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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores que estimulam a motivação dos 

colaboradores de pequenas empresas, a partir do estudo de uma pequena empresa que atua no 

ramo de contabilidade. Os estudos motivacionais no ambiente de trabalho têm se destacado, à 

medida em que os indivíduos se tornaram o grande diferencial competitivo das empresas. 

Essa questão também é relevante no segmento de micro e pequenas empresas, pela sua 

importância para o cenário econômico brasileiro, ao contribuir com grande parte dos 

empregos formais e do Produto Interno Bruto do país. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

de campo com abordagem quantitativa e qualitativa. Com aplicação de questionário fechado 

com os colaboradores da Opportunité Soluções e a realização de entrevista semiestruturada 

com o gestor da empresa. Como principais resultados tem-se que as práticas motivacionais 

aplicadas na empresa valorizam as relações interpessoais de qualidade e capacitação 

profissional, enquanto que as necessidades dos colaboradores estão mais relacionadas à 

carreira profissional. Essa diferença parece estar associada às características dos pequenos 

negócios, que apresentam possibilidades limitadas de oferecer maiores salários e crescimento 

profissional. Reter os talentos representa, portanto, um desafio para os pequenos 

empreendedores. Estes seriam, como destacou o gestor, “um ponto de passagem” na carreira 

dos colaboradores.  

Palavras-chave: Motivação no trabalho. Fatores motivacionais. Micro e pequenas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 Introdução 

No início dos estudos organizacionais, o trabalhador era visto por uma perspectiva 

econômica, como um ser motivado apenas pelo dinheiro. Com os avanços nesses estudos, a 

visão simplória sobre o indivíduo foi se ampliando e revelando a complexidade do ser 

humano e de suas necessidades (MAXIMIANO, 2021; MOTTA; VASCONCELOS, 2016). A 

abordagem humanística investiu em pesquisas sobre a compreensão do comportamento do 

indivíduo no ambiente de trabalho, com destaque para as teorias motivacionais. Essas teorias 

investigam fatores que motivam as pessoas, como funciona a motivação e procuram explicar 

o comportamento no trabalho (CHIAVENATO, 2021; ROBBINS, 2011; SILVA, 2013).  

Estudos demonstram que a motivação é algo intrínseco, referente a necessidades e 

razões internas ao indivíduo. Entretanto, tem se consolidado a compreensão de que as 

organizações têm sua importância nesse processo. Os gestores precisam estar atentos para 

reconhecer as necessidades e atribuir tarefas em conjunto a um ambiente de trabalho que 

contribuam na satisfação dessas pessoas (OLIVEIRA; LEITE, 2014). 

Contudo, em se tratando de pequenas empresas, existe uma maior resistência em lidar 

com questões motivacionais, pelas peculiaridades da sua gestão. Porém, é necessário que os 

microempreendedores valorizem essa temática. Mesmo sabendo que na maioria desses 

negócios os recursos são limitados, estudos apontam meios que promovem a satisfação dos 

colaboradores com baixo custo ou até mesmo custo zero (LEMES JR; PISA, 2019).  

É nesse contexto que se desenvolveu esta pesquisa, com o objetivo de compreender 

que fatores motivacionais são valorizados nas pequenas empresas, à luz das principais teorias 

motivacionais. Para tanto foi analisado o caso da Opportunité Soluções, pequena empresa que 

atua na cidade do Recife, no segmento de contabilidade, prestando serviços e consultoria 

contábeis, tributárias e administrativas 

 

2 O estudo da motivação humana no ambiente de trabalho 

 Com a Segunda Revolução Industrial, no início do Século XX, surgiu a necessidade de 

aumentar a eficiência nos níveis operacionais, aplicando-se métodos científicos na solução 

dos problemas administrativos, com ênfase na análise e divisão do trabalho (CHIAVENATO, 

2021; MOTTA; VASCONCELOS, 2016). 



  

 

Nessa época, o trabalhador era visto sob uma perspectiva econômica, daí o termo 

Homo Economicus, o qual considerava que as pessoas eram influenciadas apenas por 

recompensas econômicas. Bastariam pequenos incentivos financeiros, vigilância redobrada e 

treinamentos para se garantir a produtividade (MAXIMIANO, 2021; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2016). Por mais que buscassem avançar em suas análises, os estudiosos da 

abordagem clássica dos estudos organizacionais procuravam racionalizar o modo de trabalho 

a partir de uma visão estrutural e funcional das organizações, não dando conta dos conflitos, 

indisciplinas e dos grupos informais. O clamor por um olhar crítico sobre a realidade 

corporativa originou a abordagem humanística (BERGAMINI, 2018). 

É com o movimento da Escola de Relações Humanas, que emerge nos estudos 

organizacionais a visão da compreensão da complexidade sobre o elemento humano e as suas 

motivações no ambiente de trabalho, sejam elas econômicas, técnicas ou socioculturais. 

Começa, então uma série de estudos sobre motivação no trabalho, seja para entender os 

fatores que motivam o comportamento (teorias de conteúdo), como funciona a motivação 

(teorias de processo) e a influência do ambiente no comportamento das pessoas (teoria do 

reforço) (CHIAVENATO, 2021; MOTTA; VASCONCELOS, 2016; SILVA, 2013). 

É a partir da Teoria da Hierarquia de Necessidades, desenvolvida por Abraham 

Maslow, que se fundamentou as teorias modernas sobre motivação. Apesar das críticas, é 

certo que muitos estudiosos e gestores ainda usam seus conceitos quando tratam sobre 

motivação no ambiente de trabalho (ROBBINS, 2011). Maslow afirma que o ser humano 

possui necessidades hierarquizadas que motivam seu comportamento continuamente. Essas 

necessidades estariam agrupadas em cinco categorias: fisiológica, segurança, social, estima e 

autorrealização. Entre as críticas a essa abordagem, destacam-se o fato de a pirâmide de 

Maslow é uma aspiração de como o homem deveria ser e não como ele realmente é. O 

conceito de hierarquia, também é questionado, considerando que as pessoas colocam 

diferentes intensidades em suas necessidades, algumas prezam por uma vida social mais ativa, 

já outras valorizam uma maior segurança (CHIAVENATO, 2021; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2016; RIBEIRO, 2016; SILVA, 2013). 

 Avançando com os estudos sobre a motivação humana, a Teoria da Existência, 

Relacionamento e Crescimento (ERC) apresenta uma variação do estudo de Maslow, com 

três níveis de necessidades motivacionais. O psicólogo Clayton Alderfer destaca as 



  

 

necessidades de Existência, de Relacionamento e de Crescimento. O conceito de Existência 

refere-se aos ganhos de bens materiais, para a subsistência dos indivíduos, e engloba as 

necessidades fisiológicas. O conceito de Relacionamento está ligado a questões de caráter 

social, ressaltando a necessidade de aceitação social. O Crescimento trata das necessidades de 

desenvolvimento nos âmbitos profissionais e pessoais, ressaltando o desejo de se destacar 

positivamente perante os colegas. A teoria defende que, caso o indivíduo não atinja o próximo 

nível de satisfação, a satisfação ativa no momento pode assegurar a sua motivação. Outra 

característica desse estudo é que essas necessidades podem ser ativadas simultaneamente, sem 

seguir a ordem hierárquica defendida por Maslow (SCHUSTER; DIAS, 2012; SILVA, 2013). 

 Com o intuito explicar o comportamento das pessoas em situação de trabalho, 

Frederick Herzberg elaborou a Teoria dos Dois Fatores, ao buscar entender o que causa 

satisfação ou insatisfação no ambiente de trabalho. Os resultados apontaram que a 

insatisfação se relaciona a fatores extrínsecos ao trabalho (fatores de higiene) e a satisfação 

estaria ligada a fatores intrínsecos (fatores de motivação). Os fatores de higiene estão 

relacionados ao ambiente físico, às condições entregues pela empresa aos seus colaboradores. 

Esses fatores impedem a insatisfação ou o descompromisso dos colaboradores em relação ao 

serviço. Já os fatores de motivação estão diretamente relacionados aos sentimentos positivos 

dos colaboradores com o trabalho: realização, reconhecimento, responsabilidade, promoção e 

sucesso. A ausência desses fatores diminui a satisfação, o que é fundamental na busca por 

motivação (RIBEIRO, 2016; SILVA, 2013). A Teoria de Herzberg mesmo sendo amplamente 

aceita e compartilhada pela maioria dos gestores, apresenta contestações. Entre elas, o fato de 

que é possível que uma pessoa apresente críticas a uma determinada atividade em seu trabalho, 

porém, não necessariamente enxergue o trabalho como algo negativo; e a falta de 

aprofundamento no estudo da relação entre satisfação e produtividade. (ROBBINS, 2011). 

 David McClelland, por sua vez, desenvolveu a Teoria das Necessidades Adquiridas. 

Existem algumas necessidades que só aparecem a partir da interação do indivíduo com o 

ambiente: as necessidades de realização, afiliação e poder. A necessidade de realização é 

voltada para as pessoas que buscam objetivos mais desafiadores. A necessidade de afiliação 

diz respeito ao constante desejo de se relacionar com as pessoas ao seu entorno, evitando 

desentendimentos e mantendo uma conexão mais próxima e forte. A necessidade de poder se 

relaciona com a vontade de controlar, ter influência e responsabilidade sobre outras pessoas, 



  

 

almeja-se posições de liderança. (MCSHANE; GLINOW, 2013; ROBBINS, 2011; SILVA, 

2013).  Em comparação às demais teorias, esta possui baixos resultados na prática. A análise é 

feita individualmente com questões a respeito de cada necessidade, portanto, se torna um 

processo caro e demorado, o que dificulta o investimento nas organizações (ROBBINS, 2011).  

A Teoria da Expectação, de Victor H. Vroom, “sustenta que a força da tendência 

para agir de determinada maneira depende da força da expectativa de que essa ação trará certo 

resultado e da atração que esse resultado exerce sobre o indivíduo” (ROBBINS, 2011, p. 217). 

Na prática, afirma-se que os colaboradores só irão aplicar mais esforços em suas atividades 

caso percebam que isso trará algum reconhecimento na organização. A motivação nesse 

contexto, dependerá das circunstâncias que as pessoas estejam enfrentando e se satisfarão seus 

anseios (ROBBINS, 2011; SILVA, 2013). Esta é uma teoria complexa, pois nem todas as 

pessoas possuem a capacidade de calcular a probabilidade de sucesso nas suas atividades. 

Muitos nem mesmo têm a clareza de quais são seus objetivos e expectativas (SILVA, 2013). 

A Teoria da Equidade, por sua vez, se baseia em uma comparação social que se 

aplica no local de trabalho. Quando os funcionários fazem uma comparação entre os 

resultados do seu trabalho com os resultados dos outros, e as consequentes recompensas e 

investimentos, e observa uma iniquidade, isso gera uma influência direta na sua motivação. 

Quando a comparação é feita e os resultados são equivalentes, surge o estado de equidade e a 

percepção de que a justiça se aplica no seu local de trabalho. Isso influencia positivamente sua 

motivação. Contudo, caso ocorra incompatibilidade na avaliação dos resultados, surge a 

iniquidade, que pode ser negativa ou positiva. A iniquidade negativa ocorre quando o sujeito 

percebe que seus ganhos são inferiores aos dos colegas que aplicam esforços similares no 

trabalho, gerando sentimentos negativos. Na iniquidade positiva, a percepção de ter sido 

favorecido gera sentimento de culpa. Ao perceber situações como estas, as pessoas buscam 

restabelecer a equidade (MCSHANE; GLINOW, 2013; ROBBINS, 2011; SILVA, 2013).  

 Por fim, a Teoria do Reforço, elaborada por Burrhus Frederic Skinner, defende que 

por meio de reforço ou punição os indivíduos moldam seus comportamentos. Assim, as 

pessoas se comportam com o intuito de conseguir algo que almejam ou evitar algo que não 

querem.  O reforço busca ampliar um comportamento, já a punição busca minimizar 

comportamentos prejudiciais. O reforço pode ser positivo, relacionado a recompensas, ou 

negativo, com a remoção de algo que atrapalhe o indivíduo. A punição pode ser positiva, com 



  

 

o acréscimo de algo negativo para as pessoas, ou negativa ao remover algo positivo, como 

adiamento de promoção, desconto salarial etc. É importante para os gestores que entendam 

sobre a associação entre o comportamento e suas consequências, a partir daí passem a reforçar 

comportamentos positivos e reduzam os negativos (ROBBINS, 2011; SILVA, 2013). 

 Cada uma das teorias de motivação apresentadas possui sua importância, algumas com 

perspectivas mais relevantes que outras, mas todas contribuíram para o avanço dos estudos 

sobre o comportamento humano no trabalho.  

 

3 A gestão e a motivação nas micro e pequenas empresas 

 As micro e pequenas empresas (MPEs) ocupam um papel importante na economia 

brasileira (LEMES JR; PISA, 2019; SEBRAE, 2020). No Brasil, a Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa, em seu artigo 3º, utiliza o critério da receita bruta anual para diferenciar a 

microempresa, com receita bruta anual igual ou menor a R$: 360.000,00; das empresas de 

pequeno porte, quando a receita ultrapassar R$ 360.000,00 e for inferior ou igual a 

R$ 4.800.000,00 (BRASIL, 2006). Há, contudo, outro critério de classificação, adotado pelo 

SEBRAE e pelo IBGE: para atividades de serviços e comércio as microempresas são aquelas 

com até 9 pessoas ocupadas e as pequenas empresas com 10 a 49 pessoas ocupadas. Já no 

segmento industrial, microempresas dispõem de até 19 pessoas ocupadas e pequenas 

empresas têm entre 20 e 99 pessoas ocupadas (SEBRAE, 2020). 

As MPEs possuem diversas características positivas, o que contribui para seu bom 

desempenho no mercado. Porém, é possível observar algumas características que podem 

comprometer sua existência. Tratando dos aspectos positivos, destaca-se a capacidade de 

adaptação às demandas do mercado. Por exemplo, os processos inovadores são facilmente 

incorporados por essas instituições, graças à simplicidade em seus processos burocráticos; a 

proximidade com seus clientes e fornecedores permitem uma maior rapidez na modificação 

nos processos e produtos. No que diz respeito às suas fraquezas, as MPEs de maneira geral 

são geridas de modo intuitiva e empírica, diferente das grandes organizações que contam com 

um apoio técnico em seus profissionais (SCHUSTER; FRIEDRICH, 2017). 

O crescimento das MPEs está, portanto, diretamente ligado à qualificação dos seus 

gestores. Contudo, estes normalmente possuem uma visão técnica do negócio e pouco 

entendem sobre as ferramentas para administrar o negócio. É comum problemas relacionados 



  

 

a como administrar pessoas, a produção, as compras e o capital de giro. É, portanto, de 

extrema relevância a utilização das ferramentas e técnicas de administração adequadas, pois 

estas se bem aplicadas contribuem para o sucesso e a continuidade da existência da empresa 

(RODRIGUES; MELO; LEONE, 2016). Além do mais, esses gestores preocupam-se com 

questões de curto prazo, o que prejudica os avanços do negócio no longo prazo. (SCHUSTER; 

FRIEDRICH, 2017). Os problemas pessoais vividos pelos donos também têm influência 

direta na organização, podendo comprometer seu futuro (NEVES; PESSOA, 2006). 

 Em relação à gestão de pessoas, este é um dos processos que avançam e se 

desenvolvem em paralelo ao crescimento das organizações. São atribuições da gestão de 

pessoas a captação, retenção e desenvolvimento de talentos; promover o alinhamento entre os 

objetivos dos colaboradores e das organizações; desenvolver práticas que promovam o bem-

estar e satisfaçam suas necessidades (MALTA; MACHADO; FISCHER, 2017; OLIVEIRA; 

LEITE, 2014).  Quando se trata de MPEs, por via de regra, sua gestão é realizada pelo 

proprietário, isso faz com que exista uma proximidade maior com os subordinados, 

possibilitando um maior entendimento sobre suas necessidades (OLIVEIRA; LEITE, 2014). 

Mesmo com recursos escassos, existem práticas que demandam pouco ou nenhum custo, que 

podem resultar em funcionários satisfeitos e motivados (LEMES JR; PISA, 2019). 

 O crescimento da empresa está diretamente ligado à evolução de seus colaboradores. 

Assim, a valorização desse capital humano é essencial na busca de atingir altos níveis 

motivacionais. Esses níveis podem ser atingidos favorecendo a realização pessoal, 

reconhecendo os valores profissionais, oferecendo promoções, tornando o trabalho mais 

agradável e possibilitando o crescimento individual (OLIVEIRA; LEITE, 2014). Dentro do 

cenário das micro e pequenas empresas, Fleury e Fleury (2001 apud LEMES JR; PISA, 2019) 

aponta três caminhos para se trabalhar a questão da motivação: aperfeiçoar o diálogo entre os 

colaboradores e seus líderes; criar ações para reconhecer e valorizar os empregados; e utilizar 

o feedback voltado para a organização, atrelado à busca por uma gestão participativa. 

  

4 Método 

Considerando a forma de abordagem, trata-se de um estudo misto, com o uso de 

ferramentas quantitativas e qualitativas. A abordagem integrativa de investigação gera um 

entendimento que vai além das informações obtidas por esses dados separadamente 



  

 

(CRESWELL, 2010). Quanto aos meios e aos fins, esta é uma pesquisa de campo, de caráter 

exploratório. Esta se caracteriza por ser uma investigação aplicada no local onde aconteceu o 

fato analisado (VERGARA, 2004) e com a intenção de promover maior proximidade com o 

problema, a fim de torná-lo mais compreensível (GIL, 2010).  

Assim, foi aplicado um questionário fechado aos nove funcionários da empresa e 

realizada uma entrevista semiestruturada, com o seu gestor. O questionário visou identificar 

as práticas motivadoras presentes na empresa, avaliadas a partir de uma escala de quatro 

níveis (Nunca, Às vezes, Muito e Sempre); e o valor (importância) atribuído pelos 

respondentes a essa práticas, também avaliados em uma escala de quatro níveis (Nenhuma, 

Pouca, Alguma e Muita importância). O questionário envolveu 20 práticas motivacionais, 

considerando as teorias estudadas. A entrevista, por sua vez, teve como objetivo conhecer a 

percepção do gestor sobre a satisfação e motivação dos colaboradores, as práticas adotadas 

pela empresa na busca por satisfação e motivação dos colaboradores, entre outras questões.  

A análise dos dados envolveu a triangulação dos dados quantitativos e qualitativos, 

apoiada no referencial teórico estudado. Assim, inicialmente utilizou-se a estatística descritiva, 

descrevendo e caracterizando os conjuntos de dados quantitativos (SOUZA; SOUZA; SILVA, 

2002). Depois, com os dados qualitativos, aplicou-se a análise de conteúdo. Análise de 

conteúdo tem como objetivo entender o que se fala sobre determinado assunto, criando 

categorias e atribuindo significado aos dados, a partir da teoria estudada.  (VERGARA, 2015). 

 

5 Análise dos Resultados 

Será apresentada a análise dos resultados quantitativos e qualitativos, tendo como base 

as teorias motivacionais estudadas. Registre-se que os resultados aqui apresentados dizem 

respeito apenas à empresa estudada. 

Sobre os respondentes, pode-se afirmar que se trata de um grupo predominantemente 

masculino (78%), com a maioria numa faixa etária entre 18 e 37 anos (77%), com 

escolaridade entre ensino superior completo (44%) e ensino superior incompleto (33%) e com 

tempo de trabalho na empresa entre 1 e 5 anos (67%). 

 

5.1 Práticas motivacionais adotadas na empresa 



  

 

Nesta seção serão apresentadas as práticas motivacionais aplicadas na empresa, a 

partir da percepção dos colaboradores, considerando as 20 práticas elencadas no questionário, 

identificadas a partir das teorias motivacionais estudadas. 

Tabela 1 - Reconhecimento que a prática existe na empresa 

 

Na Tabela 1 evidenciou-se em azul as 10 práticas percebidas pelos colaboradores 

como as mais presentes na empresa. Dessas, destacam-se como as 4 práticas mais percebidas 

pelos respondentes: 

a) “Relações interpessoais com superiores baseadas na confiança e cooperação”, 

reconhecida como uma prática muito (22%) e sempre aplicada (78%) na empresa. Essa 

prática motivacional relaciona-se com a Teoria da Hierarquia das Necessidades, confirmando 

que os indivíduos possuem necessidades sociais, incluindo aceitação de seus companheiros, 

troca de amizade, afeto e amor, inclusive, boa relação com seus superiores. Essa prática 

refere-se também à Teoria ERC, mais especificamente sobre necessidade de Relacionamento 

(CHIAVENATO, 2021; SILVA, 2013). 



  

 

b) “Oportunidades de desenvolver e atualizar conhecimentos e habilidades”, reconhecida 

como uma prática muito (33%) e sempre aplicada (67%) na empresa. Essa prática refere-se à 

Teoria ERC e à necessidade de Crescimento. As pessoas possuem necessidades de se 

desenvolverem nos âmbitos profissionais e pessoais para se destacarem diante de si próprio e 

de seus colegas (SCHUSTER; DIAS, 2012). 

c) “Inexistência de comportamentos preconceituosos”, reconhecida como uma prática 

muito (33%) e sempre aplicada (67%) na empresa. Essa prática também diz respeito à Teoria 

da Hierarquia das Necessidades, integrando as necessidades sociais e de estima. O indivíduo 

vê como importante a aceitação dos companheiros e como o ele se reconhece e se considera, 

em relação a própria visão e à dos colegas. Está se falando de autoconfiança, aprovação social 

e respeito (CHIAVENATO, 2021; SILVA, 2013). 

d) “Relações interpessoais com colegas baseadas na confiança e cooperação”, 

reconhecida como uma prática muito (44%) e sempre aplicada (56%) na empresa. Essa 

prática remete à Teoria da Hierarquia das Necessidades e à Teoria ERC, quando aborda as 

necessidades sociais (CHIAVENATO, 2021; SILVA, 2013), como à Teoria das Necessidades 

Adquiridas. Algumas necessidades, como essa, só aparecem quando o indivíduo interage com 

o ambiente. Uma das subdivisões dessa teoria é a necessidade de afiliação, a qual declara que 

os indivíduos possuem o desejo de ter uma boa relação com as pessoas ao seu redor, 

mantendo uma forte conexão (MCSHANE; GLINOW, 2013; SILVA, 2013). 

 

5.2 Práticas motivacionais importantes para os colaboradores 

 Nesta seção, novamente serão apresentadas as 20 práticas motivacionais elencadas no 

questionário, a partir das teorias motivacionais estudadas. Neste caso, como pode ser 

observado na Tabela 2, destacou-se em azul as 10 práticas motivacionais indicadas pelos 

colaboradores como sendo mais importantes para os mesmos, ou seja, trata-se das 

necessidades dos colaboradores que deveriam ser supridas pela gestão. A seguir estão 

relacionadas as 4 práticas motivacionais mais valorizadas pelos respondentes: 

a) “Ter suas opiniões sobre o trabalho consideradas pelos superiores”, reconhecida como 

muito importante por 100% dos respondentes. Essa prática motivacional relaciona-se com a 

Teoria da Hierarquia das Necessidades, envolvendo as necessidades de estima com as de 



  

 

autorrealização. O indivíduo precisa de reconhecimento e deseja ter suas opiniões ouvidas e 

aplicadas (CHIAVENATO, 2021; SILVA, 2013). 

b) “Oportunidade de crescimento profissional”, reconhecida como muito importante por 

100% dos respondentes. A prática diz respeito as Teorias ERC e de Expectação. As pessoas 

possuem a necessidade de Crescimento, se destacando e se desenvolvendo pessoal e 

profissionalmente, assim como tendem a se esforçarem mais quando percebem que isso os 

encaminharão ao crescimento (ROBBINS, 2011; SCHUSTER; DIAS, 2012; SILVA, 2013). 

Tabela 2 - Práticas motivacionais mais importantes para os colaboradores 

 

c)  “Relações interpessoais com superiores baseadas na confiança e cooperação”, 

reconhecida como muito importante por 100% dos respondentes. Como mencionado na seção 

anterior, essa prática motivacional remete as Teoria da Hierarquia das Necessidades e ERC, 

sobre a importância das necessidades sociais, o que inclui uma boa relação com os superiores 

(CHIAVENATO, 2021; SILVA, 2013). 

d) “Remuneração justa e compatível com a função exercida”, reconhecida como muito 

importante por 100% dos respondentes. Essa prática refere-se à Teoria da Equidade. A 



  

 

percepção de que há uma relação de equidade sobre recompensas e investimentos atribuídos a 

indivíduos que exercem a mesma função impacta positivamente a motivação dos indivíduos 

(ROBBINS, 2011; SILVA, 2013). 

 

5.3 Percepção do gestor sobre a motivação dos colaboradores na empresa 

 Lemes Junior e Pisa (2019), destacam que é importante que os líderes das micro e 

pequenas empresas deem maior atenção às questões motivacionais e mantenham seus 

funcionários satisfeitos e motivados. O gestor da Opportunité Soluções parece ter uma 

percepção positiva em relação à satisfação dos funcionários da empresa, chamando atenção 

inclusive para identidade visual da empresa, esclarecendo que a sua logomarca (Figura 1) 

remete a um gesto de acolhimento como pode ser observado na sua fala: 

Figura 1 - Logomarca Opportunité Soluções 

 
                                Fonte: https://www.linkedin.com/company/opportunitesolucoes/ 

 
Se você observar a logomarca da Opportunité, ela se abraça. A intenção é que a 
gente seja uma equipe, a gente seja uma empresa com uma formatação jovial, 
tecnológica e de amparo às pessoas. O que que eu digo de amparo? Que as pessoas 
se sintam acolhidas. [...] Mas eu procuro manter o equilíbrio da justiça até porque 
como advogado, eu trago o âmbito do humanismo, ou seja, de procurar as pessoas, 
trazer a melhor convivência possível, compreender as situações de cada pessoa, 
conversar com cada pessoa (gestor, 16/06/2022). 

 Questionado sobre a motivação dos colaboradores, o gestor reconhece que existe um 

ambiente que favorece essa motivação. Demandas como participação nas tomadas de decisões, 

momentos de interação e descontração, treinamentos e incentivos são atendidas na 

organização. Essas questões são elencadas por alguns autores como fundamentais para o 

alcance da motivação, estando presente nas principais teorias motivacionais (CHIAVENATO, 

2021; ROBBINS, 2011; SILVA 2013).  

Em regra geral, meus colaboradores são muito motivados. Eles têm uma 
participação direta na tomada de decisões, a gente procura formar comitês aqui para 
poder sempre colocar as novas decisões, as políticas. [...] nós vamos ter um café da 
manhã, um cachorro-quente que a gente faz aqui, que é muito famoso [...] a gente 
sempre procura ter, aí vai conversar, vai mostrar onde a empresa está e onde ela quer 
chegar e a participação de cada um. [...] a gente procura treinar, incentivar. [...] a 
gente sempre teve o aniversariante de cada mês [...] a gente sempre no fechamento 



  

 

dos trimestres está saindo para almoçar, para comemorar os trimestres (gestor, 
16/06/2022). 

Como afirmam Oliveira e Leite (2014), para uma organização crescer, tem que 

trabalhar a evolução de seus colaboradores, através da valorização, da realização pessoal, do 

reconhecimento de seus valores profissionais, oferecendo promoções e trabalhando com um 

ambiente mais harmônico e agradável, o que parece acontecer na Opportunité Soluções. 

Contudo o gestor chama atenção para a possibilidade de as práticas organizacionais 

não corresponderem às diferentes expectativas que podem existir nos colaboradores. Nesse 

sentido, a Teoria da Expectação explica que caso os indivíduos não enxerguem a 

possibilidades de retorno em suas atividades e de atendimento dos seus desejos isso vai 

impactar negativamente o seu desempenho (ROBBINS, 2011; SILVA, 2013). 

[...] Entendo que no mundo corporativo sempre vai ter a nível de colaboradores, um 
com uma expectativa maior e um com uma expectativa menor, com a expectativa 
média e às vezes aquele que está com a expectativa maior que talvez venha de 
frustrações de outras empresas, talvez tenha a questão também de alguma frustração 
interna que a gente procura tratar da melhor forma possível. [...] eu entendo também 
que no mundo contemporâneo as expectativas das pessoas estão muito voltadas à 
questão financeira. [...] o escritório de menor porte não tem essa remuneração tão 
grande como tem as empresas de grande porte. Então acho que esse equilíbrio ele 
vai ao longo do tempo para as pessoas que acreditam no projeto de crescimento. Por 
aquelas que são mais imediatistas pode haver um grau de insatisfação sim (gestor, 
16/06/2022). 

 Em relação às práticas adotadas pela empresa visando maior motivação e satisfação 

dos funcionários, o gestor apontou algumas questões importantes como oportunidades de 

desenvolvimento e atualização, atenção ao bem-estar físico e mental, inexistência de 

comportamentos preconceituosos, recompensas não financeiras, participação nas decisões, 

reconhecimento da importância do trabalho colaborador: 

[...] a gente incentiva treinamentos, [...] o treinamento não é pra mim, o escritório, o 
treinamento é para ele, é para pessoa. Então, ele pode inclusive, ter uma 
remuneração extra, independente de estar aqui. [...] compreensão com os problemas 
particulares do colaborador, se ele tem problema com a mãe, com a irmã, com 
parente ou filho doente. A gente procura compreender que também a vida dele lá 
fora interessa muito pra gente, respeitando as diferenças, nós somos uma empresa 
que respeita as diferenças. [...] a gente tem um sentimento de brincadeira, mas não 
de inconsequência, mas de brincadeira sem ofensa a qualquer um deles, para que 
eles se sintam como se estivessem em casa. A gente quer se sentir como uma 
verdadeira família. [...] Tendo um lanche, tendo um café da manhã, tendo um 
almoço, tendo um aniversariante do mês, participando de eventos, colocando eles 
nas tomadas de decisões, chamando eles para que o cliente conheça quem é que está 
tratando diretamente com ele (gestor, 16/06/2022). 

 Essas são práticas relacionadas às necessidades de crescimento, segurança, estima, 

autorrealização, abordadas na Teoria da Hierarquia das Necessidades, na Teoria ERC e na 



  

 

Teoria dos Dois Fatores (CHIAVENATO, 2021; ROBBINS, 2011; SCHUSTER; DIAS, 2012; 

SILVA, 2013). 

Com relação às dificuldades de gerir MPEs, embora essas tenham pontos positivos, 

como capacidade de adaptação e flexibilidade, suas fraquezas representam um desafio grande 

para a gestão, como a administração intuitiva e empírica e principalmente seu pouco capital 

de giro o que compromete os investimentos, entre eles os investimentos nos colaboradores 

(RODRIGUES; MELO; LEONE, 2016; SCHUSTER; FRIEDRICH, 2017). O gestor da 

Opportunité Soluções, contudo, mostra-se ciente dos desafios dos micros e pequenos negócios 

e de como isso pode impactar a gestão de pessoas, na motivação e retenção dos colaboradores: 

[...] como empresa pequena a gente tem limitações e às vezes o colaborador nem 
sempre entende que o que uma empresa de maior porte pode proporcionar em nível 
de tecnologia, de equipamento, é o mesmo que a gente pode fazer. [...] Mas em nível 
de um escritório médio eu entendo que a gente tem uma boa estrutura, uma estrutura 
elogiada, todo mundo com fardamento adequado [...] um escritório confortável e a 
gente procura sempre incentivar o colaborador a estudar, que não seja feito nada 
mecânico. [...] mas eu entendo também que o escritório de contabilidade [...] é um 
ponto de passagem. Ou seja, você vai no nível, até que se desenvolva para poder ir 
pro mercado. Aconteceu comigo, vai acontecer com alguns naturalmente. [...] Eu 
olho pra minha história e aí verifico que quando eu comecei o escritório era um 
escritório muito pequenininho com dois birôs de supermercado, cadeirinha de 
supermercado e quando eu vejo hoje que a gente tem uma estrutura. [...] existe um 
pensamento de um escritor gaúcho chamado Caio Fernando Abreu que eu acho que 
vale para todo o empreendedor pequeno no Brasil que é muito desafiador. “Desistir 
não é nobre e arduamente não desistimos”. É o que faz todo empreendedor. [...] a 
gente também não pode ter só essa questão empírica de entender que desistir não é 
nobre e continuar. É planejar, corrigir os erros, corrigir as falhas, porque senão a 
gente vai ter uma rotatividade muito grande de colaborador [...] isso aí não vai 
facilitar nossa vida, pelo contrário, vai fazer com que a gente tenha custos financeiro, 
custo operacional e custo emocional muito alto (gestor, 16/06/2022). 

 Em relação à gestão de pessoas aplicada na organização, o gestor reconhece a 

importância da gestão de pessoas e de manter os colaboradores satisfeitos e motivados 

(LEMES JR; PISA, 2019): 

[...] A política da gente é olhar para as pessoas como seres humanos, dar dignidade 
como ser humano, incentivar as pessoas a ter uma inserção social, além do cotidiano 
daqui. [...] às vezes a motivação, ela não veio tanto da questão da empresa, mas ela 
vem da questão da frustração pessoal de casa, dos problemas pessoais. Então quando 
você tem uma gestão de pessoas bem adequada, você consegue perceber que o 
colaborador não está bem e que esse não tá bem dele, às vezes não é só pra uma 
empresa, mas é com o dia a dia dele, isso vai fazer com que a gente possa fortalecer 
numa relação tão adequada que ele possa se sentir bem também aqui e não 
desmotivar os outros colegas. [...] mas hoje o clima de uma forma crescente é bom. 
[...] a gente tem que gerir as pessoas para que a gente tenha um ambiente agradável, 
um ambiente de crescimento profissional, um ambiente de crescimento de salários e 
benefício, mas entender também o seguinte, que a vida da gente não é só empresa. A 
vida da gente também é lá fora (gestor, 16/06/2022).  



  

 

 Após análise da entrevista aplicada ao gestor, procurou-se fazer uma triangulação dos 

dados quantitativos e qualitativos, comparando as práticas motivacionais que foram indicadas 

como as mais aplicadas na empresa e as mais valorizadas pelos funcionários. Tem-se assim, o 

olhar dos colaboradores e do gestor. 

 

5.4 Triangulação dos dados quantitativos e qualitativos 

 Como observado durante a entrevista, nas falas do gestor, o mesmo se posiciona de 

maneira positiva em relação ao ambiente de trabalho, destacando ações que criam um 

ambiente voltado para o bom relacionamento, uma boa comunicação, e ressaltando o espaço 

para a participação dos colaboradores nas tomadas de decisões. Destaca também, o incentivo 

à capacitação dos seus colaboradores, para que os mesmos avancem em suas carreiras 

profissionais.  Esse ambiente retratado na fala do gestor, pode ser observado nas práticas mais 

aplicadas percebidas pelos colaboradores: relações interpessoais com superiores baseadas na 

confiança e cooperação; oportunidades de desenvolver e atualizar conhecimentos e 

habilidades; inexistência de comportamentos preconceituosos; e relações interpessoais com 

colegas baseadas na confiança e cooperação. São práticas voltadas essencialmente para 

relações interpessoais de qualidade e capacitação profissional. 

 Nas práticas mais valorizadas pelos colaboradores destacam-se: ter suas opiniões sobre 

o trabalho consideradas pelos superiores; oportunidade de crescimento profissional; relações 

interpessoais com superiores baseadas na confiança e cooperação; e remuneração justa e 

compatível com a função exercida. São práticas mais voltadas para a carreira profissional. 

Comparando as práticas motivacionais mais aplicadas na empresa e as práticas 

motivacionais mais valorizadas pelos colaboradores, observa-se que apenas uma prática 

motivacional está presente nas duas colunas, a prática das “relações interpessoais com 

superiores baseadas na confiança e cooperação”. A explicação para tal fato pode estar na fala 

do gestor. Este entende que por se tratar de uma pequena empresa, seus recursos são mais 

escassos, o que limita avanços no atendimento a expectativas dos colaboradores no âmbito 

financeiro e em relação às oportunidades de crescimento profissional. 

 É real o risco mencionado pelo gestor de que profissionais que busquem maiores 

salários e crescimento profissional no curto prazo opte por não permanecerem na pequena 

empresa por um período mais longo. Pode-se concluir, portanto, que as necessidades 



  

 

valorizadas pelos colaboradores e não supridas pela empresa, parecem estar relacionadas às 

características do pequeno negócio, no que se refere à capacidade de oferecer maiores salários 

e oportunidades de crescimento profissional. Este seria, como destacou o gestor, “um ponto 

de passagem” na carreira desses colaboradores. 

 

6 Considerações finais 

Esta pesquisa teve como objetivo de estudo compreender que fatores motivacionais 

são valorizados nas pequenas empresas, à luz das teorias motivacionais. Para isso, realizou-se 

uma pesquisa de campo, na Opportunité Soluções, pequena empresa que atua no setor de 

contabilidade, utilizando ferramentas quantitativas e qualitativas.  

Como as principais práticas percebidas pelos colaboradores como existentes na 

empresa, destacou-se: relações interpessoais com superiores baseadas na confiança e 

cooperação; oportunidades de desenvolver e atualizar conhecimentos e habilidades; 

inexistência de comportamentos preconceituosos e relações interpessoais com colegas 

baseadas na confiança e cooperação. Essas práticas parecem indicar que o ambiente de 

trabalho analisado preza essencialmente por relações interpessoais de qualidade e 

desenvolvimento profissional. Como as principais práticas valorizadas pelos colaboradores, 

destacou-se: ter suas opiniões sobre o trabalho consideradas pelos superiores; oportunidade de 

crescimento profissional; relações interpessoais com superiores baseadas na confiança e 

cooperação e remuneração justa e compatível com a função exercida. Essas são necessidades 

mais voltadas para a carreira profissional. Observou-se ainda, que as práticas motivacionais 

mais relacionadas as práticas destacadas pelos colaboradores envolvem as seguintes teorias: 

Teorias da hierarquia das necessidades, Teoria dos dois fatores, Teoria das Necessidades 

Adquiridas e Teoria ERC, o que ratifica a complementaridade das teorias motivacionais. 

Com relação à percepção do gestor, este parece ter uma perspectiva positiva a respeito 

da satisfação e motivação dos seus colaboradores. Sua gestão parece investir num ambiente de 

trabalho harmônico e respeitoso, proporcionando, entre outros, treinamentos, cuidados com o 

bem-estar físico e mental dos colaboradores e espaço para o compartilhamento de ideias. 

Essas são práticas que estimulam o alcance da motivação. 

Por fim, o estudo revela que as necessidades valorizadas pelos colaboradores e não 

supridas pela empresa, parecem estar relacionadas às características do pequeno negócio. Este 



  

 

tem possibilidades limitadas de oferecer maiores salários e crescimento profissional. A 

retenção dos talentos pode representar, assim, um desafio para os pequenos empreendedores. 

A pequena empresa seria, como destacou o gestor “um ponto de passagem” na carreira desses 

colaboradores. 

Como possibilidades de futuras pesquisas, pode-se realizar um estudo de múltiplos 

casos envolvendo outras empresas do segmento de contabilidade ou envolvendo empresas de 

outros setores de negócio. 
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