
A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NAS PEQUENAS EMPRESAS 

 

Patryk de Oliveira SOUZA1 

Álisson Gonçalves MARTINS2 

 
 

RESUMO: A alta taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas em seus 

primeiros anos de atuação é algo preocupante tendo em vista seu importante papel na 

sociedade, seja ele econômico ou social e que deve ser analisado levando em conta a 

inovação como um dos fatores de maior relevância, conceito este um dos mais 

importantes pontos de investimentos dentro das organizações e um dos que mais 

precisam de atenção. O presente artigo faz uma explanação sobre a inovação nas micro 

e pequenas empresas no Brasil, apresentando o cenário de alta competitividade em que 

estão inseridas, as dificuldades encontradas ao se inovar, incentivos, perspectivas e 

expectativas de mudanças, políticas de apoio governamentais, vantagens de se implantar 

e utilizar a inovação com o objetivo de se conseguir uma vantagem competitiva, a 

relação entre usuários e mudanças advindas da inovação, e a importância da inovação 

em uma visão empresarial interna e em uma visão socioeconômica. 
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ABSTRACT: The high mortality rate of micro and small companies in their first years 

of operation is something of concern in view of their important role in society, be it 

economic or social, and which must be analyzed taking into account innovation as one 

of the most relevant factors, this concept is one of the most important investment points 

within organizations and one of the most in need of attention. This article explains the 

innovation in micro and small companies in Brazil, presenting the scenario of high 

competitiveness in which they are inserted, the difficulties encountered when 

innovating, incentives, perspectives and expectations of changes, government support 

policies, advantages of to implement and use innovation in order to achieve a 

competitive advantage, the relationship between users and changes arising from 

innovation, and the importance of innovation in an internal business and socio-

economic view. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O mercado atual se caracteriza por sua elevada competitividade e alta velocidade 

de mudanças, a todo o momento se vê empresas oferecendo novos produtos, serviços, 

processos, meios de alcançar e se comunicar com os consumidores, entre infinitos 

fatores que podem ser melhorados ou descobertos. Tem como objetivo geral apresentar 

de forma clara e objetiva qual é o entendimento e como se faz inovação dentro das 

pequenas empresas e como objetivos gerais: atender as expectativas dos consumidores 

que já não é o grande desafio das empresas, buscar surpreender entregando algo novo 

que supra suas necessidades e desejos, assim conseguindo uma fatia do mercado e uma 

vantagem competitiva e atender a real necessidade de apoio das pequenas empresas no 

âmbito geral, visto que a maior fatia de mercado no Brasil é das Micro e Pequenas 

Empresas.  A pesquisa se justifica pela necessidade de entendermos melhor o processo 

de inovação e suas carascterística em âmbitos, geralmente, não vistos na sociedade, que 

são as Micro e Pequenas Empresas. O nome que se dá a esse fenômeno que ocorre no 

mercado é inovação. Atualmente as empresas dos mais diversos tipos, tamanhos e 

nichos, utilizam da inovação como uma de suas maiores vantagens no mercado 

altamente competitivo em que estão inseridas. Empresas de pequeno porte possuem 

uma realidade diferente e específica quando comparadas com as gigantes do mercado, e 

muitas vezes elas se deparam com dificuldades e problemas que empresas maiores e já 

estabelecidas no mercado não enfrentam ou superam com certa facilidade. O presente 

artigo se dispõe a apresentar a seguinte problemática: como a inovação ocorre em micro 

e pequenas empresas, bem como sua importância para a gestão e o avanço econômico 

destes negócios, assim como analisar se a inovação é um dos fatores que julgam a taxa e 

o tempo de sobrevivência das micro e pequenas empresas no mercado? 

 

2. CONCEITO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE’S) 

 

 Segundo a Lei Complementar 123/2006 da Presidência da República, 

microempresas são aquelas com faturamento anual inferior ou igual à R$ 360.000,00, 

além de possuir um quadro de até 9 (nove) funcionários no caso de comércios, e até 19 

(dezenove) funcionários no caso de indústrias, podendo se enquadrar sociedade 

empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o 



 

empresário, todos devidamente registrados. Pequenas empresas possuem diferença 

quanto a seu faturamento anual quando comparado com microempresas, devendo ser 

superior à R$ 360.000,00 e igual ou inferior à R$ 4.800.00,00, com um quadro de 

funcionários de 10 (dez) a 49 (quarenta e nove) funcionários em caso de comércios, e de 

20 (vinte) a 99 (noventa e nove) em caso de indústrias. 

 

2.1 Representatividades mercadológicas das Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) 

no Brasil 

 

Os pequenos negócios somam a maioria de empresas registradas no país, de 

acordo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), entre 

os anos de 2005 e 2015, o número de pequenos negócios cresceu 27,5% e chegou a 

representar 99%dos estabelecimentos no ano de 2015, somando 6,8 milhões de 

empresas em atividade. (SEBRAE, 2017). 

No estado de São Paulo, maior centro econômico da América do Sul, pequenos 

negócios representam 98% do total de empresas, 50% dos empregos, 39% dos salários e 

27% do Produto Interno Bruto (PIB). Sendo do total de empresas, 41% em serviços, 

37% em comércio, 12% em indústrias, 7% em construção e 3% em agropecuária. 

Considerando toda essa representatividade no mercado regional e nacional é de se 

preocupar a baixa taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas que é de apenas 

76,3%, portanto uma em cada quatro empresas registradas no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) fecha antes de completar dois anos de mercado. (SEBRAE, 

2018). 

Ações tomadas por gestores de pequenos negócios:  

 

 Nota–se que empresas que não buscam novas formas de se aperfeiçoar seus 

produtos, analisar o que está ocorrendo no mercado, capacitar seus funcionário ou 

mesmo reavaliar seu plano de negócio, estão mais propensas ao fracasso e à incerteza 

trazida por fatores externos. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Ações tomadas por gestores de pequenos negócios. 

 

Fonte: Sebrae–SP (2018), adaptado de Fundação Nacional de Qualidade (FNQ). 

 

   

“As empresas que costumam, com frequência, aperfeiçoar produtos e serviços, 

estar atualizada com respeito às tecnologias do setor, inovar em processos e 

procedimentos e investir em capacitação, tendem a sobreviver mais no mercado” 

(SEBRAE, 2014, p.9). 

 

Estratégias utilizadas por pequenos negócios para atrair clientes:  

 

Figura 2 – Estratégias utilizadas por pequenos negócios para atrair clientes: 

 

Fonte: Sebrae–SP (2018), adaptado de Fundação Nacional de Qualidade (FNQ). 

 

 Analisando as ações tomadas por empresas em atividade e por empresas 

encerradas, percebe–se que as estratégias de diferenciação de produtos e investimentos 

em marketing são mais vantajosas do que estratégias que envolvam custos e formas de 

pagamentos. 

 



 

2.1.1 Órgãos que incentivam o trabalho das Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) 

no Brasil 

 

Os pequenos negócios possuem certos incentivos de órgão públicos e privados 

que auxiliam sua continuidade e buscam facilitar o processo de formação e estruturação 

dos mesmos. Um dos mais importantes e conhecidos destes órgãos é o SEBRAE, uma 

organização privada que promove a competitividade e o desenvolvimento dos micros e 

pequenos negócios, com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo e acelerar o 

processo de formalização da economia por meio de parcerias do setor público e privado. 

(SEBRAE, 2015). 

Em paralelo também existem políticas públicas de inovações, que exercem um 

conjunto de atividades desenvolvidas pelo estado, como a criação de ministérios, 

conselhos, secretarias e fundações, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 

inovativo nas empresas privadas. 

 Alguns dos órgãos que existem na finalidade de fomentar a inovação em 

pequenas empresas são: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) que tem por objetivo agregar pessoas altamente qualificadas em 

atividades P&D (Pesquisa e Desenvolvimento); Fundação de Amparo de Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) que proporciona bolsas e auxílios para pesquisas 

relacionadas à inovação; Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) onde se apoia a 

implementação do desenvolvimento tecnológico; Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES) que oferece apoio financeiro de longo prazo através de 

linhas de financiamento. (MELLO, 2016). 

 

2.1.2 Pequenas empresas e grandes impulsionadores da economia brasileira 

 

Segundo dados do SEBRAE (2014) as micro e pequenas empresas vêm 

apresentando cada vez mais importância no desenvolvimento socioeconômico do país, 

onde 44% dos empregos formais em serviços, 99% no setor de comércio, 43% no setor 

pessoal, 8% nas indústrias e 2% no agronegócio, são gerados por pequenos negócios. 

Os pequenos negócios são um dos maiores impulsionadores da economia 

nacional, proporcionando um mercado dinâmico e flexível, e trazendo grandes impactos 

socioeconômicos. São responsáveis por empregar grande parte das famílias brasileiras, 

principalmente jovens que estão entrando no mercado de trabalho. (SEBRAE, 2008). 



 

 

2.2 Conceito de inovação 

 

De acordo com Schumpeter (1934, p.19), inovação é a “aplicação comercial ou 

industrial de algo novo – um novo produto, processo ou método de produção; um novo 

mercado ou fonte de suprimento; uma nova forma de organização comercial, 

empresarial ou financeira.” 

Para Drucker (2004), a inovação é uma função específica de toda empresa, 

independentemente do tamanho e ramo, no qual se cria novos recursos e meios de 

produção de riquezas ou desenvolve recursos já existentes com um maior potencial para 

geração de riqueza. 

 Segundo Filho (2013), “a inovação presume a iniciativa e gestão de uma ideia 

para se conseguir um resultado positivo, e que se sustente ao passar do tempo”. 

Ou seja, inovação é a implementação de uma melhoria ou otimização, não 

necessariamente devendo ser algo nunca antes visto, más algo novo para a empresa que 

está o implementando, com o intuito de gerar riqueza e que tenha sustentação para que 

se obtenha êxito e sua execução. 

 

2.2.1 Surgimento da inovação nas Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) do Brasil 

 

 Após a segunda guerra mundial, com a necessidade de se reduzir os custos de 

produção e com o desenvolvimento tecnológico, o mercado se viu na obrigação de 

inovar e desenvolver novas formas de entregar seus produtos. Paralelamente os 

consumidores passaram a ser mais exigentes e a ter mais opções de onde e o que 

comprar, como resultado surgiu o marketing, que se tornou a maior ferramenta das 

empresas para se conseguir uma fatia do mercado. Nas últimas décadas a tecnologia se 

tornou o recurso mais utilizado, e o que mais foi realizado investimentos por parte das 

empresas. Com o marketing e a tecnologia, as empresas podem de uma maneira mais 

simples e direta acompanhar e lançar novas tendências, avaliar e prever mudanças no 

mercado, e assim, inovar (AMARAL, 2013) 

 

 

 

 



 

2.3 Conceito de competitividade 

 

A competitividade pode ser traduzida como a aptidão de uma empresa 

nas suas ações em relação a seus concorrentes. Desta forma são 

fixadas estratégias e se tomam decisões compatíveis sobre quais ações 

serão desenvolvidas para se alcançar melhores resultados. O gestor 

deve alinhar suas competências internas e aproveitar e aproveitar as 

oportunidades identificadas pela necessidade do mercado. (CORREIA 

FILHO, 2017, p.9). 

 

Segundo o Diário Financeiro (2017), a competitividade acontece quando duas ou 

mais empresas disputam uma fatia de mercado. Este fato alavanca a inovação e o 

crescimento econômico, fazendo com que se exista uma vantagem competitiva por parte 

da empresa que se destaca. 

Dito isto, a competitividade pode ser entendida como a busca por destaque e 

conquista de uma parte do mercado, a partir de um produto, serviço ou processo, 

buscando a geração de riqueza para a organização. 

 

 

2.3.1 Cenário de competitividade nas Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) do 

Brasil no século XXI. 

 

A elevada velocidade de desenvolvimento tecnológico e a globalização cada vez 

mais presente no cotidiano criam a perspectiva de que o mercado terá mudanças cada 

vez mais rápidas e a competitividade será cada vez mais reconhecida como um dos 

pontos principais a serem tratados. Este cenário não apresentará apenas riscos e ameaças 

para as empresas, mas também oportunidades que poderão ser aproveitadas. (DA 

CRUZ, 1998). 

Para Tidd (2006), o mercado do século XXI se destaca por suas mudanças que 

ocorrem a todo o momento, e que para encontrar uma garantia de sobrevivência as 

empresas buscam novos métodos, práticas, processos, técnicas, produtos, ou seja, 

buscam inovar, para isso faz se necessário que as empresas utilizem suas habilidades e 

competências, para que assim consigam planejar e traçar uma estratégia para se obter 

uma vantagem competitiva. 

  

2.4 Perspectivas e expectativas da estruturação da inovação nas Micro e Pequenas 

Empresas (MPE’s) no Brasil no século XXI 



 

 

 

De acordo com Santos (2012), em tempos de mudanças, as pequenas empresas 

possuem um importante papel social e econômico, e é importante que estejam 

preparadas para que consigam desenvolver novos produtos, serviços ou processos, e que 

esses sejam bem desenvolvidos e consigam chegar até o mercado. 

 

A inovação é um elemento fundamental para o desenvolvimento 

econômico e para a competitividade empresarial. A inovação, 

enquanto estratégia permanente é importante fonte de vantagens 

competitivas que podem se traduzir em termos de participação de 

mercado, rentabilidade, produtividade e crescimento. (COUTINHO, 

2017, p.153). 

 

É visto que os pequenos negócios são de grande importância socioeconômica, e 

se a inovação for bem empregada nestas empresas, são altas as possibilidades de 

crescimento e geração de riqueza. De acordo com Coutinho (2017), o potencial 

inovativo de uma sociedade depende de fatores como a existência de instituições que 

tem o objetivo de fomentar a inovação por meio de políticas públicas, devem ser ações 

planejadas e estruturadas com o intuito de desenvolvimento socioeconômico no qual a 

inovação é o elemento principal.  

 

 

2.5 A inovação das Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) e seus usuários: relação 

estruturante. 

 

Segundo Terra (2010), as mudanças trazidas pela inovação por vezes geram 

insegurança e uma recusa proposital por parte de seus usuários, nem sempre por conta 

de uma não usabilidade correta ou pelo fato do ser humano ser cauteloso com 

mudanças, alguns outros fatores podem interferir nesta recusa, como a não inclusão 

digital, problemas ambientais devido a técnicas que não prezam pelo desenvolvimento 

sustentável e inadequado planejamento do desenvolvimento tecnológico.  

Para Mussi (2008), a percepção da inovação deve ser regular e parecer natural 

aos olhos do usuário, ferramentas empregadas devem ser ocultas para que não exista 

resistência ou dificuldades intencionais por parte de quem a utiliza.  

  

 



 

3. METODOLOGIA 

 

 O presente artigo apresenta aspectos de uma pesquisa quantitativa por se tratar 

um problema social e representá–lo em números de forma conclusiva (KNECHTEL, 

2014), e também de uma pesquisa qualitativa, por envolver uma abordagem 

interpretativa do assunto tratado (DENZIM, 2006). 

 Para a elaboração do artigo foi utilizada pesquisa bibliográfica, em publicações 

realizadas em livros, revistas e sites que tratam e discutem o tema proposto (GIL, 2002). 

Também conta com uma pesquisa de campo realizada através da realização de um 

questionário elaborado pelo autor aplicado in loco em seis micro e pequenas empresas, 

sendo duas mercearias, duas panificadoras e dois comércios de materiais para 

construção, para buscar as informações de como os gestores de pequenos negócios 

avaliam e agem com relação à inovação em seus estabelecimentos.  

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Considerando o que foi descrito e analisado anteriormente é percebido que a 

inovação é um dos fatores de maior impacto na ocorrência da competitividade que 

existe no mercado, além de ser incontestável a importância da inovação nas micro e 

pequenas empresas, além da importância socioeconômica que estes pequenos negócios 

representam. Quando bem gerida e implementada em uma organização pode oferecer 

uma valiosa vantagem sobre seus concorrentes.  

Figura 3 – Conhecimento acerca do conceito de inovação. 

 

Fonte – Elaborada pelo autor. 

 

 A figura 3 aponta que quatro dos entrevistados possuem um conhecimento 

mediano sobre o conceito de inovação, e outros dois possuem um baixo conhecimento 

sobre o conceito. 
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Gestores costumam afirmar com convicção que suas empresas são de fato 

inovadoras e que conhecem o que é inovação, porém, em certas ocasiões estas respostas 

são equivocadas, tendo o gestor certo preconceito do que realmente é este fator. 

(ZUQUETTO, 2016) 

 Analisando a figura 3, nota–se que o nível de conhecimento no conceito de 

inovação pelos gestores de pequenos negócios fica entre mediano e baixo, o que se é 

compreensível, pois por se tratar de pequenos negócios é comum não existirem 

profissionais altamente qualificados em áreas especificas. Porém, também não existem 

gestores que desconheçam completamente o conceito de inovação, mostrando–se então 

que seria necessário que estes gestores buscassem por informações sobre inovação, 

principalmente os que relatam baixo conhecimento sobre, para que assim possam 

aperfeiçoar a gestão de sua empresa, aplicando técnicas e métodos que remetem a 

inovação.  

 

Figura 4 – Empresas que tentaram ou passaram por inovação. 

 

Fonte– Elaborada pelo autor. 

 De acordo com a figura 4, quatro dos entrevistados relatam que seus negócios já 

passaram ou tentaram passar por algum tipo de inovação, enquanto um respondeu que a 

empresa nunca passou ou tentou passar por uma inovação, o restante não soube 

responder. 

 Laforet&Tann (2006) ressaltam que micro e pequenas empresas têm sua 

capacidade de inovar restringida e retardada por conta da dificuldade de se acessar 

recursos tecnológicos, já que por vez, estes apresentam valor elevado e incompatível 

com a realidade de um pequeno negócio.Na figura 4 existe um ponto preocupante, visto 

que empresas que não inovam tendem a ter uma maior taxa de mortalidade quando 

comparadas com empresas que inovam. Outro ponto preocupante é que existem 
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empresas que não souberam responder se já passaram por uma inovação, mostrando 

uma falta de conhecimento e informação por parte do gestor. 

Figura 5 – Nível de dificuldades para se inovar.

 

Fonte– Elaborada pelo autor. 

  

Na figura 5, é visto que quatro dos seis gestores de pequenos negócios 

entrevistados apontam uma dificuldade mediana ao inovar, já os outros dois relatam 

uma baixa dificuldade para se inovar. 

 Os principais e mais comuns desafios que as micro e pequenas empresas 

enfrentam ao inovar são a necessidade de captação e a falta de recursos financeiros, que 

afeta o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de novas tecnologias, comprometendo 

assim o desenvolvimento de práticas inovativas e a sobrevivência destas empresas no 

mercado. (LIMA, 2019). 

 Segundo os gestores que responderam o questionário representado na figura 5, 

não existe uma alta dificuldade ao se inovar, um dado um tanto quanto positivo, 

mostrando que os gestores não veem a tarefa de se inovar como algo impossível ou 

altamente complexa de se realizar, ainda assim apresentado algum tipo de dificuldade, 

mas que com a aplicação dos métodos e técnicas corretos podem ser contornadas e 

superadas. 

Figura 6 – Opinião sobre inovação em um pequeno negócio. 

 

Fonte– Elaborada pelo autor.   
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A figura 6 apresenta a opinião de gestores sobre a inovação em pequenos 

negócios, dois entrevistados consideram a inovação como essencial, três a julgam como 

importante, e um relata que a inovação não gera grandes impactos. 

 A maioria dos gestores de pequenos negócios reconhece a importância da 

inovação em suas empresas, porém, uma parcela dos entrevistados julga que sua 

implementação e gestão não causam grandes impactos no resultado final, o que é de 

grande preocupação, pois gestores com este tipo de pensamento não buscam inovar e 

nem inserir métodos e técnicas inovativas naquilo que estão gerindo, fazendo assim com 

que seu negócio tenha uma menor chance de se manter no mercado por um maior 

período de tempo. 

 

Figura 7 – Como se dá a inovação dentro de uma empresa.

 

Fonte– Elaborada pelo autor. 

  

De acordo com a figura 7, cinco dos entrevistados responderam que a inovação é 

algo a ser sempre trabalhado dentro das empresas, e um respondei que a inovação 

ocorre de maneira natural. 

 Quando analisada a figura 7, se percebe que é de opinião majoritária que a 

inovação deve ser constantemente gerida dentro de uma empresa, um dado que mostra 

que os gestores ou donos destes negócios estão preocupados e atentos com esta área tão 

importante no mercado de alta competitividade. Também existem aqueles que 

responderam que a inovação é algo que acontece de maneira natural, o que de certo 

modo está correto se levado em consideração que muitas ideias criativas podem surgir 

em uma empresa que não possui uma cultura de inovação, porém, em contra partida, 

mesmo as ideias mais criativas e originais necessitam de planejamento e controle para 

que não se percam e tenham uma maior chance de serem bem sucedidas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo explanou sobre como a inovação ocorre nos pequenos 

negócios, bem como a realidade socioeconômica das micro e pequenas empresas que 

estão inseridas no mercado altamente competitivo, com o intuito de avaliar se a 

implementação e gestão da inovação nestes negócios é um fator que influencia na 

vantagem competitiva e na permanência e sucesso destas empresas no mercado. 

A pesquisa bibliográfica explorou de maneira assertiva o tema proposto, 

trazendo importantes pontos para definição e apresentação. Em consideração dos pontos 

apresentados notou–se que a inovação é de suma importância em micro e pequenas 

empresas, devendo ser sempre bem gerida e compreendida pelos gestores, assim como 

se pode perceber que empresas que tomam atitudes e utilizam de técnicas inovativas 

possuem uma maior chance de se obter êxito em suas operações. Com a aplicação e 

análise dos questionários foi possível observar de maneira mais clara a realidade das 

pequenas empresas, e com isso se pode notar a necessidade dos gestores terem mais 

conhecimento sobre o que é inovação e como administrar este aspecto tão importante no 

ambiente organizacional. 

 Concluindo, o artigo atendeu ao objetivo proposto, apresentando e definindo 

pontos importantes para a compreensão do contexto geral de inovação nas pequenas 

empresas, podendo este artigo ser utilizado para que leitores possam se familiarizar com 

o tema tratado ou buscar informações para apresentações ou discussões que possam 

surgir.  
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