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1.  Resumo  

O presente trabalho busca gerar conhecimentos para a aplicação prática, visa 

também solucionar problemas específicos, no caso, como ter colaboradores 

motivados e satisfeitos no ambiente organizacional? Empregar métodos para os 

funcionários se sentirem motivados, para não afetar a produtividade na Organização, 

buscando formas de crescimento e reconhecimento na empresa; O trabalho foi 

realizado por meio de estudo de caso, entrevistas, de natureza qualitativa e 

exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário 

destinado aos colaboradores. Esse trabalho tem o objetivo de ampliar a amostra 

para outras revisões de literatura, ampliar para possibilitar uma visão mais 

abrangente do emprego dos métodos de pesquisa, podendo apresentar 

contribuições significativas como, por exemplo, permitir novas contribuições 

metodológicas na área e ampliar a análise dos resultados e, por fim, a realização de 

futuras pesquisas ligando o tema Motivação e Satisfação, para que os profissionais 

e gestores da área tenham mais clareza sobre o tema. Onde os principais resultados 

mostraram que os objetivos não foram alcançados, pois os donos não se importam 

com o reconhecimento. 

 

 

Palavras chave: Satisfação, motivação, reconhecimento e produtividade. 

 

2. Introdução 

 

Maximiano (2010),vêm analisando o tema, conforme apontado na revisão de 

literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto 

organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para Motivação e 

Satisfação no Trabalho e Processos de reconhecimento o que demanda a 

construção de um modelo teórico/ gerencial que explique como esses diferentes 

conceitos se articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas do 

desenvolvimento organizacional.   

Na literatura acadêmica sobre Motivação e Satisfação no Trabalho e 



Processos de reconhecimento relacionados com o setor de Transporte aéreo 

existem poucos estudos sobre o tema. Os trabalhos identificados na literatura do 

Brasil foram Maslow e Castro (2002) que mais vezes apareceram na literatura. 

A Desmotivação dos funcionários na Organização: Como o funcionário pode 

se sentir motivado dentro de sua empresa? Porque a motivação pode afetar a 

produtividade dos funcionários na empresa? Quais as formas do funcionário poder 

ter chances de crescimento e reconhecimento na empresa? 

3. Objetivos  

Empregar métodos para os funcionários se sentir motivados, para não afetar 

a produtividade na Organização, buscando formas de crescimento e reconhecimento 

na empresa; Analisar o comportamento dos funcionários, incentivando-os no que pra 

eles é necessário para motivar como diversas faixas salarias para cada cargo, 

promoções e realização de trabalho em equipe; Verificar o que cada funcionário 

considera o que é satisfação, mesmo sendo diferentes dos outros trazendo o 

reconhecimento para o funcionário, onde os mesmos consiga ter sua autoestima e 

satisfação dentro da empresa; Identificar quais são as opiniões dos 

funcionários/colaboradores;  elaborar ações baseadas nas percepções das 

situações vivenciadas pelos funcionários/colaboradores para produção de ações que 

possibilitem atingir estes objetivos.  

4. Metodologia  

O presente estudo visa a contribuir para o esclarecimento de questões 

relacionadas aos dois temas: Motivação e Satisfação no Trabalho e Processos de 

reconhecimento. Com isso mostrar nessa pesquisa a satisfação ou não no trabalho 

e o que se pode fazer para melhorar e motiva-los. O presente estudo constitui uma 

contribuição para compreender os fatores competitivos do ramo Transporte aéreos;  

Para o desenvolvimento da pesquisa, em termos metodológicos, será adotada 

a abordagem qualitativa. Basicamente, procede-se à solicitação de informações via 

questionários a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado 

para em seguida, mediante análise, obter as conclusões correspondentes aos dados 

coletados. A população entrevistada foi de 25 funcionários/colaboradores de 

diferentes hierarquias, as amostras foram analisadas de forma empírica na empresa 

de Webcargo Logística e Transporte na cidade de Guarulhos.  



 

5. Desenvolvimento 

  

  Bergamini (2006): fala da relação entre comportamento de realização, 

fazendo a motivação no decorrer do tempo ter diferentes interpretações, onde a 

fatores de satisfação que tem oportunidades de trabalho em grupo, portanto a 

motivação é a importância que cada um dá ao seu trabalho buscando autoestima e 

auto identidade; à medida que a motivação nasce das necessidades humanas de 

cada um, e não das coisas que satisfazem essas necessidades, pois ninguém 

motiva ninguém.  

 

Maximiano (2010): Considera que motivar quer dizer incentivar o 

comportamento de uma pessoa por alguma razão, mas também tudo influencia 

como as pessoas se sentem em relação a empresa; com isso a importância de 

mostrar a qualidade de vida dentro da empresa fazendo o funcionário ter satisfação 

nas tarefas executadas na organização. 

 

Siqueira (2008) afirma sobre as cinco dimensões trabalhadas que são: 

satisfação com os colegas, salários, chefias, natureza do trabalho e promoções, 

porém comportamentos apresentem dois tipos de características espontâneos e 

benefícios; por isso que ele espera que a organização lhe retribua com benefícios de 

que se ache merecedor, por causa do esforço investido, das competências, da 

ajuda, dos resultados conquistados. 

 

Spector (2003) afirma que a satisfação no trabalho existe duas abordagens, 

apresentando sentimentos diferentes e, relação ao serviço, por isso que a satisfação 

no trabalho muda de acordo com a formação; pois isso que o sistema de 

recompensas traz fatores premiados de modo em bônus, aumento de salario ou 

elogio ou reconhecimento público por ter comportamentos que agradam a 

organização. 

Maslow (1943) afirma que a motivação está ligada a satisfação, e para 

motivar tem que saber em que nível de hierarquia ela se encontra, assim ele 

considera que autoestima e realização sejam o resultado de reconhecimento na 



possibilidade de desenvolver talentos; porém  ressalta que as pessoas não 

necessitam apenas de recompensas financeiras, mas também de respeito e atenção 

dos seus superiores. 

Newstrom (1992), afirma que as organizações existem para servir as 

pessoas, e que o progresso da sociedade depende de Organizações eficazes, à 

medida que, ele ressalta que cada indivíduo tem como desenvolver forças 

motivacionais e de reconhecimento de acordo com o ambiente cultural onde vive; 

por isso ele envolve fatores que fala sobre a qualidade de vida no trabalho que são 

satisfação com o trabalho executado, reconhecimento pelos resultados alcançados. 

 

Gil (2001) diz que a motivação incentiva às pessoas agirem numa forma de 

necessidade, embora que cada pessoa tem suas motivações e formas de 

reconhecimento diferentes das outras, por isso motivar as pessoas acaba sendo 

tarefas difíceis; embora a motivação seja a chave do comprometimento, com isso 

consegue identificar fatores que ajuda a ter motivação tornando suas tarefas 

diferenciais para seu gerente. 

 

Para Bowditch e Bunono (1997) defini que se desempenhar terá recompensas 

e resultados maiores, desde que o líder tem que saber influenciar e reconhecer as 

pessoas para elas conseguirem conquistar seu objetivo com motivação; embora a 

recompensa que nos passa em pensamento quando estamos exercendo uma tarefa, 

um exemplo é o salário recebido, comissões e o ambiente de trabalho agradável. 

Dejours (2007) também denuncia a falta de reconhecimento como sendo 

prejudicial à saúde do trabalhador e fonte de sofrimento psíquico embora para ele, o 

sentido do trabalho se manifesta no campo do reconhecimento, que deve expressar 

o retorno do investimento feito pelo sujeito no trabalho; portanto o reconhecimento 

tem relação ao trabalho, com ele as angústias, dúvidas, decepções, desânimos 

também adquirem sentido, pois as maiorias dos trabalhadores se esforçam e fazem 

seu melhor de si para empresa.  

Para Matos (2009) o feedback é um processo para promover mudanças de 

comportamentos, pensamentos e atitudes, pois com essa técnica os lideres ou 

gestores conseguem deixar os funcionários motivados produtivos com relação a 



empresa; com isso a empresa e os funcionário conseguem melhorar seus 

desempenhos e alcançar suas metas e objetivos. 

Maggin (1996) os trabalhos de uma equipe são notáveis quando são 

eficientes levando ao sucesso, pois quando as pessoas se reúnem e compartilha 

habilidades e experiências são mais produtivas, com menos perda de tempo e de 

materiais; portanto isso ajuda no sucesso das organizações que conseguem 

resultados satisfatórios e importantes para o crescimento econômico e melhor 

colocação no mercado. 

Herzberg (1968) afirma que existem dois fatores para analisar a motivação as 

condições extrínsecas que diz respeito a salário, benefícios e condições de trabalho 

e o conjunto de condições intrínsecas que inclui realização e reconhecimento; 

portanto será possível maior desenvolvimento profissional desse colaborador, 

mesmo que a melhora dos benefícios oferecidos e a implantação de um plano de 

carreira resultaria em mais comprometimento e bons resultados.  

Para a empresa passar a ter motivação e satisfação dos funcionários precisa 

adotar os processos apresentados nas hipóteses, pois os mesmos ajudarão a 

organização a ter e reter funcionários motivados e com isso obter competitividade no 

mercado, pois os benefícios e promoção de cargo, enfatiza e diagnostica que são 

essas as necessidades que a maioria dos colaboradores deseja; a única diferença 

nesse processo é que a empresa não oferece essas estratégias de motivação, para 

não ter maiores custos, fazendo com que as hipóteses de melhoria não seja 

supridas e o problema continue o mesmo. 

6. Resultados  

 

 Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas 

nas entrevistas, e informações retiradas nos sites da organização. Estas 

contribuíram para complementar o estudo. Os resultados visaram responder, quais 

as formas do funcionário poder ter chances de crescimento e reconhecimento na 

empresa? As discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação do 

pesquisador, construída a partir da análise das respostas obtidas pelas entrevistas 

realizadas, bem como, os dados obtidos a partir da observação. As informações 

foram trabalhadas de forma a apresentar as percepções dos colaboradores com a 



finalidade de elaborar ações que contribuem para Motivação e Satisfação no 

Trabalho. 

  Quadro 1 – Percepções acerca da Motivação e Satisfação no Trabalho 

 

 

Diretor (2) 

 

Os entrevistados disseram que se o funcionário está motivado a 

empresa tem bons rendimentos na produção gerando bons 

lucros para empresa fazendo com que ela cresça no mercado, 

aumentando sempre a produtividade; Além disso dando suporte 

aos funcionários precisam e alcançando meios de incentivos; 

Com isso é importante  a motivação e a satisfação, pois não 

adianta o funcionário estar satisfeito aonde ele trabalha, mas 

não ter motivação, isso acaba levando a empresa a ter prejuízos 

sérios como a falta de comunicação e implicando diretamente 

na produção, pois alguns funcionários esperam acontecer o 

problema para depois comunicar, trazendo algumas das vezes  

transtornos a empresa com o cliente. Portanto é necessário os 

lideres estarem preparados e capacitados para sempre terem 

soluções para resolver os problemas que vem surgindo. 

 

 

Gerente (2) 

 

 Os entrevistados citaram melhorias a empresa quando o 

mesmo está motivado que seria bons desempenhos 

conseguindo produzir mais e aumentando a satisfação no seu 

serviço, além de falarem de algumas estratégias para motivar os 

funcionários tendo suportes ao que o funcionário necessita e 

sempre estar preparados para os problemas que no momento 

seria a falta de trabalho em equipe e a falta de cooperativismo 

entre eles , pois é importante o funcionário estar motivado e 

satisfeito com que ele faz e a empresa oferece, fazendo com 

que os lideres sabem liderar bem, suprindo as necessidades e 

ajudando quando necessitarem dele.  

 

Funcionários (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Os entrevistados responderam que o funcionário motivado se 

sente bem no ambiente organizacional tendo um bom 

andamento em suas atividades e tendo melhorias nos 

resultados gerando lucros batendo metas e satisfazendo os 

clientes, mas para esses colaboradores se sentirem motivado a 



organização pode dar promoções, melhorar os benefícios 

oferecendo cursos e treinamentos tendo reconhecimento 

fazendo que eles se sintas importantes na empresa, pois além 

disso o respeito, responsabilidades, dedicação, 

comprometimento e muita das vezes  um planejamento 

estratégico eficiente, evitando a falta de trabalho em quipe, falta 

de comunicação, reconhecimento fazendo com que o ambiente 

se torne um caos onde os colaboradores não estejem somente 

satisfeito mais sim motivado e os lideres não sejem nem 

capacitados, demorando para dar soluções e fazendo com que 

empresa acabe tendo problemas e prejuizos maiores. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A semelhança nas respostas dos 25 entrevistados foi que motivação e 

satisfação do funcionário na organização, proporcionam comprometimento e 

satisfação do funcionário na organização, fazendo com que aumente a produtividade 

da empresa, onde faz com que seus colaboradores alcancem os objetivos e 

resultados organizacionais, sendo prescindível o reconhecimento concedendo 

promoções de cargos e salários dos benefícios. As diferenças citadas pelos 

entrevistados foram que não há oportunidade de crescimento na organização bem 

como não se tem um retorno de como está o desenvolvimento do seu trabalho por 

parte dos gestores responsáveis por cada área, o feedback que eles também 

consideram importante para o seu desempenho dentro da organização. 

Todos os resultados foram colhidos em entrevistas com os colaboradores de 

diferentes níveis hierárquicos, onde visam responder, quais ações e projetos podem 

ser implantados para a motivação e satisfação dos colaboradores. Onde deixou 

clara a ineficiência da organização mesmo sendo uma empresa de porte pequeno 

onde não oferece nenhum tipo de incentivo e nem oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento para os seus colaboradores o que leva consequentemente á 

desmotivação dos mesmos. 

Planos de Benefícios: Sugiro o plano de benefícios motivar onde a empresa 

deve estar preparada para oferecer e estimular sua equipe em relação ao trabalho e 

também para influenciar seu comportamento de modo a se tornar mais efetivo em 



relação aos objetivos da empresa. Herzberg (1968) afirma que existem dois fatores 

para analisar a motivação as condições extrínsecas que diz respeito a salário, 

benefícios e condições de trabalho e o conjunto de condições intrínsecas que inclui 

realização e reconhecimento.  

Investimento em reconhecimento: Sugiro que a empresa invista no 

desenvolvimento profissional dos colaboradores por meio do reconhecimento, que 

sejam oferecidos um auxilio educação, cursos profissionalizantes para aprimorar os 

mesmos para suas funções desenvolvidas na organização bem como treinamento e 

desenvolvimento e o reconhecimento conforme o seu desempenho. MASLOW 

(1943) E NEWSTROM (1992) afirmam que a motivação está ligada a satisfação, e 

para motivar tem que saber em que nível de hierarquia ela se encontra, assim ele 

considera que autoestima e realização sejam o resultado de reconhecimento na 

possibilidade de desenvolver talentos; porém envolve fatores que fala sobre a 

qualidade de vida no trabalho e reconhecimento pelos resultados alcançados. 

Desempenho da comunicação: Sugiro treinamentos que quanto mais treinada 

o colaborador for antes de ocupar o cargo, será menor a necessidade de 

comunicação enquanto etá no desempenho da ocupação, de modo que os 

resultados a serem obtidos sejam claros e objetivos para as duas partes. Lawler 

(1993) mostra progresso no desenvolvimento da motivação, onde concordam que 

tem diversas faixas salariais para cada área, desde que mostre que o dinheiro pode 

influenciar e motivar o desenvolvimento do funcionário no trabalho; portanto para 

melhorar ou aumentar a qualidade de vida envolve a participação dos funcionários, 

ter comunicação entre equipe para as tomadas de decisão, inovar as recompensas, 

e manter o local de trabalho num ambiente agradável. 

Com a implantação de planos de benefícios e reconhecimento a empresa 

eliminará a desmotivação e a insatisfação dos colaboradores, a falta de 

comunicação entre os funcionários e a falta de planos de benefícios, pois com essas 

causas a empresa em geral não evolui. 

O novo método planos de benefícios e reconhecimento elevará o 

desempenho da equipe, a produtividade, a motivação, a efetivação, a qualidade do 

trabalho e a eficiência; com a implantação de planos de benefícios e reconhecimento 

nas Empresas de Pequeno Porte criará planos de carreiras, treinamentos, 



feedbacks, definições das tarefas de cada colaborador, motivação, controle de 

horários, organização e padronização das atividades de cada colaborador. A 

despeito das limitações da pesquisa, a primeira delas está relacionada à amostra 

analisada e seu caráter não probabilístico que impedem que os resultados gerados 

por essa pesquisa sejam generalizados para todo o segmento ou para todas as 

empresas e, a segunda, por se tratar de um caso único, não possibilita a 

comparação com outras empresas, a fim de identificar as semelhanças e diferenças 

existentes. 

 

6. Considerações Finais 

 

Os objetivos desse trabalho foram Empregar métodos para os funcionários se 

sentir motivado, para não afetar a produtividade na Organização, buscando formas 

de crescimento e reconhecimento na empresa; Analisar o comportamento dos 

funcionários, incentivando-os no que pra eles é necessário para motivar como 

diversas faixas salarias para cada cargo, promoções e realização de trabalho em 

equipe, para tal foi realizado um estudo de caso, com abordagem qualitativa por 

meio de entrevistas, na empresa Webcargo Logística e Transporte LTDA no setor de 

Transporte aéreo.  

Os principais resultados mostraram que os objetivos não foram alcançados 

pois os donos não se importa com o reconhecimento de seus funcionários onde eles 

envitam ter custo maiores e não valorizando o serviço de quem merece.  Diante do 

exposto as implicações mais relevantes são de natureza empírico/gerenciais mais 

condizentes com as necessidades expressas da organização no atual contexto da 

empresa.  (FLEURY; FLEURY, 2001).   

Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para 

outras revisões de literatura, ampliar para possibilitar uma visão mais abrangente do 

emprego dos métodos de pesquisa, podendo apresentar contribuições significativas 

como, por exemplo, permitir novas contribuições metodológicas na área e ampliar a 

análise dos resultados e, por fim, a realização de futuras pesquisas ligando o tema 

Motivação e Satisfação, para que os profissionais e gestores da área tenham mais 

clareza sobre o tema.  



A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta 

pesquisa não fosse bem compreendido pelos colaboradores durante a entrevista, 

porém consegui o entendimento deles quanto aos assuntos tratados. 
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