolvem políticas de inovação para a 

pequena empresa com foco quase exclusivo em melhorar o ambiente de negócios, que diz 

respeito ao ciclo de vida e à estrutura organizacional da empresa (Hampel-Milagrosa, Loewe, 

& Reeg, 2015), quando deveriam investir em políticas que aumentem o potencial de inovação 

do indivíduo (Hampel-Milagrosa et al., 2015; Henrekson, 2014; Öner & Kunday, 2016). É 

necessário focar no gestor/dono (Carland, Carland, & Stewart, 2015).  

Os formuladores de políticas devem levar em consideração que as oportunidades se 

apresentam de forma diferente para os indivíduos ao longo de suas vidas (Hampel-Milagrosa 

et al., 2015; Mrożewski & Kratzer, 2016; Shane, 2012) e na ausência de oportunidades não 

pode haver inovação (Alvarez & Barney, 2007; Alvarez, Barney, & Anderson, 2013; Shane, 

2012). Por exemplo, qualificação e educação formal do gestor/dono são comumente 

apontadas como fatores de sucesso nessas empresas (Fadahunsi, 2012; Franco & Haase, 2010; 

Zaridis & Mousiolis, 2014). Porém, os estudos geralmente não discutem que educação formal 

e qualificação são fatores que historicamente revelam uma dura faceta social: indivíduos que 

detêm menor poder econômico e se tornam pequenos empreendedores enfrentam mais 

dificuldade em acessar educação formal e se qualificarem ao longo do tempo. Da mesma 

forma, indivíduos com menor poder econômico geralmente acessam educação formal de mais 

baixa qualidade que indivíduos de maior poder econômico. Isso significa que o acesso ao 

conhecimento difere consideravelmente entre os indivíduos (Carlsson, Braunerhjelm, 

McKelvey, Olofsson, Persson, & Ylinenpää, 2013). 

A pequena empresa possui forte presença do dono como gestor e decisor e os esforços 

em inovação são determinados por ele (Cooper, Peake, & Watson, 2016; Romero & Martínez-

Román, 2012; Silva, Dacorso, & Montenegro, 2016; Van Der Sluis, Van Praag, & Vijverberg 

2008). Portanto, as características pessoais e a trajetória de vida do gestor/dono são 

determinantes para o sucesso em inovação nessas empresas (Fadahunsi, 2012; Franco & 

Haase, 2010; Garud, Gehman, & Giuliani, 2014; Silva et al., 2016). 
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2.2.3 Proposição 5. Políticas de inovação para a pequena empresa devem considerar o perfil 

de inovação da pequena empresa 

Por fim, as políticas de inovação devem considerar o perfil de inovação da pequena 

empresa (Bajmócy & Gébert, 2014). Na pequena empresa comum o desenvolvimento da 

inovação está integrado ao negócio diário dessas empresas (Forsman, 2008, 2009; Hirsch-

Kreinsen, 2008) e a maior parte das inovações é gerada sob a perspectiva da própria empresa 

(Martínez-Román & Romero, 2013). Logo, indicadores de P&D e demais indicadores 

financeiros não refletem as atividades típicas de inovação da pequena empresa (Crossan & 

Apaydin, 2010; De Jong & Marsili, 2006; Santamaría et al., 2009). Portanto, os formuladores 

de políticas devem criar políticas de inovação que possuam indicadores de avaliação 

adequados ao desempenho em inovação dessas empresas, como geração de inovação em 

serviço, processo, organizacional e de mercado (Forsman, 2011; Stephens et al., 2013; Silva, 

Dacorso, Costa, &Di Serio, 2016), e que levem em consideração externalidades sociais, como 

bem estar-social e desenvolvimento local (Bajmócy & Gébert, 2014; Mirzanti et al., 2015). 

3 Procedimentos metodológicos 

Nós adotamos como estratégia de pesquisa o estudo documental (Saunders, Lewis, & 

Thornill, 2009) para analisarmos a adequação das políticas de inovação para o 

desenvolvimento da pequena empresa e do país. Utilizamos como parâmetros de adequação as 

proposições desenvolvidas neste artigo e fizemos um levantamento das políticas de inovação 

do Brasil, nas esferas Federal, Estadual e Municipal vigentes até 31 de dezembro de 2017. 

Utilizamos documentos como fonte de evidências, especificamente as informações presentes 

nos sites dos seguintes órgãos: Ministérios do Governo Federal e Órgãos Vinculados; 

Secretarias dos Governos Estaduais e suas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa; e 

Secretarias das Prefeituras das Capitais Brasileiras.  

Optamos por tal abordagem pela possibilidade de analisarmos as políticas de inovação 

em seus diversos níveis e por ser de responsabilidade desses agentes criarem políticas de 

inovação adequadas à pequena empresa e que promovam o desenvolvimento econômico e 

social da localidade e do país. Além disso, a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 

estabelece que órgãos e entidades públicas devam divulgar, independente de solicitação, 

informações de interesse geral ou coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja 

prevista no texto legal. Portanto, as políticas de inovação devem estar disponíveis para 

consulta. A unidade de análise adotada neste estudo foram as políticas de inovação.  
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Adotamos quatro critérios para identificar as políticas de inovação: 1) inovação como 

algo novo ou melhorado e que traga resultado; 2) política de inovação como um conjunto de 

atividades governamentais traduzido em planos, programas, projetos ou ações voltadas ao 

esforço de promover a inovação; 3) o foco em inovação deve estar explícito no objetivo; e 4) 

a política de inovação deve estar vigente. Construimos um formulário de classificação das 

políticas levantadas para identificar aspectos gerais, características do público-alvo e 

características das ações (Lundströn & Stevenson, 2005). Especificamente esse formulário, já 

utilizado em estudo anterior (Borges et al., 2018), contém: 1) número de controle; 2) nome da 

política; 3) tipo de política; 4) ano de criação; 5) objetivo; 6) órgão responsável; 7) público-

alvo; 8) tipo de apoio oferecido; 9) agentes envolvidos; 10) consideração do contexto local; 

11) resultados pretendidos; 12) mecanismos de acompanhamento; 13) impactos da política; 

14) métricas de avaliação; 15) visão econômica; 16) link de acesso (Apêndice 1).  

Criamos um formulário individual para cada política de inovação e, posteriormente, as 

informações obtidas foram compiladas para uma análise comparativa no Microsoft Excel. A 

análise foi conduzida por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2006). A análise de conteúdo 

trabalha com a palavra para gerar inferências do conteúdo da comunicação de um texto e 

considera a presença/ausência de características num determinado fragmento da mensagem 

(Bardin, 2006). As etapas para a operacionalização da análise de conteúdo em pesquisas 

qualitativas adotadas neste estudo estão descritas na Tabela 1.  

Etapa Significado Operacionalização 

 

 

Pré-análise 

 

 

Organização do material 

necessário à interpretação. 

Levantamos as políticas de inovação do Brasil presentes 

nos sites dos: Ministérios do Governo Federal e Órgãos 

Vinculados; Secretarias dos Governos Estaduais e suas 

Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa; e Secretarias 

das Prefeituras das Capitais Brasileiras. 

Exploração do 

material 

Codificação do material 

levantado. 

Distribuimos as informações de cada política no 

formulário de classificação das políticas de inovação. 

Tratamento dos 

resultados e 

interpretação 

Análise categorial para 

verificar semelhanças e 

diferenças, e reagrupamento. 

Compilamos as informações obtidas para uma análise 

comparativa das políticas de inovação e interpretamos os 

resultados. 

Tabela 1: Etapas da operacionalização da análise de conteúdo em pesquisas qualitativas   
Fonte: Bardin (2006) 

 

A fase de exploração do material da análise de conteúdo foi composta pelas categorias 

dispostas no formulário de classificação das políticas (Apêndice 1). Escolhemos essas 

categorias por entendermos que são aspectos básicos que uma política de inovação deve 

conter para atender os critérios de clareza e objetividade na elaboração de políticas públicas 

defendidos por Audretsch e Link (2012) e Patanakul e Pinto (2014). 
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4 Apresentação dos resultados 

Nesta seção apresentamos os resultados da análise de conteúdo das 94 políticas de inovação 

que encontramos (Apêndice 2) e dispomos as informações conforme as etapas de 

operacionalização da análise de conteúdo (Tabela 1). 

Na fase de pré-análise nós levantamos o material necessário para a interpretação das 

políticas de inovação. Realizamos o levantamento nas três esferas governamentais - Federal, 

Estadual, Municipal – e acessamos manualmente os sites dos Ministérios do Governo Federal 

e Órgãos Vinculados, das Secretarias dos Governos Estaduais e de suas Fundações Estaduais 

de Amparo à Pesquisa, e das Secretarias das Prefeituras das Capitais Brasileiras. A pesquisa 

abrangeu todas as políticas de inovação do Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2017. 

Na Esfera Federal acessamos os sites dos 22 ministérios existentes no Brasil e dos 122 

órgaos vinculados a eles. Apesar dos sites apresentarem um campo de “ações e programas”, 

não foi possível encontrar a maioria das políticas nesse campo. Utilizamos a palavra-chave 

"inovação" isolada e em conjunto com as palavras-chave "plano", "programa", "projeto", 

"ação" e “pequena empresa” no campo de busca dos sites. Encontramos incialmente 216 

políticas, das quais apenas 119 eram de fato políticas de inovação. As demais políticas eram 

voltadas para pesquisa e desenvolvimento e apresentavam a inovação como externalidade das 

ações empreendidas e não como objetivo da política. Dessas 119, apenas 54 estavam vigentes. 

Portanto, consideramos neste estudo 54 políticas de inovação federais (Apêndice 2).  

Na Esfera Estadual acessamos os sites das secretarias dos 26 Estados do Brasil e do 

Distrito Federal e de suas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, um total de 486 

secretarias e 27 fundações. Apenas os sites das secretarias dos Estados da Bahia, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo apresentam um campo de “ações e programas”, mas não 

foi possível encontrar a maioria das políticas nesse campo. Utilizamos palavras-chave no 

campo de busca dos sites das secretarias de todos os Estados. Encontramos inicialmente 179 

políticas, das quais 146 eram de fato políticas de inovação. Dessas 146, apenas 33 estavam 

vigentes. Portanto, consideramos 33 políticas de inovação estaduais (Apêndice 2). 

Na Esfera Municipal acessamos os sites das secretarias das 27 capitais dos Estados do 

Brasil, um total de 418 secretarias municipais. Os sites das secretarias de 11 capitais - Rio 

Branco, Maceió, Fortaleza, Vitória, Cuiabá, João Pessoa, Curitiba, Porto Velho, Boa Vista, 

Aracaju, Palmas - não funcionam. Os sites das secretarias das demais capitais funcionam, mas 

não apresentam um campo de “ações e programas”. Utilizamos palavras-chave no campo de 
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busca dos sites das secretarias das capitais que possuem site e também realizamos a busca na 

mídia eletrônica para todas as secretarias. Encontramos inicialmente 46 políticas, das quais 35 

eram de fato políticas de inovação. Dessas 35, apenas 07 estavam vigentes. Portanto, 

consideramos neste estudo 07 políticas de inovação municipais (Apêndice 2). 

Na fase de exploração do material nós distribuimos as informações de cada política 

de inovação no formulário de classificação das políticas (Tabela 1) para a codificação do 

material levantado. O conteúdo das políticas de inovação das três esferas governamentais é 

distribuído em público-alvo, objetivos e tipo de apoio oferecido. Constatamos que quanto 

menor a esfera governamental menor a clareza e a quantidade de informações disponíveis 

sobre a política e que em todas as esferas governamentais as políticas de inovação não são 

claras quanto à consideração do contexto local, resultados pretendidos, mecanismos de 

acompanhamento, impactos da política e métricas de avaliação. 

Na fase de tratamento dos resultados e interpretação nós analisamos as políticas de 

inovação conforme as categorias estabelecidas no formulário de classificação das políticas 

(Tabela 1) e realizamos comparações entre as 94 políticas de inovação que encontramos. A 

Tabela 2 resume esses resultados e aponta as características predominantes das políticas de 

inovação em cada esfera governamental. As políticas de inovação voltadas à pequena empresa 

possuem os mesmos resultados e características apontados na Tabela 2. 

 Políticas Federais Políticas Estaduais Políticas Municipais 

Nº de políticas 54 políticas de inovação 33 políticas de inovação 07 políticas de inovação 

Tipo de política Programas Programas Programas 

Ano de criação 2009 a 2017 2009 a 2017 2009 a 2017 

Objetivo Objetivos claros Objetivos claros Objetivos claros 

 

Órgão responsável 

Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

Comunicações 

Secretarias de Tecnologia e 

Desenvolvimento 

Secretarias de Tecnologia 

e Desenvolvimento 

Público-alvo Políticas generalistas Políticas generalistas Pequena empresa 

Tipo de apoio Financeiro Financeiro Além do financeiro 

Agente envolvido Mencionam Não mencionam Não mencionam 

Contexto local Não mencionam Não mencionam Não mencionam 

Resultados 

Pretendidos 

Inovação tecnológica 

Não especificam 

Inovação tecnológica 

Especificam 

Inovação tecnológica 

Especificam 

Acompanhamento Não mencionam Não mencionam Especificam 

Impactos Econômico e financeiro Econômico e financeiro Social e econômico e 

financeiro 

Métricas Clássicas Clássicas Clássicas e demais 

Visão econômica Clássica Schumpeteriana Schumpeteriana 

Acesso Difícil acesso Difícil acesso Difícil acesso 

Tabela 2: Análise comparativa da análise de conteúdo 

 

Observamos a presença marcante de políticas de inovação com as mesmas 

características, então realizamos três cortes temporais que melhor as representassem: anterior 



 
 

100 
 

a 2002; entre 2003 e 2008; e entre 2009 e 2017. As políticas de inovação de todas as esferas 

governamentais que antecedem o período de 2002 são voltadas para pesquisa e 

desenvolvimento e para pesquisa aplicada. As políticas criadas entre 2003 e 2008 possuem 

caráter estruturante e sinalizam a criação de bases legais - leis e decretos - e econômicas - 

programas setoriais - para impulsionar a inovação no país. E as políticas criadas entre 2009 e 

2017 são diversificadas e com maior presença de políticas voltadas à pequena empresa. O 

corte temporal predominante em todas as esferas governamentais foi o período entre 2009 e 

2017, o que significa que as políticas de inovação vigentes no Brasil são recentes. 

Ressaltamos que o corte temporal de 2009 coincide com o ano em que o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - responsável pelos recursos destinados à inovação 

no país - acrescentou o termo inovação em seu objetivo. 

Na Esfera Federal, os sites dos ministérios do Brasil e dos órgãos vinculados a eles 

mencionam a inovação como importante para o desenvolvimento do país e utilizam o termo 

inovação como pilar para as atividades que são desenvolvidas, mas essas informações não 

estão traduzidas em planos, programas, projetos ou ações. Muitos ministérios e órgãos 

vinculados não possuem políticas de inovação e grande parte das políticas se concentra em 

órgãos específicos de apoio à inovação. Muitas políticas também apresentam potencial de 

inovação, mas não se autoidentificam como política de inovação. As informações disponíveis 

em cada política também são incipientes. O edital ou site representa a ponte entre a política e 

o público-alvo, é nele que devem estar contidas todas as informações. A falta de diretrizes 

claras gera políticas pouco alinhadas com o alcance de resultados concretos de inovação.  

Na Esfera Estadual, os sites das secretarias dos Estados do Brasil e de suas Fundações 

Estaduais de Amparo à Pesquisa não mencionam a inovação como importante para o 

desenvolvimento dos Estados ou como pilar para as atividades desenvolvidas. Os sites são 

mais incipientes que os sites federais, e as Fundações de Amparo à Pesquisa apenas replicam 

as políticas federais. Os Planos de Inovação, Ciência e Tecnologia individuais dos Estados 

não foram encontrados e os Planos de Inovação, Ciência e Tecnologia regionais relatam 

grande investimento em inovação, mas as políticas não são estruturadas, replicam as políticas 

federais, os investimentos em inovação são na verdade em pesquisa e desenvolvimento e os 

objetivos estratégicos futuros em inovação não se traduzem em políticas concretas.  

Na Esfera Municipal, os sites das secretarias das capitais dos Estados do Brasil 

também não mencionam a inovação como importante para o desenvolvimento dos Municípios 

ou como pilar para as atividades desenvolvidas. As políticas de inovação são muito 
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incipientes, os links de acesso das secretarias disponibilizados nos sites dos Municípios não 

funcionam, e as informações estão concentradas nos secretários. 

Embora a visão econômica predominante das políticas das Esferas Estadual e 

Municipal tenha sido a schumpeteriana, o contexto sócio-histórico de criação das políticas e a 

visão adotada pelo conjunto de políticas e respectivos órgãos sugerem que a inovação não é 

empregada de forma estratégica no País, Estado e Município. Uma política de inovação deve 

possibilitar a criação de uma nação forte e a exploração do potencial de inovação dessa nação 

ou localidade. No entanto, as políticas de inovação das Esferas Federal e Estadual se 

restringem à concessão de apoio financeiro e são generalistas. Apenas na Esfera Municipal há 

predominância de apoio além do financeiro e da pequena empresa. Mas a baixa quantidade de 

políticas municipais - 7 políticas - torna a visão schumpeteriana inexpressiva aos Municípios. 

Como resultado, as políticas de inovação das Esferas Federal e Estadual utilizam 

métricas clássicas de avaliação e desconsideram as externalidades sociais que a inovação pode 

gerar. Essas políticas aplicam a diferentes grupos de empresas métricas adequadas ao contexto 

de inovação da grande empresa, sem considerar as especificidades de cada tipo de 

organização. O mesmo ocorre com as políticas de inovação para a pequena empresa. 

Encontramos poucas políticas de inovação para a pequena empresa: 09 políticas na 

Esfera Federal; 09 políticas na Esfera Estadual, concentradas nos Estados do Ceará, Minas 

Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo; e 05 políticas na Esfera Municipal, 

concentradas nos Municípios de Salvador, Florianópolis e São Paulo. Na Esfera Federal, o 

Ministério da Micro e Pequena Empresa foi extinto em 2015. Nos Estados, apenas Amapá, 

Pernambuco e Piauí possuem secretaria voltada para a pequena empresa/empreendedorismo. 

E nos Municípios, apenas São Paulo possui secretaria voltada para a pequena 

empresa/empreendedorismo. Isso significa que a pequena empresa não está integrada ao 

modelo de desenvolvimento econômico e social adotado no Brasil e dá indícios do porque as 

políticas de inovação para a pequena empresa não possuem aderência com a localidade. A 

baixa atenção conferida a essas empresas também contraria a noção de desenvolvimento 

vigente, já que essas empresas são as responsáveis pelo dinamismo de qualquer economia.  

É importante frisarmos que no período entre 2016 e 2017 foram descontinuadas 65 

políticas de inovação da Esfera Federal (inicialmente levantamos 119 políticas e apenas 54 

estavam vigentes); 113 políticas de inovação da Esfera Estadual (inicialmente levantamos 146 

políticas e apenas 33 estavam vigentes); e 28 políticas de inovação da Esfera Municipal 
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(inicialmente levantamos 35 políticas e apenas 07 estavam vigentes). Esse período coincide 

com a grave crise política e econômica que o Brasil ainda enfrenta.  

A inovação tem o potencial de resolver problemas econômicos e sociais. Logo, o 

“desmonte” da inovação no país reforça a idéia de que a inovação não é tratada de forma 

estratégica em nenhuma das três esferas governamentais. Além disso, grande parte das 

políticas de inovação é recente. Isso denota que o horizonte de planejamento das políticas de 

inovação do Brasil segue delineamento político e que os formuladores de políticas 

desconsideram a influência que a trajetória de dependência exerce na geração de inovação. 

Não há, portanto, esforço conjunto para criar políticas alinhadas com a noção de 

desenvolvimento econômico e social e construção de uma nação.  

5 Discussão das proposições e análise crítica das políticas de inovação brasileiras 

Desenvolvemos esta discussão em dois conjuntos de proposições: o primeiro conjunto é 

composto pelas proposições 1 e 2 e se refere às características que toda política de inovação 

deve ter para ser adequada; e o segundo é composto pelas proposições 3, 4 e 5 e se refere às 

características que toda política de inovação deve ter para ser adequada à pequena empresa. 

5.1 Adequação das políticas de inovação  

Proposição 1. As políticas de inovação devem ser voltadas para o 

desenvolvimento local e regional. As políticas de inovação do Brasil não levam em 

consideração o contexto local. O conteúdo das políticas não traz informações sobre o contexto 

de formulação da política ou quais características do País, Estados e Municípios justificam 

sua criação. Tampouco explora porque essas políticas seriam adequadas ao público que 

pretendem atender ou porque o público-alvo escolhido é relevante para o desenvolvimento do 

País, Estados e Municípios. As políticas de inovação também não demonstram integração 

com os propósitos de desenvolvimento econômico e social necessários ao País, Estados e 

Municípios, e não possuem relação entre si. Como resultado, elas fracassam na exploração do 

potencial de inovação das localidades, uma vez que esse potencial é desconhecido.  

A formulação de políticas de inovação desconexas do contexto local gera políticas 

predatórias e aumenta o fosso social e econômico entre as diferentes localidades (Autio et al., 

2014; Bajmócy & Gébert, 2014; Barkhatov et al., 2016; Stephens et al., 2013). O Brasil tem 

enfrentado uma grave crise política e econômica que vem deteriorando a capacidade da 

Federação, Estados e Municípios se autogerirem e que culminou na falência de três Estados e 

numa situação fiscal crítica em 86% dos Municípios. A falta de políticas de inovação 
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alinhadas ao contexto local pode ter contribuído para a baixa capacidade de resposta das 

localidades. É preciso que os formuladores de políticas considerem a inovação como saída 

para tornar as localidades autossuficientes e elevar o bem-estar social. 

Proposição 2. Os objetivos e as métricas de uma política de inovação devem estar 

alinhados com o público que pretendem atender. Como os formuladores de políticas não 

levam em consideração o contexto de inovação, as métricas de avaliação são inadequadas e 

não há mecanismos de acompanhamento que transformem objetivos em resultados. Isso 

significa que os formuladores de políticas pouco têm se debruçado sobre quais mecanismos 

levam à inovação e têm utilizado métricas genéricas em diferentes contextos de inovação.  

O contexto sócio-histórico de criação das políticas e a visão econômica presente nos 

órgãos responsáveis indicam uma visão econômica pautada na teoria clássica. Isso significa 

que os formuladores de políticas acreditam que com a correção de “falhas” de mercado 

naturalmente será alcançado o desenvolvimento econômico e social e que os agentes se 

encarregarão da correta alocação de recursos (Costa, 2016). No conteúdo das políticas de 

inovação do Brasil não há preocupação em incentivar a criação desses recursos e em garantir 

aos agentes o desenvolvimento de seu potencial de inovação. Como resultado, as políticas não 

criam oportunidades, apenas reforçam o paradigma atual. Também não há incentivos para o 

desenvolvimento da atividade inovadora que leva à inovação. Isso porque ela depende de 

políticas que mudem a base estrutural da forma como os agentes criam competências para 

inovar e de um papel ativo do Estado na criação de um ambiente de inovação forte.  

5.2 Adequação das políticas de inovação para as pequenas empresas 

Das 94 políticas de inovação brasileiras, apenas 23 têm como foco a pequena empresa. 

Como a pequena empresa é considerada o tipo ideal de organização e a principal responsável 

pelo desenvolvimento econômico e social da maior parte das localidades, os Municípios 

deveriam possuir mais políticas específicas a essas empresas, seguidos dos Estados e da 

Federação. No entanto, a quantidade de políticas de inovação para a pequena empresa se 

mostrou irrisória nos Municípios, assim como nos Estados e na Federação. Isso nos faz 

questionar até que ponto os formuladores de políticas estão cumprindo o seu papel.  

A Tabela 3 traz as políticas de inovação para a pequena empresa que serviram de 

análise para o próximo conjunto de proposições e o ano de criação dessas políticas. 
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Políticas Federais Políticas Estaduais Políticas Municipais 

 

• Programa Juro Zero (2005); 

• Pappe Subvenção (2006);  

• Pappe Integração (2010);  

• Agentes Locais de Inovação 

(2010);  

• Programa Tecnova (2012);  

• Start-Up Brasil (2012);  

• InovAtiva Brasil (2013);  

• Inovacred Expresso (2014);  

• Finep Startup (2017). 

• Programa FAPESP PIPE (1997); 

• Programa AMITEC (2006); 

• Programa de Incentivo à 

Inovação (2006); 

• Projeto Intercaju (2010); 

• Inventiva (2013); 

• Minas Digital (2015); 

• Programa Startup Rio (2016); 

• Inova Piauí (2017); 

• Programa de Apoio ao SRI do 

Norte Pioneiro do Paraná (2017). 

 

 

• VAI TEC (2014); 

• Tech Sampa (2014); 

• Programa de Fomento e Pré-

Aceleração de Startups (2014); 

• Edital de Inovação para a 

Indústria (2017); 

• Programa de Incentivo Fiscal à 

Inovação (2017). 

Tabela 3: Políticas de inovação para a pequena empresa 

 

Proposição 3. Políticas de inovação para a pequena empresa devem promover a 

captura e assimilação de conhecimentos locais. As políticas de inovação para a pequena 

empresa ignoram o contexto local, têm como foco a inovação tecnológica, os impactos são 

econômicos e financeiros e possuem métricas de avaliação clássicas. Isso significa que os 

formuladores de políticas têm ignorado o apelo social dessas empresas. Apenas a política 

Estadual “Projeto Intercaju” e a política Municipal “VAI TEC” possuem total aderência com 

a terceira proposição. Em ambos os casos o contexto local demonstra ser o pilar da política e a 

inovação demonstra ser o motor do desenvolvimento e transformação social da localidade.  

O Brasil possui 5.570 Municípios, distribuídos em 26 Estados e um Distrito Federal. 

07 Municípios (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e 

Manaus) são responsáveis por 25% do PIB do país, enquanto 3.170 Municípios têm como 

principal atividade econômica a Administração Pública, ou seja, não geram riqueza. O abismo 

social entre os Municípios é fruto da incapacidade dos Governos em agir sobre a localidade. 

As pequenas empresas são responsáveis pela dinâmica local e uma resposta para a redução da 

pobreza (Bajmócy & Gébert, 2014; Barkhatov et al., 2016; Gardner, 1961). É papel dos 

formuladores de políticas traçarem estratégias de desenvolvimento que integrem a pequena 

empresa e o contexto local, principalmente em localidades menores.  

Proposição 4. Políticas de inovação para a pequena empresa devem possuir como 

foco o gestor/dono. Apenas 09 políticas de inovação para a pequena empresa têm como foco 

conjunto a pequena empresa e o gestor/dono. Na Esfera Federal as políticas Agentes Locais 

de Inovação, e InovAtiva Brasil. Na Esfera Estadual as políticas Projeto Intercaju, Minas 

Digital, Inventiva, e Programa Startup Rio. E na Esfera Municipal as políticas Programa de 

Incentivo Fiscal à Inovação, Programa de Fomento e Pré-Aceleração de Startups, e VAI TEC. 

O gestor/dono é o responsável pela inovação na pequena empresa (Silva, Dacorso, & 
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Montenegro, 2016). Portanto, localidades com pequenas empresas pouco estruturadas são 

reflexo de donos/gestores com pouco suporte institucional. Isso torna as cidades pouco 

desenvolvidas e cria um círculo vicioso de mazelas sociais, como observamos na maioria dos 

Municípios do Brasil. Como resultado, as políticas de inovação brasileiras para a pequena 

empresa são pouco efetivas e não refletem a realidade organizacional dessas empresas.  

Proposição 5. Políticas de inovação para a pequena empresa devem considerar o 

perfil de inovação da pequena empresa. As políticas de inovação para a pequena empresa 

desconsideram as especificidades de seu público-alvo e utilizam critérios adequados às 

grandes empresas para generalizações às pequenas empresas. Isso sugere que os formuladores 

de políticas não possuem conhecimento em inovação, pequena empresa e empreendedorismo, 

e traz à tona a emergência por políticas de inovação adequadas a essas empresas. 

O foco excessivo em tecnologia e o uso de indicadores econômicos e financeiros não 

refletem as atividades típicas de inovação dessas empresas e tampouco geram oportunidades 

de inovação (Crossan & Apaydin, 2010). É preciso que os formuladores de políticas tenham 

como foco a atividade empreendedora que leva à inovação e o contexto local dessas empresas. 

6 Conclusão e recomendações práticas e teóricas 

As políticas de inovação se mostraram inadequadas para o desenvolvimento da pequena 

empresa e do país. O Brasil possui poucas políticas de inovação, com concentração na 

Federação e escassez nos Municípios. A baixa incidência de políticas de inovação nas 

Capitais nos permite questionar como a inovação é tratada nos demais Municípios brasileiros, 

cujos problemas econômicos e sociais são maiores. Devemos lembrar que inovação e 

desenvolvimento econômico e social andam lado a lado. A falta de políticas de inovação 

reflete a falta de vontade política na resolução dos problemas e justifica a baixa 

competitividade dos Municípios. O mesmo ocorre nas demais esferas governamentais. 

Uma nação próspera e pautada no bem-estar social é reflexo de suas instituições. O 

Brasil tem enfrentado uma grave crise política e econômica. A falta de políticas de inovação 

adequadas para o país e para a pequena empresa pode explicar a baixa capacidade do país em 

lidar com a crise. Como resultado, o Brasil tem perdido posições no Ranking Global de 

Competitividade - da 48ª posição em 2012, passou para a 81ª posição em 2017 -, e no Ranking 

Global de Inovação - da 47ª posição em 2011, passou para a 69ª posição em 2017. 

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da atividade inovadora no Brasil, 

desenvolvemos recomendações aos formuladores de políticas e aos pesquisadores.  
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Aos formuladores de políticas recomendamos: a) inserir a inovação nas estratégias de 

desenvolvimento econômico e social; b) utilizar a teoria schumpeteriana na formulação das 

políticas; c) considerar a pequena empresa como o tipo de organização ideal para a economia, 

principalmente em localidades pouco desenvolvidas; d) conhecimento prévio à formulação da 

política sobre o contexto que enquadra a atividade de inovação; e) especificar onde começa e 

onde termina as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; f) integrar as políticas 

de inovação e de empreendedorismo; g) criar uma plataforma unificada com todas as políticas 

de inovação brasileiras, separadas por esfera governamental, público-alvo e tipo de apoio 

oferecido; h) maior detalhamento das informações dispostas nos sites e editais, principalmente 

quanto ao contexto local, resultados pretendidos, mecanismos de acompanhamento, impactos 

e métricas de avaliação; i) considerar a inovação não tecnológica; j) apoio financeiro 

acompanhado de apoio técnico, gerencial e humano; l) criar mecanismos de acompanhamento 

explícitos para cada política de inovação; m) utilizar métricas adequadas a cada público-alvo. 

Aos pesquisadores sugerimos: a) questionar a adequação das políticas desenvolvidas no 

Brasil; b) investigar o papel das políticas de inovação na redução da pobreza; c) investigar o 

papel da pequena empresa para o desenvolvimento econômico e social do país; d) considerar 

a influência do gestor na atividade de inovação da pequena empresa; e) adotar como objeto de 

estudo a pequena empresa pertencente a setor tradicional, de baixa tecnologia e que não 

utiliza P&D em seu processo de inovação; f) investigar como a desigualdade de oportunidades 

afeta a atividade empreendedora. Nesta pesquisa nos limitamos a estudar as políticas de 

inovação vigentes. Portanto, não apresentamos uma perspectiva histórica. Acreditamos que tal 

perspectiva possa aprofundar a discussão, então deixamos como sugestão final. 

Como contribuição teórica, analisamos a adequação das políticas de inovação para a 

pequena empresa e lançamos um olhar sobre seu potencial de alcance. Como contribuição 

prática, visto que a efetividade de uma política de inovação depende de sua adequação, nossos 

resultados podem contribuir para a formulação de políticas que promovam a inovação na 

pequena empresa, aumentem a competitividade do país e gerem benefícios sociais. 
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Apêndice 1: Formulário de análise de conteúdo 

Formulário de Classificação das Políticas e de Análise de Conteúdo 

Número de controle: Número de identificação da política. 

Nome da política Nome da política. 

Tipo de política Plano, programa, projeto, ação. 

Direta ou indireta. 

Ano de criação Ano de criação. 

Objetivo Objetivo da política. 

Órgão responsável Órgão criador da política. 

Público-alvo Indivíduo, ICTs, empresa (pequena, média ou grande), mercado. 

Atividade econômica. 

 

 

Tipo de apoio oferecido 

 

Incentivo ao espírito empresarial e à inovação local e regional; apoio os 

empreendedores locais; redução da desigualdade de oportunidades 

(distribuição desigual de capital financeiro, humano e social). 

Apoio financeiro, técnico, gerencial, humano. 

Agentes envolvidos Órgãos envolvidos. 

Consideração do contexto local Características locais e regionais. 

 

 

Resultados pretendidos 

Novos produtos/serviços, novos métodos de produção, novas fontes de 

matéria-prima, exploração de novos mercados e/ou novas formas de 

organizar as empresas. 

Inovação tecnológica, inovação não tecnológica. 

Mecanismos de acompanhamento Supervisão da execução das atividades para assegurar o cumprimento 

dos objetivos e a correção de eventuais problemas.  

 

 

Impactos da política 

Sociais: redução da pobreza; bem-estar social; desenvolvimento local e 

regional; auto-realização; mais e melhores empregos; melhor nível de 

renda; descentralização do poder econômico. 

Econômicos e financeiros: preços competitivos; redução de monopólio; 

diversificação; elevação do PIB; maior produtividade; maior 

competitividade. 

 

 

Métricas de avaliação 

Métricas clássicas: proximidade de universidades; empregos de alta 

tecnologia; número de patentes; número de graduados; indicadores 

econômico-financeiros; P&D; tipos de inovações geradas; uso de 

tecnologia. 

Demais métricas: externalidades sociais (bem estar social e 

desenvolvimento local). 

 

 

Visão econômica 

Economia clássica: eficiência de mercado em termos de produção e 

alocação de recursos. 

Economia keynesiana: aspectos fiscais e monetários para estabilização 

da economia. 

Economia schumpeteriana: economia de inovação e empreendedor 

como principal agente de inovação. 

Link de acesso Links acessados. 
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Apêndice 2: Identificação das políticas levantadas 

Nº  Esfera Nome da política Ano Órgão responsável 

01 Federal INOVAGRO - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 

Agropecuária 

2013 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

02 Federal Programa Embrapa – Labex 1997 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

03 Federal Agentes Locais de Inovação – ALI 2010 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

 

04 

 

Federal 
Programa de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (ProTIC) 

2009 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

05 Federal DTITA - Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Tecnologia Assistida 2011 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

06 Federal Programa Finep Startup 2017 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

07 Federal Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT 1967 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

08 Federal Programa Inova Aerodefesa 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

09 Federal Programa Inova Agro 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

10 Federal Programa Inova Energia 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

11 Federal Programa Inova Mineral 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

12 Federal Programa Inova Petro 2012 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

13 Federal Programa Inova Saúde 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

14 Federal Programa Inova Saúde: Zika e Arboviroses 2016 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

15 Federal Programa Inova Telecom 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

16 Federal Programa Inovacred 2012 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

17 Federal Programa Inovacred Expresso 2014 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

18 Federal Programa Inovacred Parceiros 2014 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

19 Federal Programa de Investimento Direto em Empresas Inovadoras 2015 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

20 Federal Programa Juro Zero 2005 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

21 Federal Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação - Lei 13.243 2016 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

22 Federal Lei do Bem – Lei 11.196 2005 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

23 Federal Lei Rouanet da Pesquisa - Lei 11.487 2007 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

24 Federal Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química – PADIQ 2015 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

25 Federal Plano BNDES-Finep de Apoio à Inovação dos Setores Sucroenergético e 

Sucroquímico 

2011 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

26 Federal Plano de Apoio Conjunto à Inovação Tecnológica Agrícola no Setor 

Sucroenergético - PAISS Agrícola 

2014 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

27 Federal PAPPE Integração 2010 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

28 Federal Programa Pappe Subvenção – Programa de Apoio à Pesquisa em Pequenas 

Empresas 

2006 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

29 Federal PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 2003 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
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Tecnológico e Inovação 

30 Federal Plano Inova Empresa 2013 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

31 Federal Prêmio Jovem Cientista 1981 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

32 Federal Programa de Subvenção Econômica à Inovação Nacional 2006 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

33 Federal Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC 2007 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

34 Federal Programa de Apoio à Inovação Tecnológica em Micro-Empresas e Empresas 

de Pequeno Porte – Tecnova 

2012 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

35 Federal Programa de Apoio à Aquisição Inovadora em Empresas de Telecomunicações 

– Telecom 

2017 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

36 Federal Start-Up Brasil - Programa Nacional de Aceleração de Startups 2012 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

37 Federal Emenda Constitucional Nº 85 2015 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

38 Federal Prêmio Capes-Interfarma de Inovação e Pesquisa 2014 Ministério da Educação 

39 Federal Ciência sem Fronteiras 2011 Ministério da Educação 

40 Federal Programa de Cooperação Internacional em Inovação 2010 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

41 Federal Programa Inovar-Auto 2012 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

42 Federal Programa InovAtiva Brasil 2013 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

 

43 

 

Federal 
Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao 

Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e 

Gás Natural – Pedefor 

 

2016 

 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

44 Federal Política de Desenvolvimento da Biotecnologia 2007 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

45 Federal Programa Innovate in Brasil 2015 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

46 Federal Plano de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde 

(PIDTS) 

2017 Ministério da Saúde 

47 Federal Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS 2004 Ministério da Saúde 

48 Federal Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2014 Ministério de Minas e Energia 

49 Federal BNDES Finem – Inovação 2012 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

50 Federal Fundo Tecnológico (BNDES Funtec) 1963 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

51 Federal BNDES MPME Inovadora 2014 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

52 Federal Programa BNDES de títulos híbridos de apoio a inovação - BNDES THAI 2016 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

53 Federal Concurso Inovação no Setor Público 1996 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

54 Federal G.Nova - Laboratório de Inovação em Governo 2016 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

55 Estadual Projeto Intercaju 2010 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do 

Ceará 

56 Estadual Prêmio Mais IDH para a Ciência, Tecnologia e Inovação 2015 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão 

57 Estadual Inova Maranhão 2016 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão 
58 Estadual Selo Empresa Inovadora 2016 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão 
59 Estadual Prêmio Inova Maranhão 2016 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Maranhão 
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60 Estadual Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública - Inovação de Melhores 

Práticas e Ideias no Serviço Público 

2005 Secretaria de Administração e Desburocratização do Mato 

Grosso do Sul 

61 Estadual Sistema Mineiro de Inovação 2006 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 

62 Estadual Programa de Incentivo à Inovação (PII) 2006 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 

63 Estadual Minas Digital 2015 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 

64 Estadual Programa AMITEC 2006 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 

65 Estadual Programa de Apoio ao Inventor Independente e Micro e Pequena Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (Inventiva) 

2013 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 

66 Estadual Pró-Inovação 2011 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 

67 Estadual Prêmio Inova Minas Gerais 2016 Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 

68 Estadual Programa Inova Pará 2016 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 

Tecnológica do Pará 

69 Estadual Lei 8.426 2016 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 

Tecnológica do Pará 

70 Estadual Desafio InovaTur 2017 Secretaria de Estado de Turismo do Pará 

71 Estadual Programa de Apoio ao Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do 

Estado do Paraná 

2017 Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná 

72 Estadual Programa de Fomento à Inovação e Competitividade no Estado do Piauí – 

Inova Piauí 

2017 Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do 

Piauí 

73 Estadual Auxílio ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica – ADT 2007 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro 

74 Estadual Programa de Apoio a Projetos de Inovação em Engenharia 2017 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro 

75 Estadual Programa Startup Rio: Apoio à Difusão de Ambiente de Inovação em 

Tecnologia Digital no Estado do Rio de Janeiro 

2016 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro 

76 Estadual Programa Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação no Estado 

do Rio de Janeiro 

2010 Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro 

77 Estadual Extensão Produtiva e Inovação 2011 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul 

78 Estadual Lei 14.328 - Lei Catarinense de Inovação 2008 Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina 

79 Estadual Prêmio Professor Caspar Erich Stemmer Inovação Catarinense 2008 Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina 

80 Estadual Programa Talento Inovador 2017 Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina 

81 Estadual Lei Paulista de Inovação 2008 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
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Tecnologia e Inovação de São Paulo 

82 Estadual Programa São Paulo Inova 2012 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de São Paulo 
83 Estadual Sistema Paulista de Ambientes de Inovação 2014 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de São Paulo 
84 Estadual Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) 2000 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de São Paulo 
85 Estadual Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 1997 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de São Paulo 
86 Estadual Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 1995 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação de São Paulo 
87 Estadual PROINT – Programa de Inovação Tecnológica 2011 Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Sergipe 

88 Municipal Edital de Inovação para a Indústria - Chamadas Temáticas 2017 Secretaria de Cidade Sustentável e Inovação de Salvador 

89 Municipal Lei Municipal de Inovação 2012 Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico de Florianópolis 

90 Municipal Programa de Incentivo Fiscal à Inovação 2017 Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico de Florianópolis 

91 Municipal Programa Inovações Pedagógicas e de Gestão na Rede 2014 Secretaria de Educação de São Paulo 

92 Municipal Programa de Fomento e Pré-Aceleração de Startups 2014 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico de São Paulo 

93 Municipal Política Municipal de Estímulo à Inovação e ao Desenvolvimento de Startups 

na Cidade de São Paulo – Tech Sampa 

2014 Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo de São Paulo 

94 Municipal Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas (VAI TEC) 2013 Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e 

Empreendedorismo de São Paulo 
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Considerações finais 

Defendemos a tese de que os pressupostos de inovação precisam ser revistos para 

comportarem a pequena empresa. Para isso tratamos de três aspectos principais: o campo de 

inovação, o contexto de geração de inovação na pequena empresa e as políticas de inovação. 

Desenvolvemos a tese em três artigos, cujos objetivos foram: artigo 1 - discutir como a 

pesquisa em inovação na pequena empresa pode ser operacionalizada; artigo 2 - compreender 

como o gestor/dono gera inovação na pequena empresa; e artigo 3 - analisar a adequação das 

políticas de inovação para o desenvolvimento da pequena empresa e do país. No tópico 

seguinte lançamos as últimas considerações sobre a tese desenvolvida. 

Contribuição geral, ligação entre os capítulos e implicações para a teoria, prática e política 

Abordamos o campo de inovação, o contexto de geração de inovação e as políticas de 

inovação porque acreditamos que são aspectos obrigatórios e centrais para a geração de 

pressupostos de inovação adequados à pequena empresa. O campo de inovação nos trouxe um 

panorâma de como pesquisadores e financiadores de pesquisa têm desenvolvido e estimulado 

a pesquisa em inovação; o contexto de geração de inovação nos mostrou quais elementos 

geram inovação na pequena empresa; e as políticas de inovação nos forneceram evidências 

sobre como a atividade que leva à inovação é valorizada no país.  

Lembramos que quando nos referimos à pequena empresa estamos falando do que 

chamamos nesta pesquisa de “negócios esquecidos” - pequenas empresas pertencentes a setor 

tradicional, de baixa tecnologia e que não utilizam P&D em seu processo de inovação. São os 

“negócios esquecidos” os tipos mais comuns de empresas em todo o mundo e os com mais 

forte impacto econômico e social quando olhamos para a localidade. Embora tenha havido 

grande debate sobre a inovação na grande e na pequena empresa, principalmente a partir dos 

anos 70 com a reconfiguração das relações entre setor produtivo, governo e universidade, o 

foco sempre residiu em pequenas empresas que não representam os “negócios esquecidos”. 

No primeiro artigo descobrimos fragilidades que comprometem a operacionalização 

da pesquisa e explicam a trajetória de desenvolvimento do campo de inovação. A partir dessas 

fragilidades orientamos como a pesquisa em inovação e em inovação na pequena empresa 

pode ser operacionalizada e o que os pesquisadores devem considerar. Entendemos que esta 

etapa é importante porque os insights gerados no primeiro artigo podem estimular 

pesquisadores a questionar o status quo e gerar conhecimento novo e socialmente últil.  
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Se o campo de inovação e os pressupostos desenvolvidos a partir dele são voltados 

para uma pequena parcela de empresas, podemos por analogia compará-lo ao “reino de um 

tirano”. No centro do reino temos uma pequena parcela de empresas para a qual toda a 

pesquisa é voltada, e ao redor uma vasta gama de empresas que vivem à margem do campo de 

inovação, dos modelos de inovação, das políticas de inovação, dos financiadores de pesquisa. 

Acreditamos que o primeiro artigo tem o potencial de reconfigurar o campo de inovação e de 

ajudar a desenvolver perspectivas mais próximas da realidade da pequena empresa.  

As proposições do primeiro artigo nos auxiliaram no desenvolvimento dos demais. A 

criação de um modelo de inovação adequado à pequena empresa se mostrou uma das 

principais etapas na geração de pressupostos de inovação mais adequados. Isso porque um 

modelo de inovação enquadra a forma como pesquisadores enxergam a atividade inovadora e 

reflete a prática de inovação de uma empresa. Logo, o modelo de inovação gerado no segundo 

artigo indica que ações podem ser empreendidas para tornar uma pequena empresa inovadora.  

Por exemplo, se as atividades de inovação da pequena empresa são direcionadas pelo 

gestor, não faz sentido pensar em qual estrutura a pequena empresa deve ter para inovar. Os 

modelos de inovação tradicionais (Tabela 1, segundo artigo) trazem a cultura organizacional 

como importante na geração de inovação. Entretanto, o conceito de cultura organizacional na 

grande e pequena empresa é diferente. Na grande empresa a cultura organizacional favorável 

à inovação depende de um quantitativo de pessoas com crenças e valores alinhados com esse 

objetivo e de um ambiente de inovação que suporte essas crenças e valores. Na pequena 

empresa ela depende do gestor/dono. Ou seja, o mesmo fator de inovação pode ter significado 

diferente a depender do tipo de organização, e isso envolve ações de inovação diferentes. 

Para o gestor/dono isso significa que independente dos recursos materiais disponíveis, 

ele é o principal responsável pela inovação e deve demonstrar forte vontade de percorrer a 

inovação; e para órgãos e entidades de suporte à pequena empresa isso significa que ações 

baseadas em recursos, como financiamento e inserção de tecnologias, só serão efetivas se 

acompanhadas e/ou precedidas de ações baseadas em comportamento, como educação e 

cultura empreendedora e aconselhamento nos diferentes estágios do negócio. 

O terceiro artigo nos forneceu evidências sobre como a inovação é valorizada no 

Brasil. As pequenas empresas possuem pouca representatividade e força se tomadas de forma 

individual, mas juntas refletem o nível de desenvolvimento de um país. Seu vínculo com a 

localidade e seu potencial de transformação permite o melhor funcionamento da sociedade. 
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Portanto, a falta de políticas de inovação adequadas revela o papel pouco ativo dos 

formuladores de políticas, que desconhecem que atividades empreendedoras geram inovação. 

A inovação é a saída para tornar as cidades auto-suficientes, elevar o bem-estar social 

e evitar bolsões de pobreza. Para tanto, essas ações devem estar intimamente ligadas ao 

contexto que pretendem atender. Caso contrário, geram efeitos nocivos às localidades. Por 

exemplo, imaginemos uma cidade pequena, localizada no alto sertão. Não há empregos para o 

jovem, os serviços e produtos ofertados são de baixa qualidade, o atendimento é precário, e os 

jovens com mais perspectivas são filhos de comerciantes ou funcionários públicos. A cidade é 

mantida pelo comércio e pela presença de uma grande empresa e poucas empresas públicas 

comuns a todo tipo de localidade, principalmente pela prefeitura. Com o discurso de 

desenvolvimento, o governo resolve instalar uma universidade, métrica clássica de inovação.  

Vamos à análise: este tipo de política para localidades pobres ou pouco desenvolvidas 

é predatório. Melhor qualificação por parte dos jovens não significará oportunidades dentro da 

localidade. Recém formado, o jovem não conseguirá emprego e irá exercer qualquer atividade 

não relacionada com sua formação. Isso aumentará o senso de não pertencimento e gerará um 

fluxo migratório rumo às capitais, consideradas “redutos de oportunidades”. Isso também não 

aumentará a qualidade dos serviços e produtos ofertados na localidade, pois a criação da 

universidade não significa valorização da atividade empreendedora que leva à inovação. 

Como resultado, haverá dificuldade em reter profissionais de saúde e os próprios professores 

da universidade, que residem na capital e se deslocam rumo a essa cidade apenas a trabalho. 

Com o tempo, a criação da universidade apenas ampliará o bolsão de pobreza, já que criará 

oportunidades fora da cidade e pouco senso de pertencimento dentro da localidade.  

Não seria melhor se em conjunto com a criação da universidade os formuladores de 

políticas investissem em políticas de valorização do potencial local, por meio da pequena 

empresa e da população local, e criassem oportunidades? A pergunta norteadora da política 

deveria ser: o que essa cidade precisa para se tornar auto-suficiente e para que a população ali 

permaneça? A solução para as cidades e para o país parte da valorização do potencial de 

inovação de cada cidade e das empresas que as representam, os “negócios esquecidos”. 

Consideramos a análise da adequação das políticas de inovação a etapa final para a 

geração de pressupostos de inovação mais adequados para a pequena empresa. Isso porque a 

efetividade de uma política de inovação depende de sua adequação. Logo, nossos resultados 
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podem contribuir para a formulação de políticas que promovam a inovação na pequena 

empresa, aumentem a competitividade do país e gerem externalidades sociais. 

As políticas de inovação devem considerar o papel social e econômico da pequena 

empresa e devem estar alinhadas aos propósitos de desenvolvimento do país. O Brasil possui 

um dos menores investimentos em inovação se comparado não só com os países 

desenvolvidos, mas também com nações emergentes. No Brasil, os gastos com inovação 

giram em torno de 1,2% do PIB, enquanto que a China possui 2,1%. E de 2017 para 2018 

houve corte de 25% do orçamento previsto em Ciência e Tecnologia (Martins, 2018). De 

acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Martins, 2018), “quando a 

economia passou a crescer em ritmo menor, os chineses aumentaram os investimentos em 

Ciência e Tecnologia, exatamente para dar suporte ao desenvolvimento local. O Brasil faz o 

inverso. Em meio à crise, promove um desmonte sem precedentes na área”. 

Dada essas considerações, esperamos que os insights gerados nesta tese orientem a 

pesquisa em inovação na pequena empresa, melhorem a prática da inovação nessas empresas 

e orientem a formulação de políticas de inovação mais adequadas. Para o amadurecimento do 

campo de inovação que trata da pequena empresa sugerimos aos pesquisadores que 

considerem as sugestões de pesquisas dispostas ao final de cada artigo desta tese. 

Trajetória da pesquisa: entre o processo e o resultado 

Escolhi a temática “inovação na pequena empresa” com o propósito de contribuir com 

o desenvolvimento de pequenas localidades e daqueles que representam essas localidades. 

Diferente de países-modelo, como Finlândia, Noruega e Dinamarca, cujas pequenas 

localidades são estruturadas e oferecem segurança e bem-estar social aos seus habitantes10, o 

Brasil apresenta vastos bolsões de pobreza concentrados principalmente nos pequenos 

municípios, cuja precariedade não reflete as potencialidades locais. Se os negócios esquecidos 

formam o tipo de organização predominante na maior parte das localidades e a inovação está 

relacionada com desenvolvimento econômico e social, este me pereceu um caminho natural. 

A tese em três artigos se mostrou um desafio. Isso porque ela pressupõe o 

desenvolvimento de três pesquisas que sustentem a tese central e ao mesmo tempo tenham sua 

própria “identidade” e contribuição. O propósito explícito de “gerar pressupostos de inovação 

                                                           
10 A Finlândia, Noruega e Dinamarca lideram os rankings mundiais de felicidade - 1ª, 2ª e 3ª, respectivamente -, 

e possuem excelentes posições nos rankings de desenvolvimento - 3ª, 1ª e 7ª, respectivamente -, inovação - 7ª, 

19ª e 8ª, respectivamente -, e competitividade - 10ª, 11ª e 12ª, respectivamente (Brant, 2018; Cunha, 2018; Folha 

de São Paulo; 2017; Sutto; 2018). 
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adequados à pequena empresa” e o propósito implícito de “contribuir com o desenvolvimento 

de pequenas localidades e daqueles que representam essas localidades” levaram ao estudo do 

campo de inovação, do contexto de geração de inovação, e das políticas de inovação.   

Cada artigo gerou desafios ao longo de sua construção. O primeiro artigo foi 

idealizado inicialmente com o objetivo de confrontar a teoria de inovação vigente e gerar uma 

nova teoria de inovação adequada à pequena empresa. Este objetivo se mostrou pretencioso e 

fruto da imaturidade que toda tese em fase embrionária possui por causa das pretensões quase 

utópicas do doutorando. Após conversas com meu orientador e contribuições da banca de 

qualificação e dos eventos que participei, o objetivo foi reformulado para “discutirmos como 

a pesquisa em inovação na pequena empresa deve ser operacionalizada”. 

O segundo artigo também incorporou as contribuições da banca de qualificação, 

defesa final e eventos. O principal desafio foi a escolha das empresas que compuseram a 

pesquisa. Era importante que as empresas atendessem todos os critérios11. Isso porque o foco 

desta tese são os negócios esquecidos e a falta de visibilidade dessas empresas reflete no 

desempenho local. Logo, o Modelo Comportamental de Inovação é para essas empresas. A 

dificuldade em encontrar empresas com todos os critérios quase inviabilizou a pesquisa, mas 

eleva a importância de modelos que contribuam com o desenvolvimento dessas empresas. 

O terceiro artigo também incorporou as contribuições da banca de qualificação, defesa 

final e do evento. O principal desafio foi o acesso às políticas de inovação. O acesso é difícil e 

as informações são superficiais. Os resultados do terceiro artigo me fizeram questionar se 

ainda há solução para o Brasil e o que estão fazendo com o nosso país. Confesso que foram os 

resultados mais tristes de escrever de toda minha trajetória acadêmica.  

Tendo chegado ao fim, percebo que na verdade cheguei ao começo. São muitas 

questões que ainda precisam ser respondidas e exploradas e muito trabalho ainda deve ser 

feito. Desejo profundamente que os resultados desta tese extrapolem a pesquisa e de alguma 

forma ajudem a formar um país mais justo e igualitário por meio dos negócios esquecidos. 

Este último desejo talvez ainda seja um resquício daquela “imaturidade” e “pretensões quase 

utópicas do doutorando”, mas acredito que seja possível. 

 

                                                           
11 Ser micro ou pequena empresa (SEBRAE, 2015); pertencer a setor tradicional; ser de baixa tecnologia; não 

utilizar P&D no processo de inovação; ter recebido um prêmio de inovação ou de competitividade; ter atividade 

econômica adequada à realidade de qualquer localidade. 
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