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O empreendedorismo inovador caracteriza-se pelas práticas inovadoras de produtos e serviços 

para ser ofertado ao mercado existente ou em novos mercados ainda não explorados. O 

empreendedorismo inovador é praticado por meio da observação de atividades cotidianas no 

ambiente corporativo para promover constante melhoria em seus produtos e processos com o 

objetivo de aumentar seu desempenho e satisfazer as necessidades do consumidor. Em Micro 

e Pequenas Empresas (MPE’s)é frequente a utilização de práticas inovadoras como forma de 

adequação às mudanças do mercado, ainda que de modo pouco formalizado e com menos 

recursos quando comparadas às empresas de maior porte. Moldar as metodologias de 

inovação existentes ao contexto das MPE’s é crucial para impulsionar seu desenvolvimento, 

criando vantagem competitiva e pondo-a num ritmo de permanente aperfeiçoamento da 

gestão. Esta pesquisa objetiva analisar as práticas inovadoras existentes em duas micros e 

pequenas empresas do segmento agropecuário, situadas no município de Governador 

Mangabeira - BA. Especificamente, identificar o tipo de inovação aplicada às micro e 

pequenas empresas segundo SARKAR (novo produto; nova fonte de matéria-prima; novo 

processo; novo mercado e nova forma de organização industrial); apontar os desafios 

vivenciados pela gestão na inovação das organizações pesquisadas e descrever os fatores que 

contribuem na inovação dessas micro e pequenas empresas. A metodologia a ser utilizada é de 

caráter descritivo com uma abordagem qualitativa, e para coleta de dados será realizado um 

estudo de caso com entrevista aos gestores das empresas pesquisadas. Pretende-se com essa 

pesquisa, a fim de desvelar o tipo de inovação aplicada nas empresas em questão, apontar os 

desafios vivenciados pelos gestores no processo de inovação de produtos e processos e 

descrever os fatores que contribuem na inovação das MPE’s investigadas em Governador 

Mangabeira – BA, além de discutir sobre a relevância do empreendedorismo inovador no 

cenário das MPE’s como estratégia para assegurar ou ampliar seu espaço no mercado. 
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