	
  

Existe Uma Teoria Administrativa das Pequenas Empresas?
Caroline Teixeira de Barros Moraes1
Edmundo Escrivão Filho2
Resumo: As pequenas empresas possuem uma importância econômica e social cada vez
maior, o que se reflete no aumento das pesquisas acadêmicas sobre o assunto e na
consequente pulverização de temas e abordagens. Por outro lado, as pequenas empresas
possuem particularidades próprias de estrutura e gestão, o que pode servir como ponto de
partida para a criação de uma "teoria administrativa da pequena empresa". Assim, o objetivo
do artigo é mapear os principais temas discutidos na literatura de pequena empresa. O método
de pesquisa utilizado foi o bibliométrico e os dados produzidos foram usados para gerar
mapas temáticos com o software HisteCiteTM. A investigação buscou estabelecer relações e
aproximações entre temas, abordagens e autores, revelando tendências de pesquisa. Após a
análise dos cinco mapas temáticos gerados, sete temas foram considerados os mais relevantes
para a literatura de pequenas empresas. Desta forma, a contribuição do artigo está em
explicitar os temas clássicos "Internacionalização", "Tecnologia da Informação" e "Redes de
relacionamentos, parcerias e cooperação" e quatro temas contemporâneos sobre pequenas
empresas, que se desenvolveram após os anos 90, "Inovação", "Financiamento", "Recursos
Humanos" e "Responsabilidade social e o meio ambiente".
Palavras-chave: Pequenas Empresas. PME. Mapa temático.

1 INTRODUÇÃO
As pequenas empresas possuem uma importância econômica e social cada vez maior
ao redor do mundo. Elas representam, em média, 99,5% das empresas, 55% do PIB e 65%
dos empregos nos países desenvolvidos e 99% das empresas, 50% do PIB e 50% dos
empregos nos países menos desenvolvidos1. O aumento das pesquisas acadêmicas sobre
pequenas empresas reflete a maior importância a elas atribuída, porém o aumento de interesse
pelo assunto foi acompanhado de uma pulverização de temas e abordagens. Para ilustrar, a
Tabela 1 demonstra a proliferação de palavras-chave genéricas relacionadas ao tema nas
últimas décadas. Foi feita uma pesquisa na base de dados Web of Science, com a plataforma
Web of Knowledge, utilizando cinco termos (com o operador lógico "ou" para sua versão no
plural) como palavras de busca em títulos.
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TABELA 1 - Utilização de palavras-chave no desenvolvimento do tema "pequenas empresas"
(número de artigos encontrados)
Período
1960-1980

Small
business(es)
462

Small
enterprise(s)

Small firm(s)

SME(s)

Small
Venture(s)

TOTAL

58%

70

9%

187

24%

62

8%

12

1%

793

1981-2000

1.598 38%

573

14%

1.154

27%

858

21%

25

0%

4.208

2001-2013

1.341 16%

2.236

26%

875

10%

4.057

48%

42

0%

8.551

TOTAL

3.401 25%

2.879

21%

2.216

17%

4.977

37%

79

0%

13.552

Até 1980 uma busca pela palavra-chave "small business" (ou seu plural, "small
businesses") encontraria quase 60% dos artigos disponíveis na base. Alguns termos, tais como
"SME", se esquecidos, representariam muito pouco do total de artigos disponíveis. Nas
últimas décadas, entretanto, tornou-se necessária a utilização de vários termos de busca
durante a etapa de revisão da literatura, pois já não há um termo que retorne mais do que a
metade dos trabalhos disponíveis. Também houve inversão na importância dos termos:
"SME", que poderia ser desprezado em 1970, atualmente é o mais prevalente. Isso indica que
a pesquisa de pequenas empresas está se tornando cada vez mais heterogênea? Será que não é
possível atingir um consenso nem mesmo sobre a denominação geral do objeto de estudo?
Por outro lado, autores importantes já vêm sinalizando a necessidade de criar uma
"teoria administrativa da pequena empresa"2,3,4,5, visto que as pequenas empresas não são
"pequenas grandes empresas"6, possuindo particularidades próprias de estrutura, classificação
e gestão. Assim, foram utilizados dados bibliométricos para explorar melhor essa
heterogeneidade no emprego das palavras-chave e para verificar a possibilidade de estabelecer
relações e aproximações entre temas, abordagens e autores. Apesar da aparente
heterogeneidade, a análise desses dados pode revelar alguns pontos de convergência ou
aproximação, tornando possível estabelecer tendências de pesquisa ou mesmo correntes de
pensamento que foram seguidas no tempo, tornando possível um primeiro esboço de como a
teoria administrativa das pequenas empresas vem sendo construída.
2 DADOS BIBLIOMÉTRICOS
O método bibliométrico foi considerado o mais adequado a este tipo de estudo, pois
reflete a incidência (em quantidade de artigos publicados) e a relevância (em quantidade de
artigos citados) dos artigos considerados dentro dos mapas apresentados. Os dados foram
coletados e processados no período de abril a junho de 2013.
2.1 Coleta dos dados
A base de dados utilizada foi a Web of Science, por ser a base internacional com o
maior número de títulos cadastrados. Foram pesquisados, com a plataforma Web of
Knowledge, textos de 1960 a 2013. Os critérios de seleção utilizados para cada palavra-chave
foram: 1) palavras-chave encontradas nos títulos, para garantir o foco no assunto, 2) apenas
artigos, para garantir uma padronização do tipo de produção científica e de critério de seleção
para publicação; 3) pertencentes às áreas de administração, negócios, economia ou
administração pública, para garantir a pertinência dos assuntos encontrados e 4) com 10 ou
mais citações, para garantir que os textos mais relevantes tenham sido os considerados.
Na primeira etapa foram selecionados 1.049 artigos no total, pulverizados entre as
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cinco palavras-chave. A Tabela 2 mostra de maneira mais detalhada o impacto que os critérios
de refinamento da busca tiveram sobre o conjunto de dados utilizados.
TABELA 2 - Número de trabalhos encontrados em cada etapa da busca sistemática
1960 - 2013

Sem critérios
de eliminação

Somente
artigos

Business/Economics/
Public Management

Total utilizado
(> 10 citações)

% entre os
artigos
selecionados

Small business(es)

3.401

1.719

906

269

26%

Small enterprise(s)

2.879

1.042

550

132

13%

Small firm(s)

2.216

1.381

949

390

37%

SME(s)

4.977

2.132

883

247

23%

79

43

27

11

1%

TOTAL

1.049

100%

Small venture(s)

Após a seleção dos artigos mais relevantes para cada palavra-chave foi utilizado, para
análise dos dados, o software aberto HistCite, que procura relações baseadas nas citações de
cada artigo. As relações são mostradas em um gráfico gerado pelo software, composto por
linhas e quadrados (nós). Os nós (quadrados) do gráfico são os artigos e seu tamanho indica o
número de vezes em que foi citado. Quanto maior o tamanho do quadrado, mais citado o
artigo. As linhas que unem os pontos indicam artigos que foram citados por outros artigos,
evidenciando as relações entre eles e possíveis "correntes de pensamento", se as linhas
estabelecem certa continuidade no tempo.
Os parâmetros definidos para a geração do gráfico foram: 1) seleção por contagem de
GCS (Global Citation Score), que é o número total de citações que o artigo recebeu
considerando-se todos os artigos presentes na base Web of Science. Isso foi utilizado como
critério de relevância, e é traduzido no gráfico pelo tamanho do nó (quadrado) atribuído a
cada artigo; 2) limite de 300 artigos por gráfico, para manter sua legibilidade; 3) formato do
nó quadrado, com escala 2, também para facilitar sua leitura; 4) ausência de identificação de
cada nó, para não "poluir" o gráfico; 5) tamanho de fonte zero para nós e meses e 50 para ano;
6) exibição de relações simplificadas ("merge links"), também para "despoluir" as
informações apresentadas.
Com base nesses parâmetros, foi primeiramente gerado um gráfico demonstrando as
relações entre todos os artigos selecionados para cada palavra-chave, individualmente, como
indicado na Tabela 2. Depois foram analisados os títulos dos artigos presentes no gráfico
(seus nós). Essa análise foi elaborada com base em dois critérios: 1) o sentido geral do título
do artigo e 2) a presença de "palavras-chave" indicativas. A partir dos títulos e da posição de
cada nó foram estabelecidas "zonas temáticas", indicando um agrupamento de artigos que
abordam o mesmo tema geral. Os gráficos (mapas temáticos) contendo os nós, as linhas de
relação e as zonas temáticas de cada palavra-chave3 foram reproduzidos nas Figuras 1 a 4.
Para finalizar, foi gerado um gráfico abrangente, com todos os artigos encontrados
para todas as palavras-chave (aí, sim, incluindo "small venture(s)"). A análise dos resultados
encontrados para os dados colhidos de 1960 a 2013 foi reproduzida na Figura 5.
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Os resultados relativos à palavra-chave "small venture(s)" não puderam ser analisados porque não possuem
número suficiente para o estabelecimento de relações.
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2.2 Análise dos Dados
Para a palavra-chave "small business(es)" foram encontradas 13 zonas temáticas:

Figura 1 - Zonas temáticas para a palavra-chave "small business(es)"

1) Tecnologia da Informação. Esse tema vem sendo desenvolvido com mais vigor a
partir de meados dos anos 80 e é o segundo tema mais prevalente neste gráfico. Os títulos dos
artigos desta zona temática contêm palavras como "MIS", "web", "internet", "e-commerce" e
"computing" em seus títulos.
2) Recursos Humanos. É um tema bem recente, que surge no gráfico apenas a partir
de 2005. Esse tema contém artigos com as palavras "human resources" e "employees" no
título.
3) Empreendedores x Dirigentes de pequenas empresas. Apesar de ser um dos mais
antigos, esse tema parece ter perdido força depois dos anos 90. Os títulos dos artigos dessa
zona temática contêm palavras como "entrepreneur", "small business owner" e "manager".
4) Ética, responsabilidade social e o meio ambiente. Esse é um dos temas mais
desenvolvidos atualmente, mas só passou a figurar no gráfico a partir de 1990. "Ethics",
"environment", "social responsibility" foram as mais palavras encontradas nos títulos desses
artigos.
5) Planejamento. Esse é um dos temas de maior longevidade. Desenvolvido desde os
anos 80, ele ainda figura como um tema importante depois de 2005. As palavras "plan" ou
"planning" estão presentes em todos os títulos dos artigos dessa zona temática.
6) Financiamento. Junto com planejamento é o tema de maior longevidade, sendo
também o mais prevalente. Com entradas desde o início dos anos 80, esse tema ainda é muito
prevalente na última década. Os artigos com as palavras "financing", "loan", "debit", "credit"
são os que compõem essa zona temática.
7) Sobrevivência. Esse tema aparece desde o final dos anos 80 e continua a ser
desenvolvido na década de 2000. Os títulos dos artigos dessa zona temática contêm palavras
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como "survival", "longevity", "sucess" e "failure".
8) Etnia. Esse tema surge no gráfico a partir dos anos 90 e permanece forte até
meados dos anos 2000. As palavras "race", "black" e "white", estão presentes nos títulos
desses artigos.
9) Gênero. Da mesma forma que os artigos que abordam diferenças raciais, os artigos
que abordam as diferenças entre homens e mulheres estão no gráfico desde meados dos anos
80 e permanecem até a atualidade. As palavras encontradas nos títulos desses artigos são
"gender" e "women".
10) Efeito de políticas governamentais. Os artigos dessa zona temática analisam
efeitos de políticas públicas nos EUA e no Reino Unido e contém artigos com as palavras
"business link", "business service", "ties" e "advisors" no título.
11) Crescimento e ciclo de vida das empresas. Esse tema foi um dos primeiros a ser
desenvolvido, já no início dos anos 80, mas parece ter perdido força nas últimas décadas. As
expressões "growth" e "5 stages" são as prevalentes nos títulos dos artigos dessa zona
temática.
12) Inovação. Esse tema parece ganhar relevância nos últimos anos, já que parece ser
o único cujos nós crescem em tamanho com o tempo. Também é um tema relativamente
novo: surge no final dos anos 90. Os títulos dos artigos contém a palavra "innovation".
13) Ciclos econômicos. Presente no gráfico apenas nos anos 90, esse tema parece ter
ficado restrito aos anos 90 e a um número pequeno de pesquisadores. A expressão encontrada
nesses títulos é "business cycle".
Na lateral direita do gráfico há uma região de "divergência": os artigos presentes não
possuem relação entre si e os títulos não compõem uma zona temática. Esses podem ser
assuntos ainda a ser mais bem explorados (e que ainda formarão sua própria zona temática) ou
estudos isolados que obtiveram grande relevância, mas não foram mais bem desenvolvidos.
Já para a palavra-chave "small enterprise(s)" foram encontradas apenas 5 zonas
temáticas isoladas em meio a artigos bastante citados, porém isolados em seus campos. Há
poucos nós, não relacionados por linhas, e muitas vezes o termo "small enterprise" vem
acompanhado do termo "SME".

Figura 2 - Zonas temáticas para a palavra-chave "small enterprise(s)"
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1) China. Essa zona temática contém apenas três artigos sobre estudos conduzidos na
China, que não chegam a constituir um grupo temático. São eles: "Market reforms,
technological capabilities and the performance of small enterprises in China", " Strategic
marketing practices and the performance of Chinese small and medium-sized enterprises
(SMEs) in Taiwan" e "An institutional analysis of marketing practices of small and mediumsized enterprises (SMEs) in China, Hong Kong and Taiwan".
2) Internacionalização. Essa zona temática contém quatro artigos que apresentam a
palavra "internationalization" no título e um artigo intitulado "Current operational practices
of U.S small and medium-sized enterprises in Europe".
3) Inovação e tecnologia. Essa zona temática também contém cinco artigos, sendo
que quatro contém o termo "innovation" em seus títulos e um é intitulado "Profitability of
small-and medium-sized enterprises in high-tech industries: The case of the biotechnology
industry".
4) África. Essa zona temática contém cinco artigos sobre estudos conduzidos no
continente africano, sendo dois especificamente sobre o Kenya. Os títulos desses artigos são:
"The contribution of small enterprises to employment growth in southern and eastern Africa",
"Growth of micro and small enterprises in southern Africa", " The dynamics of micro and
small enterprises in developing countries", "The contribution of small enterprises to
household and national income in Kenya" e "The determinants of credit access and its
impacts on micro and small enterprises: The case of garment producers in Kenya”.
5) Efeito de políticas governamentais. Dois artigos dessa zona temática contém o
termos "business link" em seu título, o terceiro artigo é sobre "government-assisted
management-training " e o quarto é sobre "consultancy support".
Para a palavra-chave "small firm(s)" foram encontradas 12 zonas temáticas:

Figura 3 - Zonas temáticas para a palavra-chave "small firm(s)"
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1) Relações de Trabalho. É um dos temas mais recentes e surge no gráfico apenas no
final dos anos 90, mas parece estar sendo desenvolvido dentro de uma certa linha de
pensamento, já que as relações entre os trabalhos se mantém até a atualidade. Os títulos dos
artigos desta zona temática contêm palavras como "work", "work relationships" e
"employment" em seus títulos.
2) Internacionalização. Além de ser um dos temas de maior longevidade, esse tema
também é o segundo mais prevalente. Há artigos importantes que remontam ao final dos anos
70 e relações entre artigos que se estendem até recentemente. As palavras "export" e
"internationalization" estão presentes nos títulos desses artigos.
3) Inovação e internacionalização. Junto com o tema "Relações de Trabalho" esse é
o mais recente e aparece no gráfico apenas no final dos anos 90. Da mesma forma que o tema
"relações de trabalho" parece se desenvolver de maneira integrada, com relações fortes entre
os artigos encontrados. Os títulos dos artigos dessa zona temática contêm palavras como
"export" e "internationalization" relacionadas a palavras como "high-tech", "technology" e
"innovation".
4) Novos negócios (empreendimentos) x Pequenas empresas. Presente desde
meados dos anos 80, esse tema parece ter perdido força em meados dos anos 90. Os títulos
dos artigos dessa zona temática contêm palavras como "entrepeneurial", "small business" e
"managerial".
5) Tecnologia da Informação. Da mesma forma que o tema "Novos negócios
(empreendimentos) x Pequenas empresas", esse tema parece ter sido discutido apenas em um
momento específico, o início dos anos 90. Os títulos dos artigos desta zona temática contêm
palavras como "information systems" e "computing" em seus títulos.
6) Análises Regionais. Esse é outro tema que parece ter se esgotado dentro da década
de 80. As palavras encontradas nos títulos desses artigos são "comparative" e "relative",
"Ireland e "England".
7) Planejamento. Outro tema que também parece estar circunscrito ao início dos anos
80. As palavras "plan" ou "planning" estão presentes em todos os títulos dos artigos dessa
zona temática.
8) Gestão estratégica e competitividade. Presente desde o final dos anos 80, os
artigos dessa zona temática parecem ser uma preocupação de várias linhas de estudo, já que
esse tema é um dos que mais "se espalha" pelo gráfico. Esses artigos contêm palavras como
"strategy", "strategic" e "environment" no título.
9) Crescimento. Esse tema foi um dos primeiros a ser desenvolvido, já em meados
dos anos 70, e continua se estendendo além dos anos 2000. O termo "growth" está presente
nos títulos dos artigos dessa zona temática.
10) Tamanho. Mais um tema que também parece estar circunscrito ao início dos anos
80. Os artigos dessa área se preocupam com o efeito do tamanho nas empresas, utilizando
palavras como "small firm premium" e"small firm effect".
11) Finanças. Desenvolvido desde o início dos anos 90, este tema também configura
entre os mais recentes, desenvolvido até hoje e com artigos presentes principalmente na
última década. Os artigos com as palavras "financing", "credit" e "banckrupcy" são os que
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compõem essa zona temática.
12) Inovação. Esse é um dos temas de maior longevidade e é, de longe, o mais
prevalente, estendendo-se quase que por todo o gráfico. Apresenta artigos desde o início dos
anos 80 até 2010. Os títulos dos artigos contém a palavra "innovation".
A "zona de divergência", na lateral direita do gráfico, é menor do que a encontrada nos
mapas anteriores.
Para a palavra-chave "SME(s)" foram encontradas 14 zonas temáticas, num gráfico
mais pulverizado, com um número menor de relações entre os artigos. Outra questão
interessante (e já adiantada pelo processo de busca) é que essa palavra-chave só aparece a
partir do início dos anos 90, comprovando sua utilização recente.

Figura 4 - Zonas temáticas para a palavra-chave "SME(s)"

1) Tecnologia da Informação. Esse tema está entre os mais prevalentes e vem sendo
desenvolvido desde o final da década de 90. Quase todo os títulos dos artigos desta zona
temática contém o termo "information systems"; alguns utilizam "computer" ou "computing".
2) Inovação. Mais uma vez esse é, de longe, o tema mais prevalente. Alcança duas
áreas distintas do gráfico, com artigos datados desde o final da década de 90 até 2011. Os
títulos dos artigos contém a palavra "innovation".
3) Redes de relacionamentos, parcerias e cooperação para a inovação. Na verdade,
esse é um subconjunto da área 2, tratando especificamente de um único assunto. Vem sendo
tratado, da mesma forma que o tema "Inovação", desde o final dos anos 90 . Os títulos dos
artigos contém a palavra "innovation" associada a palavras como "network", "cooperation" e
"relationships"
4) Crescimento. Esse tema parece estar isolado na primeira metade dos anos 2000. O
termo "growth" está presente nos títulos dos artigos dessa zona temática.
5) Internacionalização. Esse tema é o segundo mais prevalente, estendendo-se a mais
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de uma região do gráfico. As palavras "export" e "internationalization", estão presentes nos
títulos desses artigos.
6) Efeitos da inovação sobre a internacionalização. Esse também pode ser
considerado um subconjunto, tratando de um assunto em específico dentro das áreas de
inovação e internacionalização. A palavra "innovation" está associada a palavras como
"export" e "internationalization" nos títulos desses artigos.
7) Responsabilidade social e o meio ambiente. É um tema bastante recente: só
passou a figurar no gráfico a partir de 2003. A grande maioria dos artigos dessa zona temática
contém a sigla "CSR", mas a palavra "environment" também foi encontrada nos títulos desses
artigos.
8) Gênero. Da mesma forma que os artigos da zona temática 4, "Crescimento", os
artigos que abordam as diferenças entre homens e mulheres parece estar restritos à primeira
metade dos anos 2000. As palavras encontradas nos títulos desses artigos são "gender" e
"women".
9) Efeito de políticas governamentais. Esse tema parece ter sido discutido com mais
vigor na primeira década deste novo século, dado o seu formato em "V": o número de artigos
encontrados parece se reduzir ano a ano. Os artigos dessa zona temática contém artigos com
as palavras "advice", e "government" no título.
10) Cadeia de suprimentos. Outro tema recente, encontrado apenas a partir de 2002.
Os termos presentes nos títulos desses artigos são "supply chain", "supply" e "supplier".
11) Aprendizagem organizacional. Essa zona temática também pode ser considerada
como um subconjunto da grande zona temática 2, "Inovação". Mas novamente, aqui, o
assunto é o mesmo: as palavras "learning", "exploration", "exploitation" e "ambidexterity"
estão presentes nos títulos. Além disso, esse grupo de artigos encontra-se distante, no gráfico,
da maioria dos artigos da zona 2.
12) Finanças. Desenvolvido desde o início dos anos 90, este tema contém artigos com
as palavras "financing", "credit" e "capital".
13) E-commerce. Também poderia ser um subconjunto da grande zona temática 1,
"Tecnologia da Informação", mas os artigos dessa zona encontram-se distantes da primeira, e
tratam todos do mesmo assunto. Seus títulos contém o termo "e-commerce".
14) Recursos Humanos. O tema mais antigo desse gráfico, vem sendo abordado
desde o início dos anos 90. Contém artigos com as palavras "human resources" e "employees"
no título.
A "zona de divergência", na lateral direita do gráfico, é a menor encontrada entre todas
as palavras-chave.
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Finalizando, o mapa geral de todas as palavras-chaves juntas reconfirma a presença
dos temas mais prevalentes dos mapas individuais, mas evidencia algumas preocupações:

Figura 5 - Zonas temáticas na literatura de pequenas empresas

1) Financiamento. Um dos temas mais novos e mais prevalentes do gráfico, só
aparece na segunda metade dos anos 90. Os 24 artigos que compõem essa zona temática
apresentam as palavras "financing", "loan", "debit" e, predominantemente, "credit".
2) Sobrevivência. Esse tema aparece na década de 90 e se estende até a primeira
metade dos anos 2000, com 6 artigos no gráfico. Os títulos dos artigos dessa zona temática
contém palavras como "survival", "sucess" e "failure".
3) Internacionalização. Além de ser o tema mais antigo do gráficos, com artigos já na
década de 70, esse tema também é o mais prevalente, com 28 artigos no total. As palavras
"export" e "internationalization", estão presentes nos títulos desses artigos.
4) Análises Regionais e Efeito de políticas governamentais. Essa zona temática,
composta por 5 artigos, se estende pela década de 90, mas parece perder força depois disso.
As palavras encontradas nos títulos desses artigos são "comparative", "relative", "advice", e
"government".
5) Gênero. Pouco prevalentes (apenas 2), os artigos que abordam as diferenças entre
homens e mulheres parecem se esgotar ao longo da década de 90. As palavras encontradas
nos títulos desses artigos são "gender" e "women".
6) Crescimento e ciclo de vida das empresas. Esse tema foi um dos primeiros a ser
desenvolvido e se estende pelas décadas de 80, 90 e 2000. As expressões "growth", "life
cycle" e "5 stages" são as prevalentes nos títulos dos 11 artigos dessa zona temática.
7) Planejamento. Esse é um dos temas mais antigos, mas parece ter perdido força
após a primeira metade da década de 90. As palavras "plan" ou "planning" estão presentes em
todos os títulos dos 7 artigos dessa zona temática.
8) Gestão estratégica e competitividade. Junto com "Gênero" esse é o tema menos
prevalente, com apenas 2 artigos. As palavras "strategy", "strategic" e "environment"
aparecem nos títulos.
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9) Orientação para o mercado. Esse é um tema que não havia aparecido nos mapas
anteriores, mas aqui surge com a presença de 4 artigos, concentrados após a metade dos anos
2000. Isso pode indicar que é um tema emergente.
10) Redes de relacionamentos, parcerias e cooperação. Neste gráfico houve uma
inversão em relação aos demais gráficos: enquanto que o tema "Inovação" é geralmente
prevalente nos mapas temáticos anteriores, com "Redes de relacionamentos" ocorrendo como
subconjuntos ou de maneira esporádica, aqui é o tema "Inovação" que aparece como um
subconjunto disperso. De qualquer forma, o tema permanece como um dos mais prevalentes,
com 17 artigos, estendendo-se do final dos anos 80 até a atualidade. Os títulos dos artigos
dessa zona temática contém as palavras "network", "cooperation" e "relationships" e
"innovation".
11) Recursos Humanos. Esse tema ocupa duas áreas distintas do gráfico, com 10
artigos no total e estende-se desde o início dos anos 80 até os dias atuais. Contém artigos com
os termos "human resources" e "employees" no título.
12) Orientação empreendedora. É outro tema novo, com apenas 6 artigos
localizados na década de 2000. Pode ser outro tema emergente. Os artigos dessa zona
temática contém as expressões "entreprenurial competence", "entreprenurial behavior" e
"entreprenurial orientation" no título.
13) Inovação. Ao contrário dos mapas anteriores, neste mapa a zona temática
"Inovação" não forma uma única região, permanecendo espalhada ao redor das demais. Por
isso foi marcada no mapa com nós pretos sobre o fundo branco, e o número 13 próximo aos
12 nós que a compõem. Os títulos dos artigos contém a palavra "innovation".
14) Empreendedores x Dirigentes de pequenas empresas. Esse é outro tema que
parece ter perdido força em meados dos anos 90, além de estar entre os menos prevalentes. Os
3 títulos dos artigos dessa zona temática contém palavras como "entrepeneur",
"psychological" e "manager".
15) Responsabilidade social e o meio ambiente. É um dos temas localizados na
região inferior do gráfico (ou seja, um tema novo). Os 10 artigos dessa zona temática contém
a sigla "CSR" e as palavras "environment", "social" e "responsibility" em seus títulos.
16) Tecnologia da Informação. Esse tema está entre os três mais prevalentes, com
um total de 23 artigos, e vem sendo desenvolvido desde os anos 80 até a atualidade. Os títulos
dos artigos desta zona temática contém os termos "information systems", "e-commerce",
"internet" ou "web".
17) Tamanho. Mais um tema que também parece estar circunscrito ao início dos anos
80. Os 4 artigos dessa área se preocupam com o efeito do tamanho nas empresas, utilizando
palavras como "small firm premium" e"small firm effect".
18) Ciclos econômicos. Esse tema parece seguir uma linha de desenvolvimento
específica, iniciada no final dos anos 80, já que possui um formato retangular de base estreita.
A expressão encontrada nos 6 títulos dessa zona temática é "business cycle".
A "zona de divergência" desse mapa é extremamente pequena, o que já era esperado
por causa da grande quantidade de artigos considerados. A maior parte dos artigos dessa
região do mapa repete temas já presentes nas demais zonas temáticas.
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3 DISCUSSÃO
3.1 Temas recorrentes
A partir dos quatro mapas temáticos apresentados acima, é possível verificar que
alguns temas se repetem, ao passo que outros parecem estar associados a uma palavra-chave
específica. Os temas que parecem ser mais recorrentes representam 33% do total dos 1.038
artigos selecionados para análise (ver a Tabela 2). São eles:
1) Inovação. O tema mais prevalente, com 62 artigos distribuídos em todos os quatro
mapas temáticos, representando 7,5% de todos os artigos selecionados. Se considerarmos
ainda seus dois subtemas, Aprendizagem organizacional, com 10 artigos, e Redes de
relacionamentos, parcerias e cooperação para a inovação, com 6 artigos, ambos presentes
no mapa temático de "SME(s)", o total de artigos que aborda esse tema será de 78.
Analisando os mapas é possível verificar que este tema ainda está crescendo, dividindo-se em
subtemas específicos, que aparecem com força na primeira década do século. O tema aparece
ainda associado a outros temas, como no caso da "Internacionalização", indicando um
aumento de interesse por outras linhas de pesquisa. É possível que, no futuro, o tema
"Inovação" passe a figurar como subtema em outros assuntos. Independentemente disso, vem
sendo o tema mais discutido desde o início dos anos 90.
2) Internacionalização. Possui 45 (ou 6% dos) artigos, em 3 mapas temáticos:
aqueles associados à palavra-chave "small firm(s)", "SME(s)" e "small venture(s)".
Considerando o subtema Redes de relacionamentos, parcerias e cooperação para a
inovação, com 9 artigos presentes no mapa temático de "SME(s), e Inovação e
internacionalização, com 4 artigos presentes no mapa de "small firm(s)" o total de artigos
que aborda esse tema chega a 58. É um dos temas mais antigos dos mapas, um dos dois temas
apenas que possuem artigos desde os anos 70. Com a abordagem da "Inovação" e "Redes de
Relacionamentos" parece ter ganhado um novo fôlego, e está crescendo ainda. É interessante
notar que o tema " Redes de Relacionamentos " aparece em várias outras zonas temáticas,
mas não constitui um tema em si. Dentro do tema "Internacionalização", entretanto, ele parece
ganhar atenção especial e acaba por constituir um subtema forte.
3) Tecnologia da Informação. Possui 49 (ou 5% dos) artigos representados em 3
mapas temáticos: aqueles associados às palavras-chave "small business(es)", "small firm(s)" e
"SME(s)". Considerando o subtema E-commerce, com 5 artigos presentes no mapa temático
de "SME(s)", o número total será de 54 artigos. O subtema "Comércio eletrônico" também
aparece de forma intensa no mapa de "small business(es)", embora não constitua sua própria
zona temática. Além de "Comércio eletrônico" também há outro subtema recorrente, os
sistemas de informação, que é o mais recorrente no mapa de "SME(s)". Essas novas
ferramentas e aplicações parecem ser responsáveis pelo crescimento do tema a partir do final
dos anos 90.
4) Financiamento. Possui 45 (ou 4% dos) artigos representados em 3 mapas
temáticos: aqueles associados às palavras-chave "small business(es)", "small firm(s)" e
"SME(s)". Apesar de ser um tema bastante prevalente, sua abordagem muda de uma palavrachave para a outra. No mapa de " small business(es)" a principal preocupação parece ser o
crédito para as pequenas empresas; no mapa de "small firm(s)" a abordagem é mais variada,
indo de sistemas de crédito e financiamento a razões financeiras para a mortalidade das
pequenas empresas; já no mapa de "SME(s)" a maior preocupação é a estrutura de capital das
empresas e seu impacto sobre o desempenho.
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5) Responsabilidade social e o meio ambiente. Possui 34 (ou 3% dos) artigos,
representados em 2 mapas temáticos: aqueles associados às palavras-chave "small
business(es)" e "SME(s)". Também é outro tema em crescimento, e provavelmente irá se
subdividir. Já é possível verificar certas tendências dentro de cada mapa temático: o mapa de
"small business(es)" possui os artigos mais antigos, e é o único que relaciona a palavra "ética"
em seus títulos; já o mapa de "SME(s)" só apresenta entradas a partir de 2003 e consagra a
sigla "CSR", presente na grande maioria dos artigos.
6) Crescimento. Possui 22 (ou 2% dos) artigos, em 3 mapas temáticos: aqueles
associados à palavra-chave "small business(es)", "SME(s)" e "small firm(s)". Junto com
"Internacionalização" é o tema mais antigo, com artigos datando de meados dos anos 70.
Embora esteja bastante presente em associação a outros temas e espalhado por várias zonas
temáticas, o tema por si mesmo parece estar perdendo força, com uma redução do número de
artigos nos últimos anos. É interessante notar, entretanto, que o mapa de "small business(es)"
apresenta uma discussão forte sobre o subtema "Ciclo de vida das empresas", com o termo "5
estágios" presente em vários artigos. Nesse caso, não só o CVO foi associado ao tema
"Crescimento", como também a visão de 5 estágios parece ter se imposto.
7) Efeito de políticas governamentais. Possui 16 (ou 1,5% dos) artigos, em 3 mapas
temáticos: aqueles associados à palavra-chave "small business(es)", "SME(s)" e "small
venture(s)". Aqui também há algumas diferenças de abordagem entre um mapa temático e
outro: o mapa de "small business(es)" preocupa-se quase que somente com o serviço de
consultoria fundado pelo governo britânico, "Business Link", que foi extinto em 2011. O
mapa de "small enterprise(s)" também se preocupa com esse serviço, em menor grau. Já o
mapa de "SME(s)" é mais variado, considerando outros países e novos serviços. Será
interessante verificar esse tema no futuro, depois que a controvérsia em relação ao serviço
"Business Link" ficar mais antiga.
8) Recursos Humanos. Possui 13 (ou 1% dos) artigos representados em 3 mapas
temáticos: aqueles associados às palavras-chave "small business(es)", "SME(s)" e "small
firm(s)". Neste último caso o tema "Relações de Trabalho" foi considerado como um subtema
de "Recursos Humanos". Esse é um dos temas mais novos, surgido nos anos 90 e presente
apenas depois de 2005 no mapa de "small business(es)". Como é um assunto novo, a
expectativa é de crescimento, mas por enquanto não há uma elevação do número de artigos
nos anos mais recentes das zonas temáticas que justifiquem essa afirmação.
9) Planejamento. Possui 9 (ou aproximadamente 1%) dos artigos, representados em 2
mapas temáticos: aqueles associados às palavras-chave "small business(es)" e "small firm(s)".
Assim como "Crescimento", o tema "Planejamento" parece estar em declínio. Além do
número pequeno de artigos encontrados, no mapa de "small firm(s)" esse tema parece estar
restrito aos anos 80.
10) Gênero. Possui 8 (ou aproximadamente 1%) dos artigos, em 2 mapas temáticos:
aqueles associados à palavra-chave " small business(es)" e "SME(s)". Esse é um tema de
pouca prevalência, mas constante ao longo do tempo. Ainda não é possível dizer se continuará
restrito ao interesse de certos pesquisadores, se está crescendo ou se está se esgotando.
11) Empreendedores x Dirigentes de pequenas empresas. Embora a abordagem não
seja exatamente igual, há 8 (ou aproximadamente 1%) dos artigos, representados em 2 mapas
temáticos: aqueles associados às palavras-chave "small business(es)", cujo foco é na
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personalidade do dirigente da pequena empresa, e "small firm(s)", cujo foco é nas
particularidades do tipo de gestão. Assim como "Crescimento" e "Planejamento", este parece
ser um tema já esgotado: suas entradas concentram-se somente até o final dos anos 90, sem a
ocorrência de artigos relevantes após 2000.
12) Sobrevivência. Esse tema aparece apenas no mapa de "small business", mas
apresenta 10 artigos (1% do total), um número maior do que os dois temas anteriores, por isso
foi considerado como um tema relevante. Entretanto, parece estar restrito às décadas de 80 e
90, apesar de ser bastante abrangente: enfoca subtemas como "sucesso" e "mortalidade"
também. Isso talvez explique seu declínio: os subtemas podem estar associados a novos
temas, mais em voga atualmente.
13) Gestão estratégica e competitividade. Igualmente, esse tema aparece apenas no
mapa de "small firm(s)", mas está abordado em 9 artigos (ou 1% do total). Além disso, é
possível encontrá-lo associado a outros temas nos demais gráficos. Assim, ao contrário do
tema "Sobrevivência", que parece estar se diluindo e se esgotando também dentro de grandes
temas, esse tema parece estar ganhando força, porém aliado a outros temas maiores (como
"Inovação", por exemplo).
3.2 Outras considerações
Os temas "Etnia", "África", "Tamanho", "Ciclos econômicos", "Cadeia de
suprimentos" e "China" aparecem em menos de 6 artigos em seus respectivos mapas
temáticos, e foram considerados não relevantes por constituírem menos de 1% do número de
artigos selecionados para a análise. O tema "Análises Regionais" também entra nesse grupo, e
pode ser comparado aos temas "China" e "África", já que fundamentalmente analisa o
desempenho de empresas na Irlanda, Escócia e Inglaterra.
As "zonas de divergência" dos mapas também foram examinadas para validar a análise
realizada, mas seus arquivos não foram contabilizados em nenhuma zona temática. Muitos
desses arquivos repetem temas já discutidos, e alguns são bastante específicos a um certo tipo
de software, política governamental ou aliança, por exemplo. Apesar de serem bastante
citados não chegam a formar relações com outros trabalhos, permanecendo interesses isolados
dentro da literatura.
3.3 O Mapa Geral
A análise do mapa geral foi realizada como maneira de confirmar os dados obtidos a
partir das análises dos quatro mapas temáticos individuais. De maneira geral, os temas
consagrados nos mapas individuais também se destacaram no mapa geral, com algumas
exceções e algumas novidades de pouca relevância. Do total de 180 artigos que compõem as
zonas temáticas desse mapa, 75% estão divididos entre os 8 temas mais prevalentes:
"Internacionalização" (16% do total de artigos das zonas temáticas), "Financiamento" (13%),
"Tecnologia da Informação" (13%), "Redes de relacionamentos, parcerias e cooperação"
(9%), "Inovação" (7%), "Crescimento" (6%), "Recursos Humanos" (6%) e "Responsabilidade
social e o meio ambiente" (6%).
Sete desses temas também são os mais prevalentes nos quatro mapas temáticos, mas
aqui ocorre uma inversão entre "Efeito de políticas governamentais", que aqui não aparece
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como relevante, com apenas 3% do total de artigos analisados (mesmo considerando a fusão
com o tema "Análises Regionais" que ocorreu nesse caso) e "Planejamento", que é o nono
colocado entre os temas encontrados nas análises individuais, com menos de 1% do total de
artigos analisados.
Assim, parece haver confirmação da redução de interesse pelos temas "Planejamento",
"Empreendedores x Dirigentes de pequenas empresas" e "Efeitos de Políticas
Governamentais". Aqui também podem ser mencionados dois temas geralmente encontrados
nas regiões superiores (mais antigas) dos gráficos e com pouca prevalência: "Sobrevivência" e
"Tamanho".
Outros três temas aparecem sem expressividade, mas sua posição no gráfico não
permite fazer uma inferência sobre o interesse que despertam atualmente. São eles "Gênero",
"Ciclos econômicos" e "Gestão estratégica e competitividade".
Finalizando, dois temas surgiram aqui pela primeira vez, ou apareceram em posição
que pode indicar a emergência do assunto: "Orientação empreendedora" e "Orientação para o
mercado".
4 CONCLUSÕES
Após a análise dos cinco mapas temáticos gerados, sete temas aparecem como os mais
relevantes para a literatura de pequenas empresas. O tema "Internacionalização" aparece
como o grande tema clássico, desenvolvido já desde a década de 70 até os dias atuais. Quatro
temas aparecem como temas novos, que ainda estão se desenvolvendo e se desmembrando em
subtemas, e que têm atraído bastante atenção dos pesquisadores atualmente: "Inovação",
"Financiamento", "Recursos Humanos" e "Responsabilidade social e o meio ambiente". Por
fim, dois temas já vêm sendo desenvolvidos desde a década de 80, mas ainda atraem a
atenção dos pesquisadores: "Tecnologia da Informação" e "Redes de relacionamentos,
parcerias e cooperação". Este último tema tem crescido bastante na atualidade, em
decorrência de sua associação com o tema "Inovação".
Outros dois temas também parecem surgir como temas de interesse na atualidade:
"Orientação empreendedora" e "Orientação para o mercado".
Por outro lado, temas que poderiam ser considerados "clássicos" da literatura parecem
ter se esgotado ou perdido consideravelmente a atenção dos pesquisadores: "Crescimento",
"Planejamento" e "Sobrevivência" (e seus subtemas "Sucesso" e "Mortalidade"). Isso pode
indicar, sim, a existência de uma "Teoria Administrativa das Pequenas Empresas". Tendo
"resolvido" os temas mais gerais sobre o assunto, aqueles diretamente ligados às
especificidades e características das pequenas empresas, a literatura agora passa a debruçar-se
sobre temas menos abrangentes, indicando em quais questões as pequenas empresas se
destacam: na internacionalização (aumentando a capacidade exportadora de seus países), na
geração de empregos (e de novas relações de trabalho), na capacidade (ou dificuldade) de
trabalhar em conjunto ou em rede, na percepção (ou ausência) de responsabilidade social e na
inovação de produtos, serviços e processos. Além disso, a relação com as tecnologias de
informação e as dificuldades de financiamento ainda permanecem como questões de gestão a
serem resolvidas.
Para confirmar as possibilidades acima, seria necessário fazer uma análise do conteúdo
dos artigos analisados, bem mais profunda do que de seus títulos. Mas essa análise inicial já
pode indicar tendências e caminhos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abrangência do trabalho é demonstrada pela incidência das palavras-chave
pesquisadas: a quinta palavra-chave, "small venture", retornou apenas 11 artigos. Assim, é
possível considerar que a grande maioria dos trabalhos relativos a pequenas empresas foi
considerada nesta análise e que outras palavras-chave que porventura tenham sido esquecidas
não terão impacto considerável sobre as conclusões depreendidas. A análise do mapa geral,
com a inclusão de uma nova palavra-chave, fortalece essa afirmação, já que não mostrou nada
de novo em relação às análises anteriores.
Algumas conclusões, entretanto, precisam ser verificadas. A análise do estudo da arte,
por exemplo, pode ajudar a evidenciar o crescimento ou declínio de certos temas nos últimos
10 anos. Além disso, seria também interessante verificar se as diferenças temáticas se
relacionam a diferenças regionais, incluindo o estudo da procedência dos artigos. É possível
que haja uma preferência de palavras-chave por pesquisadores norte-americanos, africanos ou
europeus, por exemplo. Também seria interessante conduzir análises semelhantes em outras
bases de dados, para verificar se há disparidades entre uma base e outra.
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