
 
XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção - Ouro Preto, MG, Brasil,  21 a 24  de out de 2003 

ENEGEP 2003 ABEPRO 1  
 

 

Inovação nas pequenas, médias e grandes empresas: vantagens e 
desvantagens 

 
 

Armando Paulo da Silva  (CEFET-PR/CP)  armando@cp.cefetpr.br 
Eurico Pedroso de Almeida Júnior (CEFET-PR/CP)  eurico@cp.cefetpr.br 

Prof. Dr. Dálcio Roberto dos Reis (CEFET-PR/CT)  dalcio@ppgte.ainfo.cefetpr.br 
Profª Dra. Magda Lauri Gomes Leite (CEFET-PR/PG)  magda@pg.cefetpr.br 

Prof. Dr. Antonio Carlos de Francisco (CEFET-PR/PG)  acfrancisco@pg.cefetpr.br 
 

 
RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo mostrar o papel da inovação nas pequenas, médias e grandes 
empresas, destacando quais os fatores diferenciais que esta desempenha em função do 
tamanho da organização. Por meio de uma revisão bibliográfica foram elencados as 
principais vantagens e desvantagens das pequenas e médias empresas(PMEs) e das grandes 
empresas com relação à capacidade de inovação. Em relação às vantagens, as PMEs podem 
obter maior êxito em função da menor quantidade de recursos humanos envolvidos, a maior 
flexibilidade, a concentração de esforços e a comunicação interna, enquanto as grandes 
empresas se destacam em diversos setores em função dos seus investimentos P&D, marketing 
e estrutura financeira para projetar quando é o melhor momento para lançar o produto no 
mercado. Dependendo da realidade em que se encontra a empresa é que se define a sua 
capacidade de inovação, podendo ser uma PME ou uma grande empresa a mais inovadora 
do mercado. 
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1. Introdução 
A Evolução Tecnológica obrigou diversos países a buscarem uma adaptação a nova realidade 
de uma economia globalizada.  

As empresas sentiram a necessidade de criar sua própria tecnologia, para isso algumas 
investiram em recursos humanos especializados, criando grupos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). A P&D na empresa passou por diversas gerações. Inicialmente os 
trabalhos realizados de cunho tecnológico raramente eram associados às necessidades ou 
oportunidades de mercado; depois se passou a identificar a importância de articulação com as 
áreas de negócios; em seguida buscou-se criar ligações formais para integração da tecnologia 
aos negócios e nos últimos anos algumas empresas procuraram se aproximar dos clientes para 
aprender em conjunto como melhor envolver a tecnologia e os negócios empresariais 
(FERNANDES, 1998). 

As estruturas dos diversos tipos de empresas determinam o caminho a seguir, nem sempre é 
possível ter um grupo de P&D. Apesar da P&D alavancar a inovação, cada empresa realiza 
seus investimentos de acordo com o retorno financeiro pretendido.  

As empresas inovadoras necessitam de uma aprendizagem contínua, pois o ambiente 
tecnológico mundial tem evoluído muito rapidamente. Essa evolução leva, muitas vezes, as 
empresas a mudar seus paradigmas, principalmente com o surgimento das novas tecnologias 
de informação. Neste cenário, as empresas procuram utilizar novas ferramentas de gestão, a 
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fim de obter cada vez mais o aumento de comprometimento de seus funcionários, hoje 
chamados de colaboradores. Neste aspecto Tucker (2003) observa que mesmo que cada 
empresa tenha suas próprias caraterísticas, todos devem encorajar idéias vindas de todos os 
setores da organização, sendo necessário um mecanismo de gerenciamento para que não se 
percam as idéias com grande potencial inovador. 

Outro aspecto refere-se ao ambiente para a inovação, afinal onde é mais latente, nas PMEs ou 
nas grandes empresas?  

Diante dessa questão, procura-se demonstrar neste trabalho quais as vantagens e desvantagens 
que as PMEs e grandes empresas possuem no que diz respeito à inovação. 
 
 
2. A inovação nas PMEs: vantagens e desvantagens 
A realidade que as empresas, de forma geral, enfrentam com o mercado globalizado 
determina que suas estratégias sejam traçadas para a manutenção da capacidade competitiva e 
isso exige que se assumam riscos e atendam as necessidades dos seus clientes, sejam 
consumidores finais ou empresas que necessitam do produto para dar continuidade em um 
processo. 

As PMEs estão inseridas nessa realidade e precisam definir o seu campo de atuação, o 
caminho que quer seguir, aonde quer chegar, para sua própria sobrevivência. Às vezes, 
dependendo da região em que está inserida é melhor ser uma fornecedora para uma grande 
empresa do que competir com a mesma. Com isso as PMEs precisam desenvolver novas 
tecnologias para atender as diferentes realidades de seus clientes. 

Essas novas tecnologias necessitam passar pela avaliação constante dos seus clientes, para 
saber se estão dispostos a pagar o preço do novo produto ou serviço. É preciso que o novo 
produto ou serviço gere lucros para se concretizar uma inovação tecnológica (REIS, 2003).  

A contribuição das PMEs para o surgimento de novas tecnologias e concretização de 
inovações tecnológicas assumiu um papel importante na economia brasileira, sendo que já é 
realidade em toda comunidade européia e no Japão, conforme dados de 1995, eram 92% e 
98% do total das empresas, respectivamente (DOMINGOS, 1995).  

Uma vantagem das PMEs é a maior flexibilidade para atender clientes que necessitam de 
produtos em menor quantidade, ou seja, poder realizar a produção em baixa escala. Essa 
flexibilidade permite que se possa responder prontamente às demandas de seu mercado, 
mediante a adaptação de seus produtos às mudanças empreendidas por seus clientes e ainda, 
seus equipamentos sendo menos especializados permitem que seja introduzida alterações e 
adaptações com mais facilidade (KRUGLIANSKA, 1996). 

Outro fator a ser considerado é que quando a PME está inserida numa cadeia produtiva de 
uma grande empresa, ela tem papel essencial para o desenvolvimento dessa empresa e até 
mesmo de seu País, pois a partir do momento que obtiver uma melhor qualidade de seus 
produtos ou serviços e preços mais competitivos ela terá contribuído para que as grandes 
empresas possam participar do mercado globalizado. 

Nesse contexto, a terceirização de parte do processo produtivo realizado pelas grandes 
empresas foi fundamental para as PMEs de setores tradicionais da economia e como 
conseqüência, há a geração de novos postos de trabalho. 

Além disso, os serviços prestados pelas PMEs são mais ativos e rápidos, têm maior 
proximidade com os clientes e a eficiência é maior em função dos baixos custos indiretos. As 
PMEs podem eliminar mais facilmente os desperdícios, reduzir as atividades que não agregam 
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valor, desenvolver um bom clima na organização e capacitar os recursos humanos. E quando 
implementam essas estratégias, trazem resultados financeiros, conseqüentemente estão 
realizando inovações tecnológicas no processo produtivo. 

As principais dificuldades encontradas pelas PMEs estão relacionadas com as áreas de 
marketing, P&D e exportação. As duas primeiras, em função dos custos, tornam as grandes 
empresas mais críveis, reconhecidas e estáveis para oferecer os produtos ou serviços aos 
clientes, por essa razão, ao decidir de quem comprar, os clientes acabam optando pelas 
grandes empresas. Em relação à exportação as PMEs precisam de intermediários para colocar 
seu produto no exterior, tornando-os mais caros e menos competitivo.  

Pode se dizer que em função dessas dificuldades, a maioria das PMEs assume seu papel no 
mercado como uma empresa que utiliza a tecnologia existente em seus novos produtos, por 
isso encontram dificuldade para realizar pesquisas de natureza básica. 

Outro fator importante é que as PMEs evitam entrar em áreas que exigem recursos 
consideráveis para P&D, pois a produção em baixa escala não propicia custear as pesquisas e 
o desenvolvimento de novos produtos ou processos. 

De maneira geral as PMEs têm uma estrutura mais enxuta que facilita aos seus colaboradores 
estarem em contato direto com a estrutura administrativa e gerencial da empresa, tornando-se 
mais fácil a troca de idéias em relação a novos produtos ou serviços que possam ser 
oferecidos.  
 
 
3. A inovação nas grandes empresas: vantagens e desvantagens 
As grandes empresas também buscam constantemente novas tecnologias com o objetivo de 
transformá-las em inovação. Para isso empreendem seus esforços, em meio as constantes 
mudanças por que tem passado o setor produtivo, a fim de manter e conquistar novos clientes. 

Segundo Kanter et al. (1998) para que qualquer empresa possa obter resultados de uma 
inovação são necessários que se disponibilizem recursos financeiros e tempo para pesquisas e 
testes, o que leva muitas dessas empresas a abandonarem as grandes inovações em função da 
segurança do retorno financeiro. Segundo os principais executivos da 3M, DuPont, GE, Pfizer 
e Rubbermaid, a inovação não é um processo fácil e nem vem de graça, não basta 
simplesmente contratar o vencedor de uma feira de tecnologia ou o aluno com o melhor 
trabalho de fim de curso, e designar-lhe uma tarefa e esperar o surgimento de uma grande 
inovação. Um exemplo desse fato é a DuPont, que, às vezes, necessita de até duzentas e 
cinqüenta idéias para se conseguir um produto comercializável. 

Para conseguir essa capacidade de inovação, principalmente em grandes empresas de base 
tecnológica, algumas facilidades podem ser levantadas como: melhor acesso às fontes de 
informação sobre tecnologias; organogramas mais flexíveis, o que permite uma rápida 
adaptação às mudanças, e a busca por uma boa infra-estrutura, tendo em vista que as 
empresas, na sua maioria, procuram estar perto de grandes instituições governamentais e 
privadas. 

As grandes empresas geralmente apresentam todas as vantagens acima e como mostra Neves 
(2002) outras que se somam como: 

- acesso facilitado às linhas de financiamento; 
- economia de escala nas atividades de P&D; 
- maior poder político e 
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- maiores chances de desenvolver e implementar o que se tornará o design dominante de um 
determinado setor. 
Por outro lado, as grandes empresas também encontram dificuldades em se tratando de 
inovação. Prouvost (1992) defende que as grandes empresas são menos inovadoras que as 
PMEs, Isto acontece, porque, segundo o autor, as pessoas dentro das grandes empresas têm 
continuamente de se reportar aos seus superiores, ou seja, em grandes estruturas quando mal 
gerenciadas torna-se difícil o ato de inovar. 

Podemos destacar desvantagens das grandes empresas quando o assunto é a inovação, entre 
elas: quebra de paradigmas, perdendo assim determinada estrutura de mercado; dificuldade 
em atender pequenas necessidades dos clientes e a resistência em adotar estratégias ofensivas. 

Vários fatores levam grandes empresas a buscarem novos processos e produtos, apesar das 
vantagens e desvantagens existentes, como já apontamos, todas as inovações geradas neste 
ambiente é influenciada pelo mercado e pelos concorrentes, e ainda segundo Reis (2003) 
“estas inovações, ao serem introduzidas no mercado, acabam não só influenciando na posição 
da empresa como também no próprio mercado”. 
 
 
4. Considerações finais 
Através da pesquisa bibliográfica realizada pode-se constatar que a dimensão da empresa não 
é fator determinante para a capacidade de invenção e inovação. 

As PMEs, geralmente obtêm melhor êxito nas inovações de produtos ou processo que as 
grandes empresas, apesar dos maiores investimentos em P&D realizados pelas grandes 
empresas. Nas PMEs, o gestor procura aproveitar os recursos técnicos e humanos disponíveis 
para o desenvolvimento de novos produtos ou processos com vista à sua utilização eficaz no 
sistema produtivo. O resultado desse trabalho pode ser uma oportuna inovação que será capaz 
de conquistar mais mercado e sustentar a competitividade. Vale destacar que uma invenção só 
se transforma em inovação quando se torna um produto e isso as grandes empresas tem mais 
recursos para realizar essa ponte entre a invenção e a chegada ao mercado (CARNEIRO, 
1995).  

As PMEs, em função de sua estrutura mais enxuta, podem obter vantagem em relação aos 
primeiros passos do processo de invenção e a efetivação de um produto com um custo mais 
baixo e podendo torná-la uma inovação radical.  

Os setores em que essas empresas estão inseridas são um fator interessante, por exemplo, a 
indústria química requer investimentos de maior vulto em P&D, portanto as grandes empresas 
dessa área predominam no campo de inovação.  

Afirmar que as PMEs inovam mais do que as grandes empresas pode ser uma falácia. Em 
relação à inovação de um produto, depende da diversidade de componentes, o número de 
especialistas que estarão envolvidos e de equipamentos necessários para a produção para se 
refletir sobre a capacidade de inovação da empresa. E, em relação à inovação de um processo, 
as PMEs podem obter maior êxito, em função da quantidade de recursos humanos envolvidos, 
maior flexibilidade, concentração de esforços e a comunicação interna. 

Não se pode esquecer que, no século XX, as grandes empresas norte-americanas foram 
responsáveis pelas inovações ou invenções de produto e processos mais importantes e que na 
Europa e no Japão, as imitações e inovações foram realizadas, em grande parte, pelas grandes 
empresas. 
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Um dos aspectos que se pode destacar em relação a isso, é que nas PMEs, o número de 
inovações de produtos e processos pode ser em maior quantidade, mas nem sempre o retorno 
financeiro de diversas inovações das PMEs equivalem ao retorno de uma única inovação de 
grandes empresas. 

Outro aspecto importante é o risco assumido pelas PMEs para lançar um novo produto ou 
melhorar um processo, pois os recursos necessários para P&D, marketing, capacitação dos 
recursos humanos, investimentos em equipamentos podem inviabilizar a competitividade 
dessa empresa, situação semelhante não ocorre nas grandes empresas, pois a estrutura as 
favorecem a preparar-se para esses imprevistos. 

Pode-se dizer que a quantidade de inovações existentes nas PMEs e nas grandes empresas 
depende, primeiramente do setor produtivo em questão, pois as PMEs não dispõem de 
recursos suficientes para se aventurar, geralmente estão em setores que exigem menores 
recursos financeiros, contribuem para melhoria de produto e processos e muitas vezes são 
parceiras das grandes empresas.  

A inovação é o caminho que as empresas, independente de seu porte, necessitam seguir para 
continuarem sendo competitivas no mercado. Para se afirmar quem inova mais é necessário 
realizar uma comparação entre empresas de um mesmo setor produtivo. As vantagens e 
desvantagens que apresentam as PMEs ou as grandes empresas, devem ser utilizadas para 
definir o setor de atuação das mesmas. 
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