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Resumo 

A inovação é um fenômeno central para o êxito de micro e pequenas empresas. Diversos 

fatores de natureza pessoal, ambiental e de estilo do negócio mostram-se associados à 

inovação, embora o foco recaia prevalentemente na inovação tecnológica. A questão que se 

procura responder neste estudo é se os fatores de natureza individual, como características 

pessoais e o estilo de gestão de micro e pequenos empreendedores, poderiam ajudar a 

explicar diferentes tipos de inovação. Para tentar responder a essa pergunta, foram propostos 

dois estudos. O primeiro teve como objetivo desenvolver uma medida, com base no modelo 

proposto por Silva (2018), que contemplasse dois fatores: características individuais do 

empreendedor e características da gestão do negócio. O segundo teve o objetivo de testar de 

modo exploratório as associações entre esses fatores e diferentes tipos de inovação (produtos, 

processos, marketing e organizacional). A amostra do primeiro estudo contou com 149 micro 

e pequenos empreendedores, enquanto o segundo contou com 148 participantes do estudo 

anterior (estudo 1). O estudo 1 indicou que a estrutura bifatorial prevista pela medida 

separando características individuais do empreendedor e sua forma de gerenciar o negócio 

não foi confirmada. A solução bifatorial encontrada, após exclusão dos itens de 

características individuais do gestor, e que melhor se ajusta aos dados foi a de duas 

orientações de gestão: uma com foco nas tarefas e outra com foco nas pessoas. O estudo 2 

apontou que o estilo de gestão orientado para tarefa foi o único fator com impacto 

significativo nos quatro tipos de inovação aqui analisados, sugerindo que as características 

individuais e o estilo de gestão orientado para pessoas não contribuem para explicar o tipo de 

inovação.  Os estudos contribuem para a literatura da inovação, oferecendo uma medida de 

orientação da gestão a ser aplicada em contexto das micro e pequenas empresas, haja vista o 

papel central dos micro e pequenos empreendedores no desenvolvimento de seu negócio. 

Oferece indícios a serem explorados em estudos futuros de que apesar de a literatura apontar 



 
 

para a importância das características pessoais do empreendedor, a gestão mais focada nas 

tarefas explica melhor a inovação tecnológica e não tecnológica. 

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas; Inovação; Gestão empreendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Innovation is a central phenomenon for the success of micro and small companies. Several 

factors of a nature personal, environmental and business style are associated with innovation, 

although the focus is mainly on technological innovation. The question that we seek to 

answer in this study is whether factors of an individual nature, such as personal 

characteristics and the microentrepreneur's management style, could help explain different 

types of innovation. To try to answer this question, two studies were proposed. The first 

aimed to develop a measure, based on the model proposed by Silva (2018), that contemplated 

two factors: individual characteristics of the entrepreneur and characteristics of business 

management. The second aimed to test in an exploratory way the associations between these 

factors and different types of innovation (products, processes, marketing and organizational). 

The sample of the first study had 149 micro and small entrepreneurs, while the second had 

148 participants from the previous study (study 1). Study 1 indicated that the two-factor 

structure foreseen by the measure separating individual characteristics of the entrepreneur 

and his way of managing the business has not been confirmed. The two-factor solution found, 

after excluding the items with individual characteristics of the manager, and which best fits 

the data, was two management orientations: one focusing on tasks and the other focusing on 

persons. Study 2 pointed out that the task-oriented management style was the only factor with 

a significant impact on the four types of innovation analyzed, suggesting that individual 

characteristics and the person-oriented management style do not contribute to explain the 

type of innovation. The studies contributed to the innovation literature, offering a 

management orientation measure to be applied in the context of micro and small companies, 

in view of the central role of micro and small entrepreneurs in the development of their 

business. It offers evidence to be explored in future studies that although the literature points 



 
 

to the importance of personal characteristics of the entrepreneur, management task-oriented 

better explains technological and non-technological innovation. 

Keywords: Micro and small companies; Innovation; Entrepreneurial management. 
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Apresentação 

A inovação é uma importante estratégia de sobrevivência e competitividade para 

diversas empresas, independente de seu tamanho ou setor de atividade, sendo um meio para 

consolidação e prosperidade econômica. O sucesso de uma organização não se dá 

exclusivamente por meio da inovação, embora essa pareça ter grande impacto positivo para o 

desempenho organizacional (Gunday et al., 2011; Pires, 2014). Na literatura, esse fenômeno 

não apresenta consenso quanto à sua definição, sendo comumente entendido como a geração 

ou implementação de algo novo ou aperfeiçoado (Anderson et al., 2014; Forsman, 2011). 

Consiste também na destinação de recursos em situações ou finalidades ainda não 

experimentadas, criando novas possibilidades (Barbieri, 2007; Schumpeter, 1988). 

Motivações diversas levam gerentes e empreendedores a apostarem em seu desenvolvimento 

ou adoção. Pode-se inovar para aumentar a capacidade de conquistar novos mercados, tornar-

se mais competitivo, obtendo ganhos em produtividade, e também para aprimorar o 

desempenho da organização (Gunday et al, 2011). 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(Organisation for Economic Co-operation and Development [OCDE], 2006), a inovação 

como um tipo de resultado almejado pode ser de base tecnológica ou não-tecnológica. A 

tecnológica se subdivide em produtos, referente à introdução de um novo ou 

significativamente melhorado bem ou serviço, e processos, com foco na implementação de 

método de distribuição ou produção. A inovação de base não-tecnológica se divide em 

marketing, ao implementar um novo método de marketing com mudanças na concepção, 

promoção ou embalagem de um produto, e organizacional, que envolve um novo método nas 

práticas de negócios, nas suas relações externas ou na organização do ambiente de trabalho 

(Damanpour, 2014; OCDE, 2006). 
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Resultante de diversos fatores, a inovação é um fenômeno complexo, podendo ser 

compreendido como resultado da mobilização de recursos, comportamentos e atividades no 

contexto da organização (Quandt et al., 2015). Em princípio, esse fenômeno pode ser 

influenciado por fatores internos/endógenos, atribuídos à própria estrutura e dinâmica da 

organização, ou externos/exógenos, com origem no meio externo à organização (Souza & 

Bruno-Faria, 2013).  

De modo geral, a literatura tem apontado que fatores como estilo de liderança, 

estratégia, recursos, liberdade para se expressar, cultura e clima organizacional são elementos 

chave para o desenvolvimento de inovação nas organizações (Camisón-Zornoza et al., 2004; 

Machado, 2007; Pires, 2014). No entanto, embora haja relativo consenso sobre os principais 

fatores que promovem a inovação, a diversidade e a extensão de sua literatura desvela 

fragilidades na demarcação conceitual, na tipologia, no processo e na unidade de análise do 

fenômeno, com consequências negativas para a operacionalização desses conceitos em 

estudos empíricos (Damanpour, 2014; Silva & Di Serio, 2017). Além disso, as teorizações 

sobre o tema tomam como referência empresas de grande porte que investem em atividade de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), no que se distanciam das Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs) (Forsman, 2011; Silva, 2018; Silva & Di Serio, 2017), dificultando a generalização 

dos resultados.   

Evidências empíricas mostram-se inconclusas quanto à relação entre o tamanho da 

organização e a inovação. Provavelmente outros fatores estariam interferindo no processo. De 

acordo com Camisón-Zornoza et al. (2004), na década de 1980, Van de Ven e Rogers (1988) 

e Downs e Mohr (1976) sugeriram que o tipo de inovação seria uma variável importante, 

visto que cada um deles teria consequência distinta para a organização e exigiria uma 

capacidade organizacional específica. Assim, os resultados dos estudos sobre inovação 
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poderiam estar ignorando o tipo e os indicadores adequados ao contexto de inovação, tal 

como o porte da organização (Bachmann & Destefani, 2008; de Vasconcelos et al., 2016). 

Outra fragilidade na literatura sobre inovação se refere ao foco prioritário em 

inovações tecnológicas. Isto é, o fenômeno da inovação e sua estrutura lógica estariam 

apoiados somente em inovações de produto (bens ou serviços) e de processos (Damanpour et 

al., 2009; Machado, 2007). A inclusão de inovações não-tecnológicas em manuais como o da 

OCDE amplia a possibilidade de se conceber a inovação e oferece novas alternativas de 

pesquisa para o campo. De acordo com Gomes et al. (2011), a literatura aponta que 

diferenciar os tipos de inovação seria essencial para abrir novas possibilidades para explorar 

associações entre os fatores promotores da inovação (condições prévias) e as saídas de 

inovação (modalidades ou tipos de inovação e resultados caracterizados como inovadores) 

(Damanpour et al., 2009; Schmidt & Rammer, 2007). Os distintos tipos de inovação 

poderiam estar relacionados a características específicas do empreendedor? Responder a essa 

pergunta ampliaria a compreensão de como a inovação se manifestaria e que ações poderiam 

ser levadas a cabo para fomentá-las. Esse questionamento se mostra ainda mais importante 

nos pequenos negócios, nos quais a inovação e o empreendedorismo mostram-se fortemente 

relacionados ao contexto (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas 

[Sebrae], 2017; Filion, 1999).  

De acordo com o Sebrae (2017), grande parte dos empreendedores se encontra a 

frente de Micro e Pequenas Empresas (MPEs) que ocupam cada vez maior espaço na agenda 

político-econômica de diversos países. No Brasil, as MPEs correspondem a 98,5% dos 

estabelecimentos, sendo responsáveis por 54% dos postos de trabalho formais (Sebrae, 2017; 

Sebrae, 2018a), assumindo, assim, um papel de destaque na economia do país (Picchiai, 

2015).  
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Não há consenso na literatura sobre os parâmetros de delimitação das MPEs. Esses 

geralmente variam entre países e órgãos de regulamentação (Couto et al., 2017; Guimarães et 

al., 2018). Para o Sebrae (2018b), um dos critérios de diferenciação é o número de 

trabalhadores. As Microempresas do setor comercial ou de serviços atuam com no máximo 

nove trabalhadores, ao passo que as do setor industrial ou de construção com 19 

trabalhadores. A Pequenas Empresas são aquelas em que o número de trabalhadores varia de 

10 a 49 pessoas em empreendimentos do setor comercial ou de serviços e de 20 a 99 pessoas 

no setor industrial ou de construção. Além do número de empregados, outro critério de 

classificação adotado é o do faturamento do negócio. Segundo a Lei Geral das 

Microempresas e Empresas de pequeno porte, são consideradas microempresas as 

organizações que alcançaram receita bruta inferior ou igual a R$ 360 mil, enquanto as 

pequenas empresas são aquelas que alcançaram receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 4,8 

milhões (Guimarães et al, 2018; Sebrae, 2018a).  

Ainda que prevalentes na economia atual, as MPEs possuem alta taxa de mortalidade. 

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário relatam que em 2013 a taxa de 

mortalidade das MPEs entre dois a três anos foi de 34,14%, enquanto que em empresas de 

cinco e seis anos o índice foi de 49,95%. Dentre os fatores que contribuíram para o 

fechamento dessas empresas encontra-se a dificuldade em desenvolver e implementar 

inovações, o que afeta o potencial competitivo desses micro e pequenos empreendimentos 

(Couto et al., 2017; Sebrae, 2016). 

Para que as MPEs sobrevivam em um ambiente cada vez mais dinâmico e 

competitivo, exige-se que esses empreendedores se diferenciem em relação aos demais 

concorrentes, adaptando-se às necessidades do mercado para responder de forma rápida e 

adequada às mudanças contextuais. Assim, a capacidade de gerar e implementar novas 
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ferramentas e práticas torna-se estratégico para dar competitividade aos micros e pequenos 

empreendimentos (Neiva et al., 2017; Sugahara et al., 2018; Vasconcelos & Oliveira, 2018). 

A maioria dos estudos sobre inovação tem privilegiado a investigação dos fatores 

promotores da inovação em empresas de grande porte, caracterizadas como de alta-tecnologia 

(e.g., empresas de biotecnologia), com processos formais, grupos ou pessoas responsáveis 

pelo desenvolvimento de projetos, e com intensivo uso de atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). A realidade da maioria dos micros e pequenos empreendimentos, 

no entanto, é distinta, pois não dispõem de um setor dedicado à inovação, o que pode 

prejudicar a sua capacidade de inovação ou torná-la dependente de características individuais 

de quem gerencia o negócio ou de um ou outro colaborador (Forsman & Annala, 2011; Silva, 

2018; Silva & Di sério, 2017).  

As MPEs em geral estão alocadas em setores mais tradicionais da economia (e.g., 

padarias, casas de chá, etc), com foco no desenvolvimento econômico e financeiro do 

empreendimento, mas nem sempre com foco específico na inovação, o que difere, por 

exemplo, de empresas de base tecnológica, que têm sua razão de ser na difusão de inovações 

ou de empresas de economia solidária, com foco na inserção social e econômica de grupos 

marginalizados (Barboza et al., 2017; Siegel & Kaemmerer, 1978; Silva, 2018). Em outras 

palavras, nem sempre as MPEs possuem uma capacidade inovadora, embora precisem inovar 

para sobreviver à competividade existente no mercado. O setor tradicional apoia-se 

fortemente no preço e na qualidade dos produtos ou serviços para se manter competitivo 

(Tigre, 2006). Segundo o Sebrae (2018a), o comércio é o setor com a maior concentração de 

micro (47,2%) e pequenas (45,7%) empresas, com um foco mais expressivo no comércio 

varejista de vestuário e acessórios, seguido de produtos alimentícios. O segundo setor com 

maior concentração de empresas de menor porte é o de serviços, com cerca de 33% de 

microempresas e 38,5% de pequenas empresas desenvolvendo atividades nesse setor. Sendo 
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assim, o estímulo para a inovação vem principalmente da necessidade de adaptação às 

demandas dos clientes e de se diferenciar dos competidores. 

Uma das vantagens das MPEs é a pouca rigidez de sua estrutura organizacional, o que 

facilita a flexibilidade na condução dos negócios, a rápida adaptação às mudanças e o contato 

pessoal com o cliente, podendo assim atender melhor às necessidades desse cliente. 

Geralmente não possuem setores internos ou destinam verbas específicas para a inovação, 

sendo ela decorrente das ideias e ações de trabalhadores da empresa e do próprio 

empreendedor. A proximidade entre esses atores permite que tanto os trabalhadores quanto o 

empreendedor possam encontrar, nas atividades diárias ou no mercado, soluções que sirvam 

como vantagem competitiva. Isso permite inferir que a inovação nas MPEs parece estar 

associada às práticas rotineiras de negócios, pois é no cotidiano que se assimilam 

informações essenciais para melhoria de processos, produtos e serviços. Nisso se distanciam 

das grandes organizações, que, além de menos flexíveis, estão submetidas à rigidez formal, 

consequência de sua estrutura (Feitoza & Teixeira, 2015; Forsman, 2011; Franco & Haase, 

2010; Hagedoorn & Wang, 2012; Silva & Dacorso, 2014). 

Essas mesmas vantagens, todavia, são acompanhadas de desvantagens. Por conta da 

volatilidade do mercado, as MPEs têm maior vulnerabilidade às mudanças da conjuntura 

econômica e precisam fazer constantes ajustes, encontrando restrições quanto ao acesso aos 

recursos quando comparadas às grandes empresas (Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo [CNC], 2017; OCDE, 2006; Vasconcelos & Oliveira, 2018). 

Possuem, ainda, mais dificuldades para conseguir recursos visando conduzir novos projetos, 

trazendo incertezas para o desenvolvimento de inovações e colocando em risco seu capital e 

sua permanência no mercado (Franco & Haase, 2010; Silva & Dacorso, 2014). Se de um 

lado, as grandes empresas contam com uma estrutura e capital maiores para levar adiante os 

seus projetos de curto, médio e longo prazo, de outro, as MPEs contam com mais 
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informalidade e menor capital, além de estarem muito dependentes da pessoa do micro e 

pequeno empreendedor que assume múltiplos papéis (e.g., dono da empresa, empreendedor, 

gerente, gestor e líder), exigindo maior qualificação profissional (Franco & Haase, 2010; 

Silva & Dacorso, 2014). Desse modo, as MPEs dependem, para assegurar sua competividade, 

sobrevivência e capacidade de inovação, de variáveis relacionadas ao comportamento do 

principal ator, o empreendedor (Feitoza & Teixeira, 2015; Silva, 2018). 

O micro (ou pequeno) empreendedor, que é muitas vezes o dono do negócio e gestor 

de suas atividades, é agente transformador indutor de inovações, sendo responsável pelo 

desenvolvimento das ideias e do gerenciamento da empresa como um todo. Nesse contexto, o 

empreendedor concentra todas as decisões que devem ser tomadas na empresa, sendo 

responsável por criar uma cultura e um ambiente informal entre seus colaboradores para 

promover a inovação (Schumpeter, 1988; Silva, 2018; Silva & Dacorso, 2014). Em outras 

palavras, as características pessoais dos micro e pequenos empreendedores e como ele 

gerencia o seu negócio podem ser consideradas fatores promotores da inovação. 

O micro e pequeno empreendedor, nesse sentido, passa a ser o responsável por 

identificar as oportunidades no ambiente em que está inserido, assumir os riscos relativos à 

exploração dessas oportunidades e definir objetivos para o seu empreendimento. Encontra-se, 

portanto, em contínuo processo de aprendizagem, tomando decisões que contribuem para a 

inovação (Filion, 1999; Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2010; Sebrae, 2017). 

Alguns autores (e.g., Nassif et al., 2010; Schmidt & Bohnenberger, 2009; de Souza et al., 

2016) associam a inovação a características do empreendedor, como conhecimento específico 

da área do negócio, visão, iniciativa, competência para aproveitar oportunidades, persistência, 

obstinação e não aceitação do fracasso. Assume-se que o micro e pequeno empreendedor, 

principalmente no que se refere aos seus atributos, comportamentos, atitudes e motivações, é 

ator-chave na promoção da inovação em micro e pequenos empreendimentos. 
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É nessa perspectiva que Silva (2018), mediante estudos de casos, destaca o papel do 

micro e pequeno empreendedor como agente ativo de mudanças e inovações nas micro e 

pequenas empresas do setor tradicional. Para a referida autora, os principais preditores da 

inovação seriam as características, os comportamentos dos empreendedores e a forma como 

gerenciam seu negócio. O objetivo deste estudo foi o de analisar se tais fatores de natureza 

individual do micro e pequeno empreendedor poderiam ajudar a explicar não apenas a 

capacidade de inovação das MPEs, mas especificamente os diversos tipos inovação.  

O presente estudo, portanto, buscou responder à seguinte questão: Quais associações 

podem ser estabelecidas entre os fatores pró-inovação (características pessoais do micro e 

pequeno empreendedor e características de como ele gerencia o seu negócio) e as saídas da 

inovação em MPEs (tipos e modalidades de inovação)?  

Para tentar responder a essa pergunta com base no modelo proposto por Silva (2018), 

tornou-se necessário fazer uso de uma medida validada que incluísse os principais 

antecessores de inovação no contexto das MPEs com o foco nas características e 

comportamentos do micro e pequeno empreendedor e no modo como ele gerencia seu 

negócio. Tendo em vista não terem sido encontrados instrumentos de medida sobre fatores 

promotores de inovação apoiados em um modelo que integra fatores pessoais e de gestão do 

negócio, foram propostos dois estudos. 

Delineamento dos Estudos 

Estudo 1: Escala de características empreendedoras e de gestão: Evidências de Validade em 

amostra de Micro e Pequenos Empresários 

Objetivo específico: Desenvolver uma medida que contemplasse os dois fatores: 

características individuais do empreendedor e características da gestão do negócio, levando 

em conta evidências empíricas no contexto das micro e pequenas empresas.  
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Método: A fim de identificar a estrutura fatorial da medida foram feitas Análises Fatoriais 

Exploratórias (AFE) a partir do software FACTOR. 

Estudo 2: Características pessoais e de gestão do empreendedor e seus efeitos sobre os tipos 

de inovação em MPEs 

Objetivo específico: Testar de modo exploratório as associações entre esses fatores e os 

diversos tipos e modalidades de inovação (saídas) nas MPEs: produtos, processos, marketing 

e organizacional.  

Método: Foram realizadas quatro análises de regressão linear múltipla a partir do software 

MPLUS. 

Hipóteses: 

H1. As características pessoais do microempreendedor predizem mais fortemente as 

inovações tecnológicas [produto (bens e serviços) e processo] do que os dois estilos de 

gestão orientado a pessoas (a) e orientado para tarefa (b).  

H2. O estilo de gestão orientado a tarefas do microempreendedor prediz mais fortemente as 

inovações tecnológicas (produto e processo) do que a estilo de gestão orientado a pessoas.  

H3. O estilo de gestão orientado a pessoas prediz mais fortemente as inovações não-

tecnológicas (organizacional e de marketing) do que o estilo de gestão orientado a tarefas.   

(Os dois estudos estão em processo de submissão para revistas de estudos científicos).  

Os dois estudos contribuem para o campo de estudo de inovação ao oferecerem 

insumos para a elaboração estratégias mais adequadas ao contexto de formação de micro e 

pequenos empreendedores. Auxiliam também na avaliação dos efeitos do papel de 

características pessoais e de gestão do negócio nos diferentes tipos de inovação, e assim, 

oferecer diretrizes mais claras sobre o que leva à sobrevivência e competitividade no contexto 

específico dessas organizações. 
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Conclusões e recomendações 

A inovação é uma estratégia fundamental para micro e pequenas empresas (MPEs) se 

consolidarem no mercado e prosperarem economicamente, independentemente de seu setor 

de atividade (Gunday et al., 2011; Pires, 2014). As MPEs são reconhecidas por sua 

capacidade empreendedora e seu potencial em gerar empregos, estabilidade econômica e 

inovação (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas [Sebrae], 2018a; 

Ugalde-Binda et al., 2014). Embora a literatura da inovação seja abundante, sua 

complexidade e multidimensionalidade (Souza & Bruno-Faria, 2013) tornam o estudo em 

contextos específicos indispensável. Embora a literatura aponte a convergência de alguns 

elementos fundamentais para inovação, a diversidade dos estudos provoca fragilidades, por 

exemplo, na demarcação conceitual e na tipologia, resultando em desafios para a 

operacionalização (Silva & Di Serio, 2017). A inovação e seu extenso conjunto de 

determinantes tende a variar entre as organizações (Rahman & Kavida, 2019). 

Dessa forma, o estudo buscou analisar os possíveis fatores promotores dos diferentes 

tipos de inovação no contexto das micro e pequenas empresas. O estudo 1 teve como objetivo 

desenvolver e testar as propriedades psicométricas de uma medida apta a sintetizar alguns dos 

principais fatores capazes de levar a resultados positivos no contexto dos pequenos negócios, 

considerando suas especificidades e restrições. O modelo utilizado foi inspirado no modelo 

comportamental de inovação desenvolvido por Silva (2018) com foco em micro e pequenas 

empresas do setor tradicional. A partir de ajustes implementados, o modelo proposto no 

presente estudo considerou duas dimensões: a primeira referindo-se as características 

pessoais do micro e pequeno empreendedor e a segunda, ao seu estilo de gestão. O estudo 

mostrou que os micro e pequenos empreendedores não diferenciam com clareza suas 

características pessoais e as particularidades de sua forma de gerenciar a organização. Isso 

sugeriu que a condução de duas medidas diferentes, uma voltada para as características 
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pessoais e outra para o estilo de gestão do micro e pequeno empreendedor, fosse mais 

vantajosa em estudos que busquem compreender seu impacto nos diferentes elementos 

contidos no comportamento organizacional. Além disso, os resultados indicaram que o estilo 

de gestão dos micro e pequenos empreendedores revela duas orientações. A primeira, com 

foco nas tarefas, é caracterizada por elementos como visão estratégica e otimização de 

processos, e a segunda com foco nas pessoas, composta por aspectos como liderança e 

programas de capacitação. 

O estudo 2 procurou testar as associações das características pessoais e o estilo de 

gestão do micro e pequeno empreendedor com os diferentes tipos de inovação (produto, 

processo, organizacional e marketing). O estudo inicialmente supôs que os diferentes tipos de 

inovação teriam distintos tipos de fatores promotores da inovação. Dessa forma, esperava-se 

que as características pessoais e o estilo de gestão orientado para tarefas fossem preditores de 

inovações em produto e em processo, enquanto o estilo de gestão orientado para pessoas seria 

preditor de inovações organizacionais e em marketing. Os resultados indicaram que um estilo 

de gestão orientado para tarefas tem um impacto significativo nos quatro tipos de inovação 

aqui analisados. Esse resultado sugere dois pontos básicos: o primeiro sinaliza que os 

diferentes tipos de inovação, na amostra investigada e considerando os elementos tratados, 

são introduzidos por um mesmo conjunto de elementos. O segundo ponto refere-se 

especificamente a esse conjunto. Os resultados indicaram que um estilo de gestão orientado 

para tarefas, reconhecido por seu direcionamento nos resultados e pela capacidade em 

administrar crises, é mais eficaz para introduzir diferentes inovações em um contexto sensível 

como o dos pequenos negócios. 

Algumas limitações merecem ser apontadas. Primeiro, destaca-se a necessidade de se 

considerar o processo decisório muitas vezes compartilhado entre sócios e familiares neste 

tipo de organização (Tavares et al., 2010). Sugere-se que essa variável seja controlada em 
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estudos futuros. Uma segunda limitação diz respeito ao tamanho pequeno da amostra no 

estudo 1, o que dificulta a generalização dos resultados. Sugere-se que estudos futuros testem 

a medida em amostras mais amplas e diversificadas a fim de avaliar a estabilidade da 

estrutura fatorial e fazer uso de testes adicionais como a análise fatorial confirmatória. Outra 

sugestão seria a utilização de duas escalas separadas, uma formada para as características 

pessoais do micro e pequeno empreendedor e outra, de seu estilo gerencial (Leone, 1999; 

Tavares et al., 2010).  O fato de que não foi considerado o setor em que a empresa se 

encontra nem seu tempo de funcionamento também foi uma limitação. Esses fatores têm sido 

apontados na literatura como relevantes para inovação (Rosenbusch et al., 2011). Sugere-se 

que estudos futuros considerem esses elementos em suas análises. Além disso, a amostra 

contou com um número muito maior de empresas do setor de comércio e serviços em relação 

ao setor de indústria (apenas 2 casos). Sugere-se que a amostra contenha um equilíbrio maior 

entre os setores em estudos futuros. Por fim, outra limitação se refere ao uso de indicadores 

da inovação como medida para o tipo de inovação. Sugere-se que estudos futuros 

identifiquem quais são as inovações que estão sendo realizadas nas MPEs, considerando cada 

unidade de análise de forma separada. 

De modo geral, os estudos desenvolvidos nesta dissertação contribuem para a 

literatura de inovação, fornecendo evidências do papel do micro e pequeno empreendedor no 

desenvolvimento de diferentes inovações no contexto dos pequenos negócios tradicionais. Os 

estudos oferecem insumos para a elaboração de estratégias nas políticas de inovação voltadas 

às micro e pequenas empresas. O estudo 1 contribui, particularmente, ao apresentar uma 

medida que leva em conta evidências empíricas dos estudos com micro e pequenas empresas, 

em que o papel do micro e pequeno empreendedor é central e múltiplo, e o estilo de gestão é 

personalista. O estudo 2 permite uma avaliação mais detalhada da inovação, considerando 

tanto inovações tecnológicas (produto e processos), quanto inovações não tecnológicas 
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(organizacional e marketing), geralmente negligenciadas nos estudos de inovação. 

Adicionalmente, os resultados fornecem informações sobre o estilo de gestão predominante 

na predição de diferentes tipos de inovação contribuindo para compreensão dos elementos 

envolvidos na implementação da inovação e ampliando o entendimento das habilidades 

gerenciais para a formação de micro e pequenos empreendedores. Os resultados apontaram 

para o poder de predição do estilo de gestão orientado para tarefas para os diferentes tipos de 

inovação. Adicionalmente, foi possível observar o provável efeito que as características 

pessoais têm na adoção do estilo de gestão orientado para tarefa, como proposto por Silva 

(2018) em seu modelo, merecendo, assim, uma análise profunda em estudos futuros que 

testem modelos de mediação e moderação. Os resultados fornecem insumos para formação de 

futuros micro e pequenos empreendedores e aprimoramento para os atuais1. 

 
1 Mediante solicitação, a autora poderá enviar os instrumentos. 
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