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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é compreender quais fatores influenciam no 

comprometimento de corretoras de seguros e seguradoras, e mais especificamente: a) medir e 

comparar os indicadores de comprometimento dos funcionários de corretoras de seguros e 

seguradoras em três dimensões (afetiva, instrumental e normativa); b) analisar quais os fatores 

que mais influenciam cada dimensão do comprometimento no setor de seguros; c) comparar 

as diferenças e semelhanças dos fatores que influenciam o comprometimento em seguradoras 

e em corretoras. O público-alvo é formado pelos profissionais do mercado de seguros que 

atuam em corretoras de seguros ou seguradoras. A pesquisa foi realizada em duas partes: 

quantitativa e qualitativa. Os dados da pesquisa quantitativa foram colhidos por meio da 

escala do modelo multidimensional do comprometimento afetivo, instrumental e normativo 

(Meyer & Allen, 1991), aplicada em 188 participantes. Os dados da análise de comparação de 

médias pelo teste T-Student não apontaram diferença estatisticamente significativa. A segunda 

parte, qualitativa, envolveu 11 entrevistas com funcionários do setor a fim de identificar os 

motivos que levam os funcionários a desenvolver o comprometimento com cada um dos dois 

tipos de organizações do mercado de seguros. Os dados da pesquisa obtidos foram analisados 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo e resultaram no modelo de antecedentes do 

comprometimento organizacional do setor de seguros. Foi constatado que os antecedentes do 

comprometimento afetivo em corretoras de seguros são formados pelo clima organizacional, 

pela percepção de justiça e pelas políticas de recursos humanos, e que as políticas de recursos 

humanos predizem o comportamento instrumental. Nas seguradoras, constatou-se que os 

antecedentes do comprometimento afetivo são o clima organizacional, a percepção de suporte 

e as políticas de recursos humanos, e que as políticas de recursos humanos predizem os 

comprometimentos instrumental e normativo.  Esses resultados contribuem significativamente 

para a gestão de pessoas do setor de seguros no Brasil.   

  

 

PALAVRAS-CHAVE: comprometimento organizacional, corretoras de seguros, 

seguradoras. 
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to understand which factors influence on the 

commitment of insurance brokers and insurance companies and, more specifically: a) 

measuring and comparing the commitment indicators of the employees from insurance 

brokers and insurance companies in three dimensions (affective, instrumental and normative); 

b) analyzing which factors that most influence each dimension of the commitment in the 

insurance industry; c) comparing the differences and similarities of the factors which 

influence the commitment to insurance companies and insurance brokers. The target audience 

is made up by professionals from the insurance market working for insurance brokers and 

insurance companies. The research was performed in two parts: quantitative and qualitative. 

The data for the quantitative research was collected through multidimensional model scale of 

affective, instrumental and normative commitment (Meyer & Allen, 1991), applied to 188 

participants. The data of the average comparison analysis based on the T-Student test 

technique did not show statistically significant difference. The second part, the qualitative 

research, involved 11 interviews with employees from the industry in order to identify the 

reasons why the employees develop the commitment with each of the two types of the 

insurance market organizations. The research data obtained were analysed by using a content 

analysis technique and resulted in the model of background of insurance industry 

organizational commitment. It was found that the background of the affective commitment in 

insurance brokers is formed by the organizational climate, by the perception of justice and by 

the Human Resources policies and that the Human Resources policies predict the instrumental 

behaviour.  In the insurance companies, it was found the affective commitment background 

are the organizational climate, the perception of support and the Human Resources policies 

and that the Human Resources policies predict the instrumental and normative commitment.  

These results contribute significantly for the management of people in the Brazilian insurance 

industry. 

 

 

Key Words: organizational commitment, insurance brokers, insurance companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos de 1980 houve uma aceleração das mudanças tecnológicas e abertura 

de fronteiras entre países, que influenciam os hábitos das pessoas e a competitividade 

empresarial. Todas essas transformações também têm provocado uma mudança na relação 

entre empregador e empregado, fazendo com que as organizações passem a se preocupar com 

os anseios, as necessidades e satisfações dos seus funcionários, criando alternativas que façam 

eles se comprometerem com os objetivos da organização, permaneçam na organização e 

sejam produtivos (SOUSA; HONÓRIO, 2011).  

O indivíduo pode apresentar diversos tipos de atitudes no ambiente de trabalho. 

Entretanto, algumas atitudes podem ser desejadas ou não desejadas pela organização. Entre as 

atitudes desejadas pela organização, predominam nos estudos sobre comportamento 

organizacional: o envolvimento com o trabalho, a satisfação com o trabalho e o 

comprometimento organizacional (ROBBINS, 2002). O foco deste estudo será abordar apenas 

o comprometimento organizacional. 

Os estudos sobre comprometimento organizacional são de suma importância para a 

formulação de estratégias na gestão de pessoas, diante de uma economia cada vez mais 

globalizada e competitiva. Quando o indivíduo está comprometido com o trabalho, com as 

metas e objetivos, pode contribuir com sugestões de melhorias de produtos, serviços e 

processos, sentindo-se integrante do processo, permanecendo por mais tempo na organização 

e lutando pela sobrevivência da mesma (MARTINS, 2003). 

As práticas de gestão estratégica de pessoas podem definir o tipo e o grau de 

comprometimento do indivíduo com a organização. De acordo com Antunes e Pinheiros 

(1999), uma prática específica da área de recursos humanos, como por exemplo, o 

treinamento, pode despertar formas diferentes de comprometimento. O indivíduo que entende 

o treinamento como uma oportunidade de crescimento profissional poderia perceber que a 

organização o estima como pessoa, podendo desenvolver um comprometimento afetivo.  

O indivíduo que entender o treinamento como desenvolvimento de habilidade 

específica que resulte em vantagem financeira pode desenvolver o comprometimento 

instrumental. O indivíduo que reconhecer os gastos da empresa com o treinamento e a 
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importância das habilidades que adquiriu pode desenvolver o comprometimento normativo 

(ANTUNES; PINHEIROS, 1999). 

O comprometimento organizacional pode ser construído pela experiência vivida pelo 

trabalhador na organização. Essas experiências podem ser positivas ou negativas e 

influenciam no tipo de comprometimento do trabalhador com a organização.   

Os estudos sobre antecedentes do comprometimento organizacional têm contribuído 

na identificação de quais antecedentes geram maior comprometimento do indivíduo com a 

organização em vários segmentos. No entanto, não foram encontrados na literatura de 

comprometimento estudos aplicados no segmento de seguros.  

Uma vez que se constata, com frequência, no setor de seguros, trabalhadores que 

optam em sair de seguradora para irem trabalhar em corretora de seguros ou vice-versa, 

entender os antecedentes do setor poderá auxiliar os gestores nas políticas de gestão 

estratégica de pessoas, com o objetivo de ampliar o nível de comprometimento organizacional 

no setor.  

A diferença entre trabalhar em uma corretora de seguros e em uma seguradora é que, 

na primeira, o trabalhador tem momentos distintos na execução de suas atividades, já que, em 

determinados momentos, precisa conversar com os funcionários de seguradoras, o que exige 

uma linguagem mais técnica e, em outros momentos, precisa conversar com os clientes, o que 

exige uma linguagem mais popular e de fácil compreensão. Na segunda, por sua vez, 

dificilmente o funcionário conversa com o cliente, pois o contato será sempre com alguém da 

corretora de seguros.   

No Brasil, as seguradoras, na sua maioria, são empresas multinacionais e de grande 

porte, ao passo que no segmento das corretoras de seguros predominam empresas nacionais 

de médio e pequeno porte. Outra diferença neste setor é que nas seguradoras existe maior 

segregação das atividades, enquanto que nas corretoras de seguros geralmente os funcionários 

exercem várias atividades: comercial, técnica e sinistro de vários produtos.  

Portanto, o presente estudo tem como foco pesquisar e analisar os antecedentes do 

comprometimento organizacional dos funcionários de corretoras e seguradoras, buscando 

identificar quais são os antecedentes que geram maior comprometimento nesse setor.  

 



17 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, no ano de 2013 o 

setor de seguros arrecadou R$ 294,2 bilhões, isso representa 6,1% do Produto Interno Bruto – 

PIB. Portanto, trata-se de um setor que tem uma participação relevante na economia do Brasil. 

O setor de seguros é formado por seguradoras, corretoras de seguros e resseguradoras. Essa 

última, em especial, vem apresentando um crescimento no número de empresas nos últimos 

anos, devido à quebra do monopólio de resseguro no Brasil, iniciada no ano de 2007. A 

indústria do seguro é um ramo de negócios muito específico, tanto que até início da década de 

1990 não existia no Brasil um curso superior (tecnólogo ou bacharel) na área de seguros.  

Os primeiros cursos nesta área começaram a surgir após o ano 2000. A qualificação 

dos profissionais que atuam nessa área por muito tempo sempre foi realizada através de 

cursos técnicos oferecidos dentro das empresas, no Sindicato dos Securitários, no Sindicato 

dos Corretores de Seguros e na Escola Nacional de Seguros. As áreas consideradas mais 

técnicas, ligadas à atividade fim, requerem uma bagagem profissional que só é adquirida 

depois de um tempo em que o funcionário trabalha na área. Logo, profissionais com larga 

experiência de mercado, que ocupam níveis pleno ou sênior, passam a ser cobiçados por essas 

empresas, pois, em algumas situações, não é possível treinar as pessoas e aguardar um tempo 

até que elas adquiram essa experiência.  

Com base na experiência do pesquisador, que atua nesse segmento há 16 anos, essas 

empresas, muitas vezes, partem para o recrutamento externo, a fim de encontrar profissionais 

prontos para exercer as atribuições do cargo, sem a necessidade de formação on the job.  

Apenas para citar um exemplo, no ano de 2006, uma seguradora conquistou a conta de uma 

montadora de automóveis; consequentemente ela levou praticamente todo o quadro de 

colaboradores que cuidavam dessa conta na concorrente. Ou seja, ela preferiu adquirir uma 

estrutura praticamente pronta, não só o conhecimento técnico, mas também a experiência que 

os profissionais tinham com aquele determinado cliente. Diga-se de passagem, que esse tipo 

de situação não é algo raro, por tratar-se de um segmento muito específico e técnico.   

Na literatura do comprometimento organizacional, já existem estudos aplicados nos 

segmentos: educação, hotelaria, bancário, indústria de transformação, entre outros. Entretanto, 

não foi encontrado estudo de comprometimento organizacional no setor de seguros.  



18 

 

Cabe destacar que existem algumas diferenças na atuação desses profissionais no setor 

de seguros e isso vai depender se a empresa é uma corretora de seguros ou uma seguradora. 

Os profissionais que trabalham em corretoras de seguros fazem o elo entre a seguradora e o 

cliente, o que exige, por parte desses trabalhadores, uma linguagem popular e de fácil 

compreensão, pois o cliente, na maioria das vezes, não entende de seguro. Na seguradora, por 

outro lado, dificilmente ocorre o contato direto com o cliente, já que todas as negociações e 

tratativas são feitas com alguém da corretora de seguros. Portanto, será uma conversa com 

uma linguagem técnica.   

O estudo dos antecedentes do comprometimento organizacional entre funcionários de 

corretoras de seguros e seguradoras vem justamente investigar, mensurar e compreender, 

através do modelo multidimensional de Meyer e Allen (1991), o comprometimento desses 

trabalhadores com a organização em que trabalham, seja uma corretora de seguros ou uma 

seguradora.  

 

1.2 OBJETIVOS  

Geral 

Compreender quais fatores influenciam o comprometimento organizacional de 

funcionários de corretoras de seguros e seguradoras. 

 

Específicos 

- Medir e comparar os indicadores de comprometimento em três dimensões (afetiva, 

instrumental e normativa) dos funcionários de corretoras de seguros e seguradoras;  

- Analisar quais os fatores que mais influenciam cada dimensão do comprometimento 

no setor de seguros;  

- Comparar as diferenças e semelhanças dos fatores que influenciam o 

comprometimento em seguradoras e corretoras de seguros. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Existem várias pesquisas publicadas sobre comprometimento organizacional nos mais 

variados segmentos. Contudo, até o presente momento, não foram encontradas pesquisas que 

comparassem o comprometimento organizacional, através da abordagem multidimensional de 

Meyer e Allen (1991), dos funcionários de corretoras de seguros e seguradoras.  

A relevância dessa pesquisa está no fato de que o setor de seguros, de acordo com a 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, arrecadou, no ano de 2013, R$ 294,2 

bilhões, o que representa 6,1% do Produto Interno Bruto – PIB.  

Segundo informações obtidas no Sindicato dos Securitários, existe, atualmente, no 

Estado de São Paulo, 47.831 securitários, sendo 20.183 homens e 27.648 mulheres. 

Outra questão importante é que se trata de um ramo específico de atuação. Durante os 

16 anos de vivência do pesquisador no setor, algumas vezes, constatou-se que essas empresas 

têm dificuldades para preencher as vagas consideradas mais técnicas, quando um funcionário 

se aposenta ou pede demissão. 

No âmbito da gestão de pessoas, o resultado desse estudo pode servir de referência 

para os gestores de recursos humanos de corretoras de seguros e seguradoras trabalharem os 

antecedentes que aumentem o comprometimento do trabalhador com a organização. 

Esse estudo também pode servir de referência para futuras pesquisas que tenham como 

propósito estudar o comprometimento organizacional de trabalhadores de um mesmo setor, 

caracterizado pela existência de empresa principal e intermediária.     
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1.4 ORGANIZAÇÃO DESTE TRABALHO 

O presente trabalho está divido em cinco capítulos. Após esta introdução, com 

problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa, o capítulo 2, 

dividido em duas partes, traz na primeira, a revisão da literatura do comprometimento 

organizacional, as principais vertentes conceituais do comprometimento e alguns estudos que 

tratam das variáveis que antecedem o comprometimento organizacional; a segunda, mostra o 

funcionamento da indústria do seguro, a finalidade do seguro, os elementos essenciais do 

seguro, o seguro no Brasil, as diferenças entre empresa corretora e a empresa seguradora e 

dados do mercado de seguros. No capítulo 3, estão expostos: o método de pesquisa, os 

instrumentos da pesquisa quantitativa, o roteiro utilizado na pesquisa qualitativa, os 

procedimentos utilizados, o perfil dos respondentes do questionário e dos participantes das 

entrevistas e as técnicas de análise. O capítulo 4 apresenta e discute os resultados 

apresentados à luz da teoria. O capítulo 5 sintetiza as considerações finais, o impacto dos 

resultados para a gestão de pessoas e para a ciência, as limitações encontradas e sugestões do 

pesquisador para trabalhos futuros. Após as considerações finais, seguem as referências 

utilizadas durante a pesquisa e, como apêndices, as transcrições das entrevistas. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

Embora a área de gestão de pessoas tenha se preocupado em atrair os melhores 

profissionais e desenvolver programas de treinamento para os empregados para ter equipes 

qualificadas, é necessário criar estratégias para os funcionários serem comprometidos com os 

objetivos organizacionais e conseguirem obter alto desempenho na realização de suas tarefas. 

Entender o conceito de comprometimento organizacional é o primeiro passo para ajudar as 

organizações a elucidar como obter esse comprometimento do empregado.  

 

O pesquisador não deve ignorar os diversos conceitos para o termo comprometimento, 

derivados da linguagem cotidiana. Isso é de suma importância para a decisão sobre qual 

adotar. Os três conceitos na linguagem cotidiana são: a) a relação com o conceito de 

compromisso; b) o grau de dedicação e esforço de uma pessoa para a realização de algo, 

resultando em um momento lealdade; c) um conjunto de condições que resultam em situações 

indesejadas (MORAES; MARQUES; CORREIA, 1998). 

 

Segundo Sanches (1997, p. 02), “cientificamente, o conceito de comprometimento tem 

sido definido por outros conceitos – envolvimento, identificação, apego”. Para a autora, as 

diferentes disciplinas científicas (Sociologia, Teorias Organizacionais e Psicologia Social) 

explicam essas diversas definições.  

 

Para Pinto et al (2012, p. 2), “a definição científica ainda vacila em relação à sua 

unicidade”. Ainda de acordo com os autores, isso se deve a dois fatores: a) pesquisas oriundas 

de diferentes disciplinas, como a psicologia social, sociologia e as teorias organizacionais; b) 

os diferentes objetos (carreira, grupo, profissão, organização, sindicato) aos quais o 

comprometimento pode ser direcionado.    

 

No quadro 01, serão apresentados os conceitos de comprometimento organizacional 

definidos por alguns pesquisadores da área.  
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Quadro 01- Conceitos de Comprometimento Organizacional   
Autores Descrição 

DUBIN et al (1976); BASTOS et al (1997); 

OLIVEIRA et al (1999) 

Envolvimento e apego entre trabalhador e a 

organização 

BASTOS e PEREIRA (1997);  

Ligação forte entre empregado e organização 

MORAES et al (1997); MORAES et al (1998); SÁ e 

LEMOINE (1998); BARBOSA e FARIA (2000); 

MEYER e HERSCOVITCH (2001); VITAL e 

COLOSSI (2004); 

Colaboradores comprometidos para alcance dos 

objetivos organizacionais 

BANDEIRA et al (1999); DIAS e MARQUES (2002)  

Estado psicológico da relação construída entre o 

trabalhador e a organização 

ALMEIDA (2009) 

Força que mantém um indivíduo a um curso de ação 

BANDEIRA et al (2000); PINTO (2011) 

Vínculo que os indivíduos estabelecem com a 

organização 

FERREIRA e LEONE (2011) 

Relação entre a organização e as pessoas 

ENVALL et al (2014) 

Colaboradores comprometidos para as empresas se 

manterem competitivas 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

  

O uso do conceito de comprometimento na pesquisa organizacional, nos estudos 

realizados por Dubin et al (1976), teve duas considerações a respeito do envolvimento que se 

estabelece entre o trabalhador e a organização: a) é enfatizado que as características do 

ambiente da organização estão relacionadas com o apego do trabalhador com a organização; 

b) está relacionado à percepção (intelectual, emocional, afetiva, física) que o trabalhador tem 

do ambiente de trabalho.   

 

Nas décadas seguintes, outros autores ratificaram esse conceito. Segundo Bastos et al 

(1997), o comprometimento organizacional é o envolvimento do trabalhador com várias 

situações vivenciadas na organização em que trabalha. Para Oliveira et al (1999, p. 2), “apesar 

de existirem várias definições, há um componente comum: a visão do comprometimento do 

empregado no sentido de um apego a uma organização de trabalho”. 

 



23 

 

Alguns citam o conceito de comprometimento como uma ferramenta para explicar 

uma ligação forte entre duas pessoas (BASTOS; PEREIRA, 1997). Na relação entre 

empregado e empregador, explica se existe uma ligação forte do empregado com a 

organização. 

 

Desde o surgimento da escola clássica até a teoria contingencial, houve uma 

preocupação em compreender como se faz uma pessoa identificar-se com uma organização e 

dedicar-se para conseguir atingir os objetivos organizacionais (MORAES; MARQUES; 

KILIMNIK; PEREIRA; SANTOS; 1997). 

 

Para Moraes et al (1998), quando os colaboradores se sentem comprometidos e 

também responsáveis por um trabalho que realizaram, eles se dedicam para que as metas e os 

objetivos desse mesmo trabalho sejam alcançados. Para isso, as organizações procuraram 

maneiras de criar um ambiente de trabalho que propicie o comprometimento dos 

colaboradores com os propósitos da organização. Esse comprometimento faz as organizações 

acreditarem na melhoria da qualidade dos seus produtos e/ou serviços. 

 

Para Sá e Lemoine (1998, p. 7), “o indivíduo que é comprometido se identifica e adere 

aos objetivos e aos valores da organização; ele é capaz de exercer esforços e de ir bem além 

daquilo que sua função exige para ajudar a empresa a atingir os seus objetivos”. 

 

Para Barbosa e Faria (2000, p. 4), “estar comprometido significa estar movido pelo 

desejo de ver o trabalho concluído e o objetivo atingido da melhor, mas eficiente, eficaz e 

efetiva maneira. É sentir-se realmente responsável e demonstrar desejo de ver o sucesso da 

ação”.  

Para Meyer e Herscovitch (2001), o comprometimento organizacional é a força que 

liga o trabalhador a um curso relevante de ação para os objetivos da organização. 

 

Segundo Vital e Colossi (2004, p. 1), “comprometimento significa o grau de atenção, 

de esforço e cuidado que a pessoa tem ao realizar algo. Significa ainda, a noção de amarrar, 

atar, unir o indivíduo a alguma coisa”. Para esses autores, os estudos sobre comprometimento 

organizacional são uma ferramenta de suma importância para o alcance dos objetivos 

organizacionais. 
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Para Bandeira, Marques e Veiga (1999); Dias e Marques (2002), mesmo que não 

exista uma definição única para o comprometimento organizacional, todos os conceitos 

envolvem o estado psicológico da relação construída entre o trabalhador e a organização. 

 

Segundo Almeida (2009, p. 3), “o comprometimento é uma força que mantêm um 

indivíduo a um curso de ação com relevância para uma ou mais partes”. 

 

De acordo com Bandeira et al (2000, p. 134), “o comprometimento organizacional, em 

linhas gerais, pode ser entendido como forte vínculo do indivíduo com a organização, que o 

incita a dar algo de si, a saber: sua energia e lealdade”.  

 

Segundo Pinto (2011, p. 27), “o comprometimento organizacional é um construto que 

se refere à atitude ou vínculo que os indivíduos estabelecem com a organização”. 

 

Para Ferreira e Leone (2011, p. 3), “o comprometimento demonstra a relação entre a 

organização e a pessoa, ou seja, mostra à organização o desejo dos colaboradores e, para 

estes, a possibilidade de realização dos projetos pessoais”. 

 

Conforme Envall et al (2014), para as empresas se manterem competitivas e se 

perpetuarem no mercado, é preciso aplicar estratégias de gestão de pessoas para obter e 

manter o comprometimento do seu quadro de colaboradores. 

 

Sobre o conceito de comprometimento organizacional, percebe-se uma variação entre 

os autores: apego, identificação, ligação forte e envolvimento do empregado com a 

organização. Na literatura, existem algumas críticas sobre esse leque variado de conceitos.  

 

Segundo Melo et al (2014, p. 657), “a pesquisa sobre comprometimento 

organizacional apresenta diversidade de definições e modelos teóricos que têm gerado uma 

gama de instrumentos de medida e resultado em fragmentação e redundância de conceitos”. 

 

Em virtude da diversidade de correntes teóricas sobre o comprometimento 

organizacional, o seu conceito assume situações diversas que são expressas através de 

intenções comportamentais, sentimentos, crenças e valores (FOSSÁ; SARTORETTO, 2002).  
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Não obstante os avanços obtidos, na pesquisa sobre comprometimento organizacional 

existe um alargamento excessivo de conceito, redundância e imprecisão. Portanto, não há 

entre os pesquisadores da área um consenso que garanta com precisão o conceito de 

comprometimento (Moscow et al 2012). 

 

Para Fossá e Sartoretto (2002, p. 3), “a falta de consenso na pesquisa sobre 

comprometimento pode ser atribuída, em parte, por não haver uma adequada diferenciação 

entre os antecedentes e os consequentes do comprometimento por um lado e as bases para o 

vínculo por outro”. 

 

Com base nas definições consultadas, percebe-se que, embora não seja possível obter 

um consenso sobre o conceito de comprometimento, todas as definições referem-se à 

dedicação, adesão de objetivos e valores, compromisso, apego e vínculo do empregado com a 

organização, sendo esses atributos de suma importância para atingir as metas e objetivos 

organizacionais. 

 

O presente estudo busca compreender como se constrói o comprometimento 

organizacional (afetivo, instrumental e normativo) nos trabalhadores de corretoras de seguros 

e seguradoras.  

 

2.1.1 Principais Vertentes Conceituais do Comprometimento Organizacional 

Nesse tópico, serão apresentados os principais autores do modelo unidimensional e 

multidimensional do comprometimento, bem como os autores seminais de cada vertente 

conceitual. 

Segundo Chaves (2011, p.24), “o comprometimento organizacional vem sendo 

estudado há mais de cinquenta anos e, ainda hoje, a cada dia, surgem novas demandas que 

propiciam a investigação por meio de pesquisas”.  

Segundo Ferreira e Leone (2011), no âmbito das pesquisas internacionais, somente 

após o estudo de Mowday, Porter e Steers, na década de 1970, ocorreu um crescimento pelo 

interesse científico em pesquisas sobre comprometimento organizacional. 
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Para Pereira e Oliveira (2000), as publicações de pesquisas sobre comprometimento 

organizacional tiveram um aumento significativo nas décadas de 1970 e 1980. Ainda de 

acordo com as autoras, esse aumento foi influenciado pela necessidade de as empresas 

poderem melhor compreender a relação do indivíduo-organização e todas as atitudes que a 

permeiam.   

Conforme Ferreira e Leone (2011); Chaves (2011), no Brasil as pesquisas sobre 

comprometimento organizacional começaram a ganhar relevância duas décadas mais tarde, a 

partir da publicação de Bastos (1993). 

Na década de 1990, houve um aumento no volume de pesquisas do comprometimento 

organizacional, com o fim de compreender e explicar o comportamento do indivíduo com 

intuito de prevê-lo e influenciá-lo (STEIL; SANCHES, 1998).    

Nas décadas anteriores, várias pesquisas foram realizadas sobre o nível de 

comprometimento dos indivíduos com a organização. O interesse no tema deve-se às 

constantes mudanças tecnológicas e econômicas, que exigem das organizações ações 

estratégicas na gestão de pessoas, para garantir a permanência da empresa no mercado cada 

vez mais competitivo (OLIVEIRA et al, 1999).  

Para Vital e Colossi (2004, p. 2),  

Os estudos sobre comprometimento organizacional têm contribuído para o melhor 

entendimento do comportamento humano nas organizações, pois o cenário 

vivenciado pelas organizações é de grande instabilidade e de profundas mudanças. 

Assim, analisa o comprometimento dos trabalhadores com a organização possibilita 

compreender as variáveis que se articulam acerca de suas necessidades e da natureza 

do seu vínculo com a organização empregadora. A ênfase dada tem recaído sobre os 

motivos que justificam os diferentes níveis de comprometimento refletindo grande 

preocupação das organizações em compreender o indivíduo no contexto de seu 

trabalho.  

 

 

Quadro 02 – Principais vertentes de Comprometimento Organizacional 
Principais vertentes de investigação presentes na literatura de comprometimento organizacional 

Afetiva / Atitudinal 

Mowday, Porter e Steers (1979) 

A força relativa da identificação e envolvimento com uma 

organização em particular. 

Instrumental 

Becker (1960); Alluto, Hrebiniak e Alonso (1973)  

Tendência de se engajar em linhas consistentes de 

atividades devido aos custos associados a agir de forma 

diferente. 
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Normativa 

Wiener (1982) e Wiener e Vardi (1990) 

 

Totalidade das pressões normativas internalizadas pelo 

indivíduo para que se comporte de acordo com os 

objetivos e interesses da organização. 

Sociológica 

Halaby (1986); Halaby e Wealkliem (1989) 

 

Interesse em continuar no emprego atual por perceber a 

legitimidade da relação autoridade-subordinação. 

Comportamental 

Salancick (1991); Kiesler e Sakamura (1966)  

Um estado de ser em que as ações determinam crenças 

que sustentam a atividade e seu próprio envolvimento. 

Afiliativa 

Kanter (1968) 

Fruto dos vínculos às relações sociais de uma organização, 

realizada através de técnicas e cerimônias que tornam 

público o estado de ser do indivíduo e que reforçam a 

coesão do grupo. 

Fonte: Campos et al (2009, p. 4) 

 

O enfoque afetivo / atitudinal 

A partir dos trabalhos desenvolvidos por Mowday, Steers e Porter (1979) e Mowday, 

Porter e Steers (1982), sobre comprometimento organizacional afetivo, este foi o enfoque que 

por maior tempo dominou a literatura do comprometimento organizacional (MEDEIROS, 

2003). 

Para Mowday et al (1979), o comprometimento afetivo / atitudinal é definido como a 

identificação e o envolvimento do indivíduo com a organização, caracterizado por três fatores: 

(1) uma forte crença e aceitação dos objetivos e valores da organização; (2) a vontade de 

exercer um esforço considerável em nome da organização; e (3) um forte desejo de se manter 

membro na organização. Neste enfoque, o compromisso vai além da lealdade passiva, pois o 

indivíduo está disposto a dar algo mais de si em prol da organização. 

Os trabalhos realizados na década de 1970 resultaram no organizational commitment 

questionaire – OCQ, instrumento que foi validado para mensurar o comprometimento 

organizacional (MOWDAY; STEERS; PORTER, 1979).  

Para Mowday et al (1979, p. 2), “o comprometimento atitudinal, representa, assim, um 

estado no qual um indivíduo se identifica com uma determinada organização e os seus 

objetivos e deseja manter a adesão, afim de atingir as metas”.   

Segundo Moraes et al (1997, p. 1),  
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Dentro desta linha conceitual, o comprometimento, representa algo além da simples 

lealdade passiva à organização. Envolve uma relação ativa, na qual o indivíduo 

deseja dar algo de si próprio para contribuir com o seu sucesso.  

O indivíduo com elevado comprometimento afetivo permanece na organização por 

vontade própria, devido ao aceite que tem pelos valores e objetivos da organização e por 

identificar-se com ela, havendo, portanto, uma ligação emocional com a organização 

(ALMEIDA, 2009). 

Para Siqueira (2001, p. 2), 

Quando o indivíduo internaliza os valores da organização, identifica-se com suas 

metas ou envolve-se com os papéis de trabalho, desempenhando-os de forma a 

facilitar a consecução dos objetivos do sistema, considera-se que foi desenvolvida 

uma ligação psicológica, de natureza afetiva, com a organização.  

 

O enfoque instrumental ou calculativo 

A segunda e mais importante vertente dos estudos de comprometimento 

organizacional é o enfoque instrumental, também chamado de calculativo. Segundo Moraes et 

al (1997), esse enfoque teve origem nas teorias organizacionais nos trabalhos de Barnard 

(1938) e March & Simon (1958). “Estes autores consideram que a ligação entre o indivíduo e 

a organização pode surgir quando esta responde de forma satisfatória às necessidades e 

expectativas dos trabalhadores” (MORAES et al; 1997, p.4).  

A tradição de estudos neste enfoque teve início com o estudo de Howard Becker, em 

seu artigo Notes on the concept of commitment, publicado em 1960. 

Nos estudos do renomado autor Becker (1960, p. 34), é destacada a importância deste 

enfoque na perspectiva da sociologia: “Sociólogos fazem uso do conceito de 

comprometimento quando estão tentando contabilizar o engajamento das pessoas que agem 

em consistentes linhas de atividades”.   

Para Becker (1960), o comprometimento instrumental é o indivíduo se engajar em 

“linhas consistentes de atividades”, que seria a permanência do indivíduo na organização, os 

múltiplos investimentos realizados pelo indivíduo na organização e as trocas laterais também 

conhecidas como sid bets. Ou seja, antes de o indivíduo optar por sair da organização, ele 

considera os custos e benefícios associados ao seu desligamento.  
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Para Cruz (2002, p. 2), “o comprometimento organizacional calculativo é visto como 

recompensas e custos associados à condição de integrante da organização”.  

Segundo Almeida (2009, p. 4),  

O comprometimento calculativo envolve o reconhecimento dos custos associados a 

deixar a organização. Os indivíduos com elevado comprometimento calculativo 

permanecem na organização por conveniência ou porque precisam. Eles relutam em 

perder os investimentos que acumularam na organização e que provavelmente não 

conseguirão substituir ou compensar em outro emprego, indicando que os custos de 

se desligar da organização são demasiadamente grandes para que considere outras 

opções, pois envolvem uma avaliação dos custos associados a sair, ou seja, trata-se 

de um cálculo de perdas e ganhos nas trocas que o indivíduo faz com a organização. 

O funcionário que possui o comprometimento calculativo permanece na organização 

por três motivos: a) não ter outra opção que seja tão boa financeiramente quanto à atual; b) 

falta de alternativas no mercado; c) por multas ou despesas na saída do atual emprego.  

O indivíduo com elevado comprometimento calculativo permanece na organização por 

reconhecer os custos em optar por sair da organização e as poucas possibilidades de conseguir 

os mesmos benefícios em outro emprego (ALMEIDA, 2009). 

O comprometimento calculativo com a organização é evidenciado quando o indivíduo 

considera que dificilmente encontrará em outra organização benefícios, privilégios 

ocupacionais e planos específicos de aposentadoria que possui no emprego atual (SIQUEIRA, 

2001).   

A autora ainda complementa que, 

Assentado na abordagem de side-bets, comprometimento organizacional 

calculativo torna-se um conceito cognitivo para representar, dentro dos estudos do 

comprometimento organizacional, as crenças nutridas pelo empregado acerca de sua 

relação de troca econômica com a empresa, na medida em que sintetiza o 

pensamento do trabalhador sobre o quanto é vantajoso, ou não, manter relações de 

trabalho com ela (SIQUEIRA, 2001, p.3).  

 

O enfoque normativo 

Um dos estudos tradicionais neste enfoque é o Commitment in Organizations: A 

Normative View, publicado em 1982. Nos estudos de Yoash Wiener (1982), o conceito de 

comprometimento normativo é quando o indivíduo atende aos interesses organizacionais em 

decorrência da totalidade das pressões normativas internalizadas.  
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O estudo de Wiener é feito com base no modelo de intenções comportamentais de 

Fishbein de 1967. Esse modelo tem por objetivo compreender as intenções comportamentais 

dos indivíduos.   

Os trabalhos de Etzioni (teoria organizacional) e de Azjen e Fishbein (psicologia 

social) também contribuíram para o surgimento do enfoque normativo (STEIL; SANCHES, 

1998).   

Segundo Medeiros (2003, p. 39), “essas pressões normativas geralmente são 

provenientes da cultura da empresa, que impõe sua ação e o seu comportamento na 

organização”.  

Para Almeida (2009, p. 4), “o comprometimento normativo está baseado num senso de 

dever ou obrigação para com a empresa”.  

Segundo Vital e Colossi (2004), neste enfoque o comprometimento ocorre quando há 

um sentimento de obrigação do empregado em retribuir a organização, sentimento de lealdade 

por parte do empregado e sua permanência na organização.    

Para Siqueira (2001, p. 4),  

O vínculo normativo se constitui num conjunto de pensamentos de reconhecimento 

de obrigações e deveres morais para com a organização, os quais são também 

acompanhados ou revestidos de sentimento de culpa, incômodo, apreensão e 

preocupação quando o empregado pensa ou planeja se retirar da organização. 

Neste enfoque, o indivíduo opta por um caminho que vá ao encontro dos valores, 

objetivos, normas, regulamentos e uma missão forte disseminada dentro da organização. 

Ainda, acrescenta que os valores e objetivos organizacionais servem para nortear as ações das 

pessoas. Ou seja, o envolvimento nos ideais da organização dá-se nas ações e no 

comportamento dos indivíduos, impostos pela organização (WIENER, 1982). 

O indivíduo com elevado comprometimento normativo permanece na organização por 

ter um sentimento de dever ou obrigação para com a organização, por entender que é certo e 

moralmente adequado (ALMEIDA, 2009).  
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O enfoque sociológico 

Esse enfoque teve influência das correntes de pensamento de Becker, Halaby, Weber, 

Edwards e Burrawoy (STEIL; SANCHES, 1998).  

Para Vital e Colossi (2004, p. 3), “a abordagem sociológica conceitua o 

comprometimento em termos das relações de autoridade que governam o controle do 

empregador e a subordinação dos trabalhadores”. Ainda segundo os autores, nesta abordagem 

o vínculo é desenvolvido através do controle da organização e a subordinação do trabalhador, 

ou seja, a base da relação é a percepção de legitimidade regimental da organização.  

 

O enfoque comportamental 

Para Moraes et al (1997), a psicologia social influenciou o enfoque comportamental e 

tem como base avaliar a harmonia entre o comportamento e as atitudes do profissional na 

organização. Os autores ainda complementam que, neste enfoque, a avaliação do 

comprometimento vai muito além das comunicações verbais. São avaliados os 

comportamentos realizados, que devem superar as expectativas da organização.  

Segundo Vital e Colossi (2004, p. 3),  

A abordagem comportamental defende a observação da consistência do 

comprometimento do trabalhador com a organização, ou seja, a avaliação desse 

comprometimento verificando a compatibilidade entre os dizer-se e mostrar-se 

comprometido. 

Segundo Medeiros et al (2003), alguns trabalhos importantes foram desenvolvidos por 

pesquisadores brasileiros (Bastos, Brandão e Pinho, 1996; Moraes, Marques, Kilimnik, 

Pereira e Santos, 1997; Moraes, Marques e Correia, 1998; Borges-Andrade e Pilati, 1999). 

  

O enfoque afiliativo 

Segundo Siqueira (2008), o trabalho de O’Reilly e Chatman (1986) propôs que o 

comprometimento é produzido por três bases independentes, sendo uma delas a identificação 
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ou envolvimento baseado em um desejo de afiliação. O estudo de Medeiros (2003) foi 

projetado para mensurar sete bases do comprometimento organizacional. Uma das dimensões 

é a afiliativa, que visa saber se o trabalhador se sente parte da organização, membro do grupo 

e reconhecido pelos colegas como membro do grupo. 

 

Os modelos multidimensionais do comprometimento organizacional 

 De acordo com Ferreira e Leone (2011), as primeiras pesquisas sobre 

comprometimento organizacional eram realizadas sobre a perspectiva unidimensional. 

Somente a partir da década de 1990, as pesquisas sobre a perspectiva multidimensional 

começaram a aparecer.  

Os modelos multidimensionais começaram a ser utilizados após as diversas críticas de 

pesquisadores sobre os modelos unidimensionais (SOUSA; HONÓRIO, 2011). 

Para Medeiros et al (2003, p. 3), 

Os modelos multidimensionais do comprometimento organizacional começaram a 

ser considerados depois que alguns pesquisadores perceberam que os enfoques 

unidimensionais, mais do que tipos de comprometimento eram componentes 

presentes no vínculo psicológico entre indivíduo e organização. 

Segundo Chaves (2011, p. 28), “a partir dos anos 1990, vários estudos foram 

direcionados pelos pesquisadores do comprometimento organizacional intensificando os 

estudos dos três enfoques conceituais: afetivo, calculativo/instrumental e normativo”.   

É o que também escreve Cruz (2002, p. 1), “desde a década de 1990 começou-se a 

investigar comprometimento organizacional com maior ênfase em três estilos de 

comprometimento – afetivo, calculativo e normativo”.   

Ao longo da trajetória de pesquisa de múltiplas bases de comprometimento, podem-se 

destacar os trabalhos de Kelman (1958), Gouldner (1960), Kanter (1968) e Meyer e Allen 

(1991). 

Quadro 03 – Modelos Multidimensionais de Comprometimento Organizacional 
Modelos multidimensionais de comprometimento organizacional 

 

Kelman (1958) 

- Submissão ou envolvimento instrumental; 

- Identificação ou envolvimento baseado num desejo de afiliação; 
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- Internalização ou envolvimento causado pela congruência entre os valores 

individuais e organizacionais. 

 

Gouldner 

(1960) 

- Integração: grau em que o indivíduo é ativo e sente-se parte dos diversos 

níveis de uma organização; 

- Introjeção: grau em que a própria imagem do indivíduo incorpora uma 

série de qualidades e valores organizacionais aprovados. 

 

 

Kanter (1968) 

- Coesão: vínculo com as relações sociais da organização, por meio de 

cerimônias que tornam público o estado de ser de um membro; 

- Continuação: realização de sacrifícios pessoais e de investimentos; 

- Controle: vínculo do indivíduo as normas da organização que moldam seu 

comportamento para uma direção desejada. 

 

Meyer e Allen 

(1991) 

- Afetiva: contrato emocional do empregado, a partir da sua identificação e 

envolvimento com a organização;  

- Instrumental ou Calculativa: percebido pelo indivíduo como os custos 

associados em deixar a organização;  

- Normativo: sentimento de obrigação do indivíduo em permanecer na 

organização. 

Fonte: Campos; Estivalete; Reis (2011, p. 5). 

Segundo Medeiros et al (2005, p. 3), “o primeiro autor a estabelecer o 

comprometimento em componentes diferentes foi Kelman, em 1958”. 

Segundo Bastos (1998), na década de 1990 houve a consolidação de estudos com uma 

visão de comprometimento como um fenômeno multidimensional, tais como: Fink (1992), 

Blau, Paul e St. John (1993), Gregersen (1993), Morrow (1993) e Cohen (1995). Entretanto, o 

autor destaca que o estudo de maior impacto e que tem dominado as investigações empíricas 

com uma visão multidimensional de comprometimento organizacional foram os estudos de 

Meyer e Allen.    

O modelo de conceitualização de três componentes do comprometimento: a) affective 

commitment; b) continuance commitment; c) normative commitment, estabelecido por Meyer 

e Allen no início da década de 1990, é internacionalmente reconhecido e aceito entre os 

pesquisadores (MEDEIROS et al, 2003).  

Conforme Medeiros et al (2005), nos últimos anos os enfoques afetivo, 

instrumental/calculativo e normativo prevaleceram nas pesquisas de comprometimento 
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organizacional. No entanto, algumas pesquisas trataram cada um destes três enfoques 

isoladamente, ou em modelos multidimensionais estabelecidos pelos pesquisadores John 

Meyer e Natalie Allen.  

Conquanto não estejam esgotadas as respostas em relação aos modelos existentes de 

estudos sobre comprometimento organizacional, as pesquisas desenvolvidas por Meyer e 

Allen apresentam-se bastante completas e abrangentes (DIAS; MARQUES, 2002). 

Nos estudos de (ALLEN; MEYER, 1990; MEYER; ALLEN, 1991), o 

comprometimento afetivo ou affective commitment é o desejo que o indivíduo tem de 

permanecer na organização. Esse desejo de permanência é desencadeado quando o indivíduo 

se sente competente no seu trabalho, possui acúmulo de experiências positivas no trabalho e 

sente-se confortável dentro da organização. O comprometimento normativo ou obligation 

commitment é o sentimento de obrigação que o indivíduo tem para permanecer na 

organização. Esse estado psicológico é reflexo do processo de socialização organizacional, 

após o ingresso do indivíduo na organização e as experiências de socialização no convívio 

familiar e social. Por último, o comprometimento calculativo ou continuance commitment, 

que é a necessidade de permanência na organização. É desencadeado pela escassez de 

alternativas no mercado de trabalho e pelos investimentos que o indivíduo fez na organização. 

Para esses dois pesquisadores, o comprometimento organizacional de um indivíduo 

pode ter níveis diversificados: querer (afetivo), necessidade (calculativo) e obrigação 

(normativo). Ainda, complementam que, quando a organização consegue fazer indivíduos se 

tornarem comprometidos nas três dimensões, reduz-se a rotatividade (MEYER E ALLEN, 

1991). 

Para Allen e Meyer (1990, p. 3),  

Empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem na 

organização porque eles querem, aqueles com comprometimento instrumental 

permanecem porque eles precisam e aqueles com comprometimento normativo 

permanecem porque eles se sentem obrigados. 

Os autores Rego e Souto (2004) sintetizaram o modelo multidimensional desenvolvido 

nos estudos de Meyer e Alllen.   
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Quadro 04 – Os três componentes mais comuns do comprometimento organizacional 
Categorias Caracterização A pessoa 

permanece 

na 

organização 

porque... 

Estado 

psicológico 

Afetivo Grau em que o colaborador se sente 

emocionalmente ligado, identificado e 

envolvido na organização.  

... sente que 

quer 

permanecer. 

Desejo 

Normativo Grau em que o colaborador possui um sentido 

da obrigação (ou dever moral) de permanecer 

na organização. 

... sente que 

deve 

permanecer. 

Obrigação 

Instrumental Grau em que o colaborador se mantém ligado à 

organização devido ao reconhecimento dos 

custos associados com a sua saída da mesma. 

Este reconhecimento pode advir da ausência de 

alternativas de emprego, ou do sentimento de 

que os sacrifícios pessoais gerados pela saída 

serão elevados.  

... sente que 

tem 

necessidade 

de 

permanecer. 

Necessidade 

Fonte: Rego e Souto (2004, p. 6)  

No Brasil os estudos de Medeiros (1997), Ricco (1998) e Bandeira (1999) validaram 

os instrumentos do modelo multidimensional de comprometimento organizacional 

(ALMEIDA, 2009). 

Quadro 05 – Diferentes bases do Comprometimento e Autores Seminais 

Bases do Comprometimento Autores Seminais 

Comprometimento Afetivo ou 

atitudinal 

- Baseado na aceitação dos 

objetivos da organização. 

Etzioni (1961): Envolvimento moral. 

Kanter (1968): Comprometimento de coesão.  

Porter et al 1974. 

Mowday et al (1982). 

O´Reilly e Chatman (1986): internalização. 

Comprometimento de continuação, 

calculativo ou instrumental. 

Becker (1960): side-bets. 

Kanter (1968): comprometimento de 
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- Baseado nas trocas e na avaliação 

dos custos associados à saída da 

organização.  

continuação. 

Meyer e Allen (1984). 

O´Reilly e Chatman (1986): compliance. 

Comprometimento normativo 

- Baseado no sentimento de 

lealdade e obrigação para com a 

organização. 

Kanter (1968): comprometimento de controle. 

O´Reilly e Chatman (1986): identificação. 

Meyer, Allen e Smith (1993). 

Comprometimento 

Comportamental – vínculo com 

ações. 

Kiesler e Sakamura (1966). 

Salancik (1977, 1982). 

Fonte: Siqueira (2008, p. 62) 

Os autores seminais são aqueles que, de alguma forma, iniciaram ou contribuíram para 

uma nova linha de pensamento. Com base no quadro acima, percebe-se que os estudos sobre 

as bases de comprometimento organizacional tiveram início na década de 1960.  

Cabe ressaltar que foram constatados na literatura estudos que, através de outros 

conceitos, buscaram explicar a ligação do trabalhador com a organização.  

O primeiro é o entrincheiramento. De acordo com Rowe et al (2011), os estudos de 

Carson et al (1995) trazem o conceito de entrincheiramento na carreira, que consiste 

basicamente na ligação dos trabalhadores com a carreira. Para os autores, o entrincheiramento 

é um construto multidimensional composto por: investimento na carreira, custos emocionais e 

falta de alternativas na carreira.  

No Brasil, existem alguns estudos sobre entrincheiramento, como por exemplo, o 

estudo de Scheible et al (2013), que pesquisou o comprometimento e entrincheiramento na 

carreira e a relação de ambos com o desempenho no trabalho. Para esses autores, (2013, p. 

532),                   “o entrincheiramento é uma metáfora que remete à continuidade de 

profissionais em uma carreira porque mudar lhes parece desvantajoso ou inviável. Ficando, 

assim, protegidos em sua trincheira – a carreira”.  

O segundo é o consentimento. Para Silva e Bastos (2010, p. 8), “o conceito de 

consentimento aparece no campo da sociologia que explora as relações de autoridade entre 

trabalhadores e empregadores”. Ainda de acordo com os autores, nos últimos anos, os 
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pesquisadores da área de comprometimento organizacional perceberam que os modelos 

multidimensionais devem ser pesquisados como construtos distintos.   

Não obstante esses novos conceitos encontrados na literatura para explicar a 

continuidade do trabalhador na organização, optou-se, nessa pesquisa, em prosseguir com o 

modelo multidimensional de comprometimento organizacional, pois não existem estudos de 

comprometimento no setor de seguros.  

 

2.1.2 Escalas de Comprometimento Organizacional 

Os estudos do comprometimento organizacional, desde o seu início, tiveram como 

tradição a pesquisa quantitativa e, consequentemente, a criação de escalas para mensurar o 

comprometimento dos trabalhadores nas organizações. Por isso, esse tópico tem como 

objetivo apresentar essas escalas. 

A ECOA - Escala do Comprometimento Organizacional Afetivo - O Organizational 

Commitment Questionnaire – OCQ foi resultado de uma pesquisa no modelo unidimensional 

de quinze itens. O formato de resposta empregou uma escala likert de sete pontos. A amostra 

foi composta de 2.563 trabalhadores de diversos segmentos de nove organizações diferentes. 

Quadro 06 – Organizational Commitment Questionnaire – OCQ 
Questionário de Comprometimento Organizacional  

1 Eu estou disposto a oferecer um esforço acima do normal, a fim de ajudar esta 

organização a ser bem-sucedida. 

2 Eu falo desta organização para os meus amigos como uma ótima organização para 

se trabalhar.  

3 Eu me sinto pouco leal a esta organização. 

4 Eu aceitaria realizar qualquer tipo tarefa, para continuar trabalhando nesta 

organização.   

5 Eu acho que os meus valores e os valores da organização são muito semelhantes. 

6 Eu tenho orgulho de dizer paras as pessoas que faço parte desta organização. 

7 Eu poderia muito bem-estar trabalhando para uma organização diferente, desde 

que o tipo de trabalho seja similar. 

8 Esta organização realmente inspira o melhor em mim na maneira que desempenho 
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o meu trabalho. 

9 Levaria muito pouca mudança em minhas circunstâncias atuais para me fazer 

deixar esta organização.  

10 Eu estou extremamente feliz de ter escolhido esta organização para trabalhar em 

detrimento de outras opções que eu tinha no momento que eu entrei aqui.  

11 Não há muito a ser ganho aderindo a está organização indefinidamente.   

12 Muitas vezes, acho que é difícil concordar com as políticas desta organização 

sobre questões importantes relacionadas aos seus colaboradores.  

13 Eu realmente me preocupo com o destino desta organização.  

14 Para mim esta é a melhor de todas as organizações possíveis para se trabalhar.   

15 Decidir trabalhar para esta organização foi um erro definitivo da minha parte.  

Fonte: Mowday, Porter e Steers (1979, p. 5). 

A Escala de Modelo Multidimensional do Comprometimento Organizacional é 

composta por dezoito itens, distribuídos em três sub-escalas de seis itens para cada um dos 

três enfoques: escala de comprometimento afetivo (ACS), escala de comprometimento 

calculativo/instrumental (CCS) e escala de comprometimento normativo (NCS). 

Quadro 07 – Escala de Mensuração do Comprometimento (Meyer, Allen e Smith, 1993) 
Sub-escala Indicadores do comprometimento 

ACS_1 Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta organização. 

ACS_2 Eu realmente sinto os problemas da organização como se fossem meus. 

ACS_3 Eu não sinto um forte senso de integração com minha organização. 

ACS_4 Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização. 

ACS_5 Eu não me sinto como uma pessoa de casa na minha organização. 

ACS_6  Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim. 

CCS_1 Na situação atual, ficar com minha organização é na realidade uma 

necessidade tanto quanto um desejo. 

CCS_2 Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil para mim deixar minha organização 

agora. 

CCS_3 Se eu decidisse deixar minha organização agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada. 

CCS_4 Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse esta organização. 

CCS_5 Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta organização, eu poderia 

considerar trabalhar em outro lugar. 
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CCS_6 Uma das poucas consequências negativas de deixar esta organização seria a 

escassez de alternativas imediatas. 

NCS_1 Eu não sinto nenhuma obrigação em permanecer na minha empresa. 

NCS_2 Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar minha 

organização agora. 

NCS_3 Eu me sentiria culpado se deixasse minha organização agora. 

NCS_4 Esta organização merece minha lealdade. 

NCS_5 Eu não deixaria minha organização agora porque eu tenho uma obrigação 

moral com as pessoas daqui. 

NCS_6 Eu devo muito a minha organização. 

Fonte: Medeiros (2003, p. 152). 

A Escala de Bases do Comprometimento Organizacional - EBACO foi aplicada pela 

primeira vez por Medeiros (2003). O objetivo foi mensurar sete bases do comprometimento 

organizacional: afetiva, obrigação em permanecer, obrigação pelo desempenho, afiliativa, 

falta de recompensas e oportunidades, linha consistente de atividade e escassez de 

alternativas.  

A pesquisa desenvolvida por Medeiros (2003) teve como base a escala com dezoito 

itens de Meyer, Allen e Smith (1993) e a escala com doze itens de O` Reilly e Chatman 

(1986). O autor argumenta que, embora o surgimento de várias pesquisas utilizando modelos 

multidimensionais para mensurar o comprometimento organizacional, “os modelos não tem 

encontrado um ajuste preciso às diferentes culturas em que são testados” (MEDEIROS; 2003, 

p.16). Com o objetivo de preencher essa lacuna, o autor desenvolveu um estudo para 

identificar os componentes do comprometimento organizacional, considerando as 

particularidades existentes na cultura brasileira. 

Segundo Medeiros (2003), o modelo multidimensional de O´ Reilly e Chatman teve 

como base a teoria de Kelman (1958), sendo reconhecida como a primeira pesquisa a propor o 

comprometimento organizacional,  

Distinguindo o vínculo psicológico de um indivíduo com a organização em três 

bases independentes: Compliance (submissão) ou envolvimento instrumental, 

motivado por recompensas extrínsecas; identification (identificação), ou 

envolvimento baseado num desejo de afiliação; e, internalization (internalização), 

ou envolvimento causado pela congruência entre os valores individuais e 

organizacionais (MEDEIROS, 2003, p. 22). 
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A escala do modelo multidimensional é composta por doze itens, distribuídos em: 

Internalization (INT) – comprometimento baseado na internalização dos valores; 

Identification (IDE) – comprometimento baseado no desejo de afiliação; e Compliance 

(COM) – comprometimento baseado na submissão e em recompensas intrínsecas. 

Quadro 08 – Escala de Mensuração do Comprometimento (O´Reilly e Chatman, 1986) 
Sub-escala Indicadores do comprometimento 

INT_1 Se os valores desta organização fossem diferentes, eu não seria tão ligado a 

ela. 

INT_2 Desde que me juntei a esta organização, meus valores pessoais e os da 

organização têm se tornado mais similares. 

INT_3 A razão de eu preferir esta organização em relação a outras é por causa do que 

ela simboliza, de seus valores. 

INT_4 Meu vínculo com esta empresa está baseado primeiramente na similaridade 

dos meus valores e daqueles representados por esta organização.  

INT_5 O que esta organização representa é importante para mim. 

IDE_1  Eu sou orgulhoso em contar para os outros que sou uma parte desta 

organização. 

IDE_2 Eu falo com entusiasmo desta organização para meus amigos como uma ótima 

organização para se trabalhar. 

IDE_3 Eu sinto um senso de propriedade por esta organização mesmo sendo apenas 

um empregado. 

COM_1 A menos que eu seja recompensado de alguma maneira, eu não vejo razões 

para despender esforços extras em benefício desta organização.  

COM_2 Quão duro eu trabalho para esta organização está diretamente relacionado a 

quando eu estou sendo recompensado. 

COM_3 Minha visão pessoal sobre esta organização é diferente daquela que eu 

expresso publicamente. 

COM_4 Para conseguir ser recompensado aqui é necessário expressar a atitude certa. 

Fonte: Medeiros (2003, p. 153). 

A pesquisa realizada por Medeiros (2003) buscou unificar a conceitualização 

multidimensional do comprometimento organizacional através dos modelos 

multidimensionais de Meyer e Allen (1991) e de O´Reilly e Chatman (1986). 
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Neste trabalho, foram estudadas as relações existentes entre características 

organizacionais, dimensões latentes do comprometimento organizacional e desempenho 

organizacional. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com 305 profissionais 

da área de vendas em 170 lojas de shopping centers localizados na cidade de Natal e com 279 

funcionários de 82 hotéis localizados em Fortaleza, Natal e Recife. 

A escala da Base do Comprometimento Organizacional (EBACO) é composta por 

trinta itens, distribuídos em: indicadores de comprometimento afetivo (AFE); indicadores do 

comprometimento afiliativo (AFI); indicadores de comprometimento instrumental (INS) e 

indicadores de comprometimento normativo (NOR). 

Quadro 09 – Escala da Base de Comprometimento Organizacional (EBACO) 
Sub-escala Indicadores do comprometimento 

AFE_1 Eu me identifico com a filosofia desta organização.  

AFE_2 Eu concordo com as práticas adotadas pela minha organização.  

AFE_3 Eu acredito nos valores e objetivos desta organização. 

AFE_4 Eu sempre me esforço demasiadamente para que a empresa atinja seus 

objetivos. 

AFE_5 Eu gostaria de trabalhar nesta empresa por muitos anos. 

AFE_6 Esta organização valoriza os bons princípios. 

AFI_1 Nesta empresa, eu sinto que faço parte do grupo. 

AFI_2 Eu realmente sinto que nesta empresa somos uma grande família. 

AFI_3 Sinto que sou plenamente integrado a esta empresa. 

AFI_4 Se um dia vier a deixar esta empresa sentirei bastante saudade daqui. 

AFI_5 Fazer parte do grupo é o que me leva a lutar por esta empresa. 

AFI_6 Tenho uma imensa satisfação em fazer parte desta empresa. 

AFI_7 Sinto que meus colegas me consideram como membro da equipe de trabalho. 

AFI_8 Sou reconhecido por todos na empresa como um membro do grupo. 

INS_1 Para me manter na empresa, procuro sempre fazer o que é esperado de mim. 

INS_2 Procuro não transgredir as regras aqui, pois assim sempre manterei meu 

emprego.  

INS_3 Importante é fazer sempre o trabalho solicitado, não adianta ficar querendo 

mostrar resultados. 

INS_4 Se todos fizessem sempre o necessário não haveria demissões na empresa. 
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INS_5 Não gostaria de deixar minha empresa, já investi bastante da minha vida aqui. 

INS_6 Acredito que esta empresa me dá benefícios que dificilmente encontraria em 

outro trabalho. 

INS_7 Esta empresa me dá muitos benefícios que compensam trabalhar aqui. 

NOR_1 Empregado tem a obrigação de sempre cumprir suas tarefas.  

NOR_2 Uma das coisas mais importantes na empresa é cumprir suas normas e 

regulamentos. 

NOR_3 Um bom desempenho na empresa é uma decorrência de sempre se respeitar 

suas regras. 

NOR_4 Todo empregado deve buscar atingir os objetivos da empresa. 

NOR_5 O bom empregado deve se esforçar para que a empresa tenha os melhores 

resultados possíveis.  

NOR_6 Todo empregado deve dedicar-se de corpo e alma a sua empresa. 

NOR_7 Eu me sinto culpado se não consigo realizar bem minhas tarefas. 

NOR_8 Eu tenho obrigação em desempenhar bem minha função na empresa. 

NOR_9 Eu me sinto obrigado a fazer as coisas cada vez melhor aqui na empresa. 

Fonte: Medeiros (2003, p. 154). 

Neste estudo, alguns dos objetivos estabelecidos por Medeiros foram: 

- Validar um modelo de conceitualização do comprometimento organizacional, buscando 

estabelecer as dimensões que compõem o construto; 

- Estabelecer relações entre o comprometimento organizacional e um conjunto de 

características organizacionais; 

- Estabelecer relações de comprometimento organizacional e desempenho organizacional. 

Os resultados mostraram que o pesquisador conseguiu identificar sete dimensões 

latentes, sendo seis delas validadas na pesquisa confirmatória, o que demonstra que essas seis 

dimensões latentes se relacionam. Os resultados também mostraram que os três conjuntos de 

características organizacionais identificados tiveram relações significativas com as dimensões 

latentes do comprometimento. Por último, o estudo evidenciou que, das organizações 

pesquisadas, as que apresentaram maior comprometimento afetivo tiveram maior 

desempenho. 
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Para Moscon et al (2012, p. 28),  

O modelo de Meyer e Allen (1991), que hoje é o mais difundido e aceito para explicar o 

comprometimento, é cercado de controvérsias e reúne sob o mesmo rótulo, dimensões do 

comprometimento que podem ser consideradas quase antagônicas entre si. 

Segundo Medeiros (2003), aqui no Brasil, os estudos de Medeiros (1997), seguidos 

por Ricco (1998) e Bandeira (1999), encontraram índices moderados de consistência interna e 

baixo percentual de variação total explicada, apontando a existência de indicadores pouco 

adequados no modelo multidimensional de Meyer e Allen (1991).  

Embora existam algumas críticas ao modelo, na parte da pesquisa quantitativa, optou-

se por utilizar a escala do modelo multidimensional de Meyer e Allen, por ser uma escala 

amplamente testada, validada e, também, por não terem sido encontrados estudos sobre 

comprometimento organizacional no setor de seguros. No capítulo três, serão detalhados a 

metodologia empregada e o tipo de análise realizada.  

 

2.1.3 Antecedentes do Comprometimento Organizacional 

Na literatura de comprometimento organizacional, alguns estudos tiveram o propósito 

de entender como se desenvolve o comprometimento do trabalhador com a organização. 

Portanto, nesse tópico serão apresentados: a) o conceito de antecedentes do 

comprometimento; b) alguns estudos sobre antecedentes do comprometimento.  

Para Souza e Marques (2014, p.4), “os antecedentes do comprometimento 

organizacional correspondem a fatores que são anteriores à ocorrência do mesmo e que, 

portanto, determinam o nível de comprometimento”.  

Segundo Pinto (2012, p. 3), “os antecedentes do comprometimento organizacional são 

as variáveis com potencial de gerar comprometimento”.  

Por isso, entender melhor cada variável dos antecedentes pode ser uma ferramenta 

importante para as organizações focarem em estratégias que gerem maior comprometimento 

do funcionário. 
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Segundo Bastos (1994, p. 74), como nas demais tradições de estudos sobre 

atitudes e comportamento no trabalho, a pesquisa sobre comprometimento 

organizacional lida com um conjunto amplo de variáveis como antecedentes que 

podem ser agrupadas em: variáveis pessoais, características do trabalho 

(ocupacionais), experiências no trabalho e características organizacionais. 

De acordo com Venelli-Costa (2010), o estudo de Medeiros (2003) sobre 

características organizacionais corroborou o entendimento dos antecedentes do 

comprometimento organizacional. Algumas variáveis, como a estrutura, a filosofia e as 

práticas de recursos humanos, influenciam positivamente os comprometimentos afetivo e 

instrumental. A descentralização, práticas de recursos humanos, de seleção, treinamento, 

avaliação e remuneração influenciam positivamente o comprometimento afetivo. A 

hierarquização influencia positivamente o comprometimento instrumental. A pouca 

participação e as tarefas definidas pelos superiores influenciam negativamente o 

comprometimento normativo, ao passo que a valorização das pessoas o influencia 

positivamente.   

O foco deste trabalho será mostrar alguns dos antecedentes do comprometimento 

organizacional, relacionados às características organizacionais: clima organizacional, 

percepção de justiça, percepção de suporte e práticas de recursos humanos em corretoras de 

seguros e seguradoras. Por isso, foram levantados na literatura estudos sobre esses 

antecedentes de comprometimento organizacional.  

Quadro 10 – Antecedentes pesquisados 
Antecedentes Comprometimento Autor Resultados 

Suporte 

organizacional. 

Afetivo Borges-

Andrade e 

Pilati 

(2001) 

O suporte organizacional 

reflete no comprometimento 

afetivo. 

Percepções de justiça Afetivo, calculativo 

e normativo. 

Rego e 

Souto 

(2004) 

Reflete nas três dimensões do 

comprometimento. 

Práticas de Recursos 

Humanos 

Afetivo, calculativo 

e normativo. 

Cançados 

et al. 

(2004). 

Reflete no comprometimento 

afetivo e normativo. 

Percepção de justiça Afetivo, calculativo 

e normativo. 

Rebechi e 

Filenga 

(2005) 

Reflete nas três dimensões.  

Percepção de justiça Afetivo, calculativo 

e normativo. 

Filenga e 

Siqueira 

(2006) 

Reflete nas três dimensões.  

Clima organizacional Calculativo e 

normativo. 

Campos et 

al. (2009) 

Reflete no comprometimento 

normativo. 

Suporte Afetivo e de Costa Reflete no comprometimento 
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organizacional  continuação. (2011) afetivo e de continuação. 

Clima organizacional Afetivo, calculativo 

e normativo. 

Reinet et 

al (2011) 

Reflete no comprometimento 

afetivo e normativo. 

Suporte 

organizacional 

Afetivo Venelli 

Costa et al 

(2012) 

Apontaram altos índices de 

explicação das escalas 

utilizadas. 

Valores, cultura e 

clima organizacional. 

EBACO Bezerra et 

al. (2014) 

Reflete no comprometimento 

afetivo.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

 

  O estudo de Borges-Andrade e Pilati (2001) buscou identificar o nível de 

comprometimento e seus antecedentes, dentre as variáveis relativas à imagem e ao suporte 

organizacional. Neste caso, o suporte organizacional apresentou ser um antecedente 

importante de comprometimento afetivo.  

Os pesquisadores Rego e Souto (2004) fizeram um estudo com trabalhadores de 

organizações brasileiras e portuguesas que mostra como as percepções de justiça (distributiva, 

procedimental, interpessoal, informacional) explicam o comprometimento afetivo, calculativo 

e normativo. Os achados da pesquisa sugerem que as percepções de justiça explicam entre 

23% a 28% da dimensão afetiva, entre 15% e 37% da normativa e entre 1% e 6% da 

calculativa. 

O estudo de Cançado et al (2004) teve como intuito pesquisar, em uma empresa de 

operação logística, como as práticas de recursos humanos contribuem para o 

comprometimento do trabalhador na organização. Os resultados apontaram que as práticas de 

recursos humanos (gestão do conhecimento, relacionamento, treinamento e desenvolvimento) 

contribuíram positivamente para as dimensões afetiva e normativa do comprometimento. 

O estudo de Rebechi e Filenga (2005) teve como objetivo analisar o impacto da 

percepção de justiça sobre o comprometimento organizacional em uma OnG. Os achados da 

pesquisa evidenciaram que os comprometimentos afetivo, calculativo e normativo podem ser 

explicados por meio de percepções de justiça.  

O estudo de Filenga e Siqueira (2006) analisou o impacto de percepções de justiça nas 

dimensões afetiva, calculativa e normativa do comprometimento com a organização. Segundo 

os autores (2006 p. 1), “constatou-se que parcela significativa da variância de 

comprometimento nas três dimensões pode ser explicada por percepções de justiça”. 
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O trabalho de Campos et al (2009), realizado com os trabalhadores de uma empresa 

que atua na fabricação e comercialização de vagões ferroviários, teve como objetivo 

compreender como o clima organizacional se relaciona com o comprometimento 

organizacional. O achado deste trabalho sobre o clima organizacional foi a satisfação dos 

funcionários sobre o relacionamento com a equipe, clareza dos objetivos, decisões tomadas 

pela organização, estabilidade no emprego e orgulho em fazer parte da organização. 

Entretanto, os fatores recompensas e remuneração mostraram que os funcionários não estão 

muito satisfeitos com a política salarial, promoções e valorização profissional. Em relação ao 

comprometimento organizacional, o comprometimento normativo foi o mais valorizado pelos 

funcionários, enquanto que o comprometimento instrumental foi o menos valorizado. 

O estudo longitudinal realizado por Costa (2011) teve como objetivo investigar o 

comprometimento afetivo e de continuação e a percepção de suporte organizacional de 

trabalhadores de organizações agrícolas. Os resultados evidenciaram que a percepção do 

suporte organizacional está relacionada com o comprometimento afetivo e de continuação. 

Nesse estudo, foi constatada uma redução nos níveis de comprometimento, devido à 

percepção negativa que os trabalhadores tinham em relação ao suporte por parte da 

organização. 

Os pesquisadores Reinet et al (2011) fizeram um estudo que teve como objetivo 

avaliar qual a influência da percepção do trabalhador em relação ao clima organizacional 

sobre as três dimensões (afetiva, calculativa, normativa) do comprometimento organizacional. 

Os resultados apresentaram índices elevados para o comprometimento afetivo e normativo.   

Um estudo intitulado “O Poder Preditivo de Percepção de Justiça sobre Suporte 

Organizacional e seu impacto sobre o Comprometimento afetivo”, realizado com funcionários 

públicos na Grande São Paulo, teve como objetivo, segundo seus autores,  

Testar um modelo teórico onde as duas vertentes de percepção de justiça 

(distributiva e de procedimentos) – fossem antecedentes de percepção de suporte 

organizacional, e essa fosse antecedente de comprometimento organizacional 

afetivo” (VENELLI COSTA et al, 2012, p.13).  

Os resultados apontaram altos índices de explicação e alta confiabilidade das escalas 

utilizadas.   

O estudo de Bezerra et al (2014) buscou saber se o comprometimento organizacional é 

reflexo dos valores, da cultura e do clima organizacional. A pesquisa foi feita com 
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trabalhadores de uma instituição financeira, que responderam um questionário com as bases 

do comprometimento organizacional – EBACO. Os resultados apontaram: comprometimento 

afetivo (acima da média), obrigação em permanecer, afiliativa, escassez de alternativas (baixo 

comprometimento), obrigação pelo desempenho (alto comprometimento), falta de 

recompensas e oportunidades, bem como linha consistente de atividades (abaixo da média).  

Os resultados desses estudos permitiram mostrar o modelo de antecedentes do 

comprometimento organizacional levantado no referencial teórico.  

Figura 01 – Dados da Pesquisa  

  

 

 

 

 

 

 

 

Os dados mostram que a base de comprometimento afetivo tem como antecedentes o 

clima organizacional, a percepção de justiça, a percepção de suporte e a política de recursos 

humanos. O comprometimento instrumental, por sua vez, tem como antecedente a percepção 

de justiça. Por fim, o comprometimento normativo tem como antecedentes o clima, a 

percepção de justiça e as práticas de recursos humanos. 

 

2.2 A INDÚSTRIA DO SEGURO 

Nesse tópico, o objetivo é apresentar a finalidade da indústria de seguros, os elementos 

essenciais para que seja possível a existência de uma apólice de seguro, a estrutura do sistema 

nacional de seguros privados no Brasil e as diferenças entre corretora de seguros e seguradora.   
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Fonte: Elaborado pela Autor, 2016. 
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2.2.1 Finalidade do Seguro  

O seguro tem como finalidade suportar as perdas financeiras resultantes de fatos 

futuros e incertos que possam afetar pessoas ou empresas. Neste sentido, Monsores (2012, p. 

21) descreve “a finalidade específica do seguro é restabelecer o equilíbrio econômico 

perturbado, sendo vedada, por lei, a possibilidade de se revestir do aspecto de jogo ou de dar 

lucro ao segurado”. Na verdade, a finalidade do seguro é evitar que o segurado tenha um 

prejuízo financeiro ou uma redução no seu patrimônio. Portanto, ele visa apenas possibilitar 

ao segurado que ele volte a ter a mesma situação financeira e patrimonial após algum 

acontecimento previsto no contrato.  

A finalidade do seguro está, portanto, vinculada à proteção dos indivíduos, 

da família e da própria sociedade, podendo, assim, ser dita de natureza particular, 

mas que atinge, consequentemente, objetivo de ordem social, ao preservar condições 

de sustento individual e familiar. (MONSORES, 2012, p. 21)  

Segundo Mendonça (2010, p. 11) “o conceito básico que norteia toda e qualquer 

operação de seguro é a repartição de determinados prejuízos econômicos que afetam alguns 

membros de uma determinada sociedade por todos os seus integrantes”.   

 

2.2.2 Elementos Essenciais do Seguro 

Para que seja possível uma operação de seguro é necessária que existam os cinco 

elementos: o risco, o segurado, o segurador, o prêmio e a indenização (MONSORES, 2012). 

Cabe ressaltar que na operação de seguro existem muitos termos técnicos de difícil 

compreensão pelo consumidor.  

Figura 02 - Elementos essenciais do seguro 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

Para que seja possível a existência de um contrato de seguro é preciso existir o risco. 

Esse risco precisa ser futuro e incerto, ou seja, existe a possibilidade de que ele não aconteça. 

Segundo Monsores (2012, p. 22), o risco é um “evento incerto ou de data incerta que 

independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito o seguro. O risco é a 

expectativa de sinistro. Sem risco, não pode haver contrato de seguro”. Conforme Mendonça 

(2010, p.14), “cada tipo de seguro é colocado num mútuo com características próprias, 

destinadas a fazer frente aos sinistros daquele tipo de seguro. São os ramos ou carteiras de 

seguros”. De forma bem abrangente, outro autor define: 

O risco é a causa do contrato de seguro, já que o proponente recorre à 

seguradora com a finalidade de reduzir ou eliminar as consequências negativas que 

possam ser experimentadas em razão de sua ocorrência. O risco deve ser um evento 

possível, futuro, incerto ou de data incerta e que não depende somente da vontade 

das partes. A possibilidade significa que o risco deve ser algo sujeito a se manifestar 

no plano físico (RODRIGUES, 2012, pg. 19).  

O segurado é a pessoa ou empresa que deseja transferir um determinado risco para 

uma seguradora. Por exemplo, uma pessoa compra um automóvel zero km e não quer arcar 

com o prejuízo caso tenha o seu automóvel roubado. Portanto, ela transfere esse risco através 

de uma apólice de seguro. Para Rodrigues (2012, p. 22), segurado “é a pessoa física ou 

jurídica sobre quem recai o risco. Pode, ou não, ser o proponente do seguro. Pode, também, 

acumular a condição de estipulante ou de beneficiário”. 

Segurado é a pessoa física ou jurídica que possui um interesse legítimo 

relativo à pessoa ou bem e que transfere à seguradora, mediante o pagamento do 

prêmio, o risco de um determinado evento atingir o bem ou a pessoa de seu 

interesse. É a pessoa em nome de quem se faz o seguro (MONSORES, 2012, p.23). 

A seguradora só pode atuar no mercado brasileiro com autorização do governo federal, 

através da Superintendência de Seguros Privados, observadas as diretrizes traçadas pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados. Segundo Rodrigues (2012, p. 22), seguradora “é a 

empresa legalmente constituída sob a forma de sociedade anônima que concede a garantia”.  

Segurador ou Seguradora é a pessoa jurídica que assume a responsabilidade 

por riscos contratados e pagar indenização ao segurado, ou ao (s) seu (s) beneficiário 

(s), no caso de ocorrência de sinistro coberto. São empresas legalmente constituídas 

para assumir e gerir coletividades de riscos, obedecidos os critérios técnicos e 

administrativos específicos (MONSORES, 2012, p.24). 

O prêmio é outro elemento essencial do contrato de seguro. Esse termo, muitas vezes, 

confunde quem não tem familiaridade com os termos técnicos de seguro. Na verdade, o 

prêmio é o preço do seguro pago pelo segurado para uma seguradora. Segundo Monsores 
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(2012, p. 24), “prêmio é a prestação paga pelo segurado, para a contratação do seguro, que se 

efetiva com a emissão da apólice por parte da empresa seguradora. É o mesmo que custo do 

seguro”. Outra definição, de maneira bem ampla: 

O prêmio é o quarto elemento do contrato de seguro e consiste na obrigação 

daquele que contrata o seguro para fazer jus à garantia que pretende obter da 

seguradora. Para fixação do prêmio, além de serem considerados o risco, a 

importância segurada e a duração do seguro, são utilizados, também, elementos 

estatísticos e financeiros. A seguradora, ao aceitar a proposta de seguro, leva em 

conta as informações prestadas pelo proponente para definir a taxa do prêmio, que 

considera, portanto, apenas os riscos e as coberturas que a seguradora pretende 

assumir. A falta de seu pagamento nas condições legais e contratualmente 

estabelecidas acarreta a perda do valor segurado, na forma do artigo 763 do código 

civil. Entretanto, a aplicação desse dispositivo deve ser feita com muito cuidado, 

pois há situações excepcionais em que o inadimplemento do prêmio não acarretará a 

perda do direito à indenização ou capital segurado (RODRIGUES, 2012, p. 21). 

Por último, a indenização, que é a promessa feita pela seguradora em contrato, ou seja, 

na ocasião da assinatura do contrato, a seguradora se compromete em indenizar o contratante 

(segurado) e efetuar o pagamento pelos fatos previstos em contratos e que resultem em 

prejuízo financeiro, cumprindo, assim, com a finalidade básica da ciência do seguro, que é 

restabelecer o equilíbrio econômico do segurado. Segundo Monsores (2012, p. 25), a 

indenização “é a contraprestação do segurador ao segurado que, com a efetivação do risco 

(ocorrência de evento previsto em contrato), venha a sofrer prejuízos de natureza econômica, 

tendo direito à indenização acordada”. Com isso, tem-se estabelecidos todos os elementos 

para existência do contrato de seguro. Conforme definido por outro autor, 

O contrato de seguro é um contrato nominado, formal e de adesão. Seu nome é 

apólice de seguro e a formalidade está justamente no seu clausulado, que, se não 

infringir a lei, é quem norteia a relação entre a seguradora e o segurado e por isso 

deve ser sempre obrigatoriamente escrito, já que qualquer combinação entre 

seguradora e segurado que não estiver escrita no contrato de seguro não tem valor 

jurídico. E é um contrato de adesão porque o segurado adere aos termos da apólice, 

ele aceita as condições de cobertura que lhe são oferecidas, tendo pouca margem 

para modificá-las (MENDONÇA, 2010, p. 33).    

 

2.2.3 Sinistro 

O sinistro é a manifestação concreta do risco previsto no contrato. Utilizando o mesmo 

exemplo do automóvel zero km: caso ocorra o roubo do veículo durante a vigência do 

contrato, isso é um sinistro para a seguradora que assumiu o risco.  

O sinistro é a ocorrência do risco previsto no contrato de seguro e que, 

legalmente, quando coberto, obriga a seguradora a indenizar. O sinistro é 

indenizável quando a cobertura para o risco pertinente está prevista no contrato de 

seguro. Processo de sinistro é o conjunto de documentos necessários para o exame 
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da cobertura e a liquidação do sinistro. É o meio pelo qual examinam-se a cobertura, 

os procedimentos, o cálculo da indenização e a documentação (MONSORES, 2012, 

p. 52). 

Para Varanda (2010, p. 47), “o processo de sinistro baseia-se no levantamento e na 

coleta de um conjunto de documentos necessários para que se possa regular e liquidar o 

respectivo sinistro”.  

O processo de sinistro é composto por documentos que comprovem: a) a existência do 

seguro vigente; b) o risco; c) o sinistro.  Varanda (2010, p. 47) descreve: “é o meio pelo qual 

examina-se a cobertura, os procedimentos, o cálculo da indenização e a documentação”.  

O processo de sinistro geralmente é dividido em três etapas. Na primeira etapa, há a 

apuração dos danos, em que se busca saber o que aconteceu e quais as consequências, 

principalmente com relação aos prejuízos. A segunda etapa é a regulação do sinistro, 

momento em que a seguradora irá analisar todos os documentos existentes e levantar todas as 

informações para a conclusão do processo. A terceira e última etapa do processo de sinistro é 

a conclusão do processo, ou seja, é o ato de calcular o valor devido ao segurado e efetuar o 

pagamento da indenização (VARANDA, 2010).  Para Mendonça (2010, p. 121), “o negócio 

do seguro não é a emissão da apólice, nem o recebimento do prêmio, nem o pagamento da 

comissão, nem o sinistro. O negócio do seguro é o pagamento da indenização. Todos os 

outros passos só têm sentido dentro dessa visão e com esse objetivo”. O autor ainda 

complementa: 

O produto de uma fábrica de geladeiras é a geladeira pronta. O produto de 

um banco é a linha de crédito a favor do tomador. O produto da seguradora é a 

indenização do sinistro. Ao contrário do que muita gente pensa, o negócio do seguro 

não se esgota com a emissão da apólice e o pagamento do prêmio pelo segurado. 

Aliás, esse é um equívoco muito comum (MENDONÇA, 2010, p.123). 

 

2.2.4 O Seguro no Brasil 

No Brasil são poucas as pessoas e empresas que contratam uma apólice visando 

proteger um bem ou o seu patrimônio contra o risco de uma ação de responsabilidade civil 

movida por um terceiro. O seguro surgiu no Brasil há muito tempo.   

No Brasil, o seguro surgiu em 1808, em consequência da vinda da família 

real para o Brasil, acossada pelas tropas de Napoleão Bonaparte, resultando na 

abertura dos portos às nações amigas. A primeira seguradora brasileira, a 

Companhia de Seguros Boa-Fé, foi fundada em 24/02/1808, e regulada e dirigida 

pela Casa de Seguros de Lisboa, com a finalidade de operar no Seguro Marítimo. 

(MONSORES, 2012, p.10). 
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Ainda sobre o surgimento e o desenvolvimento da indústria do seguro no Brasil, na 

década de 1930 foram fundados os Sindicatos dos Corretores de Seguros e Sindicato das 

Seguradoras, na década de 1950 foi criada a Federação Nacional de Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização e na década de 1970, em virtude da necessidade da qualificação 

profissional e aperfeiçoamento das pessoas que atuavam no mercado, surgiu a Fundação 

Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG que, após algumas mudanças, passou a chamar-se 

Escola Nacional de Seguros e é mantenedora da Escola Superior Nacional de Seguros 

(MONSORES, 2012).  

Devido à natureza de operação da indústria securitária, sempre houve uma 

preocupação do governo em zelar pela imagem do mercado e principalmente pelos direitos 

dos consumidores de seguros. Tanto que após a publicação do Decreto-Lei 73/1966, todas as 

operações de seguros privados no país passaram a ser regidas por essa regulamentação. Na 

ocasião, também foi instituído o sistema nacional de seguros privados.  

Segundo Rodrigues (2012, p. 14), “o seguro privado no Brasil compõe-se, atualmente, 

de dois sistemas: o Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP) e o Sistema Nacional de 

Saúde Suplementar (SNSS)”.  

Figura 03 - Estrutura do Sistema Nacional de Seguros Privados 

 

 

Fonte: Monsores, 2012.  

 

O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão executivo do mercado de seguros 

no Brasil. Segundo Monsores (2012, p. 14), “é o órgão governamental encarregado da fixação 

das diretrizes e normas da política de seguros privados no Brasil, entre outras atribuições”. 

Por traz desse conselho existem pessoas que exercem cargos importantíssimos na política 

social e econômica do país. Compõem o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Ministro 
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da Fazenda, representantes dos ministérios da Justiça, da Previdência Social, do Banco 

Central, da Comissão de Valores Mobiliários e o superintendente da Superintendência de 

Seguros Privados (MONSORES, 2012).  

A Superintendência de Seguros Privados é o xerife do mercado de seguros, pois cabe a 

ela o papel de fazer com que as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados sejam devidamente cumpridas. Segundo Monsores (2012, p. 14), “é o órgão 

responsável pela regulação, supervisão, controle, fiscalização e incentivo das atividades de 

seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro”.  

As sociedades autorizadas a operarem com seguros privados, mais conhecidos como 

seguradoras, são as empresas que aceitam assumir os riscos de pessoas e empresas, se 

comprometendo a indenizar o prejuízo. Qualquer pessoa que tenha interesse em criar uma 

seguradora – ou até mesmo uma seguradora estrangeira que queira atuar no Brasil – necessita 

ter o aval da Superintendência de Seguros Privados. Sobre isso, Monsores (2012, p. 15) 

descreve que a seguradora é uma “empresa autorizada pela Superintendência de Seguros 

Privados a funcionar no Brasil como tal e que, recebendo o prêmio, assume o risco e garante a 

indenização em caso de ocorrência de sinistro amparado pelo contrato de seguro”.  

As entidades abertas de previdência complementar existentes no Brasil – 

popularmente conhecida como entidades de previdência privada – tiveram sua expansão no 

início da década de 2000. Atualmente, a denominação complementar justifica-se pelo fato de 

que ela é uma opção de complementar a previdência compulsória. Segundo Monsores (2012, 

p.15), “são aquelas constituídas unicamente sob forma de sociedades anônimas, que têm por 

objetivo principal instituir planos que podem ter coberturas de morte, invalidez ou 

sobrevivência”. 

As empresas de resseguro na verdade atuam como o seguro do seguro, ou seja, os seus 

clientes são as seguradoras. O resseguro tem grande função social, uma vez que através deste 

mecanismo é possível diluir o risco com vários países. No Brasil é impossível falar de 

resseguro sem falar do Instituto de Resseguro do Brasil – IRB, criado em 1939, na época do 

governo de Getúlio Vargas e que teve o monopólio do mercado até a criação do Decreto-Lei 

126/2007. A partir daquele momento, várias resseguradoras começaram a operar no país. 

Ainda, conforme o Decreto-Lei 126/2007, foram criadas as categorias de ressegurador local, 

esse com sede no país; ressegurador admitido, para aqueles que apenas possuam escritório no 
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país, mas a sua sede é no exterior; e por último, o ressegurador eventual, para empresas que 

não têm sede e nem escritório no país. Segundo Monsores (2012, p. 15), “são as empresas 

legalmente constituídas com a finalidade de operar o resseguro, entendido como sendo a 

transferência de riscos de uma seguradora para um ressegurador”.  

Os corretores de seguros são os intermediários do contrato de seguro. Para ser corretor 

de seguros, é necessário possuir habilitação. O corretor de seguros é o representante do 

segurado; cabe a ele auxiliar o seu cliente (segurado) sobre as melhores alternativas de 

cobertura securitária, sempre levando em consideração a necessidade do cliente. Segundo 

Monsores (2012, p. 15), são “pessoas físicas ou jurídicas, intermediários legalmente 

autorizados a angariar e promover contratos de seguros entre as seguradoras e as pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado”.  A respeito da corretagem de seguros no Brasil, 

O corretor de seguros é o principal canal de distribuição de seguros do Brasil. 

Mesmo as seguradoras ligadas a conglomerados financeiros atualmente vendem 

mais através dos corretores de seguros do que através das agências, muito embora 

não abram mão desse canal, que, para produtos mais simples e mais baratos, é 

extremamente eficiente (MENDONÇA, 2010, p. 147).  

 

2.2.5 Diferenças Entre a Empresa Corretora e a Empresa Seguradora 

Uma das atribuições de uma corretora de seguro é conhecer os produtos e serviços 

disponibilizados pelas seguradoras que atuam no país. Outra atribuição da corretora de 

seguros é angariar clientes que necessitem de uma apólice de seguro, isto é, cabe à corretora 

levantar as informações e interesses do cliente para propor as melhores alternativas na 

contratação de uma apólice de seguro. Uma vez que o cliente aceite o contrato proposto pela 

corretora, ele passa a ter o papel de segurado na relação contratual, relação essa que é 

representada através de uma apólice de seguro. Durante toda a vigência da apólice, a corretora 

será o elo entre o segurado e a seguradora, inclusive no momento de um sinistro, quando 

deverá orientar o segurado sobre os procedimentos e documentos, para que o cliente receba a 

indenização.  Por ser o intermediário nessa relação contratual, os funcionários de corretora 

têm momentos distintos na execução das suas atividades: em alguns momentos, conversam 

com o cliente, que, na maioria das vezes, não entende de seguro, o que exige uma linguagem 

mais popular e de fácil compreensão; em outros momentos, precisam conversar com os 

técnicos das seguradoras, o que demanda uma linguagem técnica nas tratativas e negociações.   
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A seguradora, por sua vez, desenvolve seus produtos e serviços, bem como os 

disponibiliza no mercado para quem quiser contratar. Cabe ressaltar que, para uma seguradora 

ter sucesso, é importante que ela tenha uma base ampla de corretores, uma vez que a 

comercialização de seguros no Brasil é feita, obrigatoriamente, por intermédio de um corretor 

de seguros. Por isso, a maioria das seguradoras oferece treinamento para os funcionários de 

corretoras, seja treinamento técnico – referente aos produtos – ou operacional – para ensinar a 

utilizar os sistemas que as seguradoras disponibilizam como ferramenta para dar maior 

agilidade aos negócios. Em todo o ciclo de uma apólice de seguro, desde o momento da 

contratação, durante a vigência do contrato e no momento de um sinistro, dificilmente o 

funcionário da seguradora tem contato diretamente com o cliente “segurado”; o contato, na 

maioria das vezes, será feito com os funcionários da corretora, portanto, será uma conversa 

que utiliza uma linguagem técnica.  

Tanto a corretora de seguros quanto a seguradora vão exigir uma área ou pessoas que 

cuidem da parte comercial, técnica e de sinistro. O que se percebe, na maioria das 

seguradoras, é que existe uma divisão formal, com departamentalização dessas atividades: 

existe a equipe comercial, que vai angariar e atender os corretores; a área técnica, que dará o 

suporte à área comercial e aos corretores; e a área de sinistro, que irá atender os corretores 

quando o cliente tiver algum sinistro. Em muitas corretoras de seguros, notadamente as de 

pequeno e médio porte, percebe-se que um mesmo funcionário cumpre dois ou mais desses 

papéis. Outra diferença é que a departamentalização na seguradora ocorre também por nível 

de produto. Por exemplo: a área de seguro de automóvel vai cuidar apenas dos assuntos 

relacionados a esse produto e a área de seguro de vida vai cuidar apenas dos assuntos 

relacionados ao seguro de vida. Nas corretoras de seguros, muitas vezes, os funcionários 

cuidam de assuntos relacionados a diversos produtos com os quais aquela corretora trabalha.          

 

2.2.6 Convenção Coletiva de Corretoras e Seguradoras 

De acordo com informações obtidas no Sindicato dos Securitários, existe, atualmente, 

no Estado de São Paulo, 47.831 securitários, sendo 20.183 homens e 27.648 mulheres. 

Neste tópico, serão apresentados os principais itens da convenção coletiva nos três 

últimos anos.  
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Quadro 11 Convenção Coletiva dos Securitários 
Corretoras de seguros 
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2016 10,67% R$ 935,20 R$ 19,50 R$ 162,50 - - - - 

2015 7,23% R$ 895,00 R$ 17,50 R$ 146,00 - - - - 

2014 6,70% R$ 835,00 R$ 14,40 R$ 136,04 - - - - 

Seguradoras 
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2016 11,3% R$ 1.482,15 R$ 27,46 R$ 370,71 R$ 469,85 R$ 37.133.17 R$ 1.945,07 R$ 9.725,33 

2015 7,4% R$ 1.464,83 R$ 24,30 R$ 333,06 R$ 415,80 R$ 33.363,14 R$ 1.747,59 R$ 8.737,93 

2014 6,70% R$ 1.356,33 R$ 22,50 R$ 310,00 R$ 385,00 R$ 31.064,38 R$ 1.627,17 R$ 8.135,88 

Fonte: Sindicato dos Securitários, elaborado pelo autor.  

No quadro 11, foram relacionados alguns benefícios que constam na convenção 

coletiva das corretoras de seguros e seguradoras. No quesito reajuste salarial, apenas no ano 

de 2014 houve igualdade para os dois tipos de empresas; nos demais anos, os funcionários de 

seguradoras tiveram um reajuste maior. O piso salarial, o vale refeição e o auxílio creche 

oferecidos pelas seguradoras são maiores do que os das corretoras de seguros. Na convenção 

coletiva das corretoras de seguros não foram constatados os seguintes benefícios: vale 

alimentação, seguro saúde e participação nos lucros e resultados da empresa.  

 

2.2.7 Dados do Mercado de Seguros no Brasil 

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia federal 

responsável por autorizar o funcionamento e fiscalizar as seguradoras, existem, atualmente, 

119 seguradoras operando no país, sendo 69 seguradoras nacionais e 50 estrangeiras. 

Um estudo elaborado pelo Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo – Sincor 

mostra que, no ano de 2014, o faturamento do mercado de seguros alcançou um montante de 
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R$ 127,2 bilhões. Nesse estudo, foi possível constatar que, das 15 seguradoras melhores bem 

colocadas no ranking, sete são seguradoras nacionais e oito são seguradoras estrangeiras. No 

tocante à participação de mercado, considerando apenas as 15 maiores, constata-se que 

56,09% do mercado está nas mãos das seguradoras nacionais e 32,05% com as seguradoras 

estrangeiras. Das oito seguradoras estrangeiras, de acordo com o seu país de origem, tem-se: 

duas da Alemanha, duas dos Estados Unidos, duas do Japão, uma da Suíça e uma da Espanha.   

Segundo Souza (2012), um estudo elaborado no ano de 2011, pela Federação Nacional 

dos Corretores de Seguros – FENACOR, mostra que existem 24.336 empresas corretoras de 

seguros no Brasil.  

Tabela 01 – Quantidade de Corretoras de Seguros no Brasil 
Regiões Seguro de Vida Todos os Ramos  Total 

Nordeste 533 1.587 2.120 

Norte 171 299 470 

Sudeste 2.687 12.984 15.671 

Centro Oeste 365 1.211 1.576 

Sul 579 3.920 4.499 

Fonte: Fenacor – Dezembro, 2011. 

 

Ainda de acordo com o estudo da Federação Nacional de Corretores de Seguros, atualmente, 

no Brasil, as maiores corretoras de seguros, no quesito faturamento, são multinacionais. Mas 

não existe um ranking com dados consistentes sobre o faturamento dessas empresas.  
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3 MÉTODO 

Considerando o problema e os objetivos da pesquisa, a mesma fundamenta-se em 

ambas as abordagens: qualitativa e quantitativa. Segundo Creswell (2007, p. 33), “a 

triangulação das fontes de dados é um meio para buscar convergência entre métodos 

qualitativos e quantitativos”. Para o autor, uma das estratégias utilizadas nesse método são os 

procedimentos sequenciais, em que o pesquisador pode expandir os resultados de um método. 

O autor escreve que uma das alternativas é “o estudo começar com um método quantitativo, 

no qual teorias e conceitos sejam testados, e depois prosseguir com um método qualitativo, 

envolvendo exploração detalhada de poucos casos ou de poucas pessoas” (p. 33). 

Seguindo a proposta de Creswell, optou-se, nesta pesquisa, pela aplicação, 

primeiramente, de um survey com 188 profissionais do mercado de seguros para mensurar o 

comprometimento organizacional (afetivo, instrumental e normativo). Posteriormente, foram 

entrevistados 11 profissionais, a fim de explorar e compreender melhor os antecedentes do 

comprometimento em corretoras de seguros e seguradoras.  

Para melhor delinear a metodologia e os objetivos da pesquisa, utilizou-se a matriz de 

amarração de Mazzon (1981), que teve como propósito criar um instrumento de análise da 

conexão e coerência entre o modelo de pesquisa, os objetivos da pesquisa, as hipóteses de 

pesquisa e as técnicas de análise.  

Essa ferramenta fornece uma abordagem sistêmica para o exame da qualidade da pesquisa, 

entendida como a adequação entre o modelo adotado, objetivos a serem atingidos, questões, 

hipótese e tratamento dos dados (TELLES, 2001, p. 3). 

O quadro 12 irá demonstrar o modelo metodológico desta pesquisa, conforme os 

preceitos para a matriz de amarração proposta por Mazzon.  
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Quadro 12 – Matriz de Amarração Metodológica 

Referencial teórico Objetivo Geral Objetivos específicos Método Técnicas de Análise 

Comprometimento 

organizacional  

 

 

Compreender quais 

fatores influenciam o 

comprometimento 

organizacional de 

funcionários de 

corretoras de seguros 

e seguradoras. 

 

a) Medir e comparar os 

indicadores em três 

dimensões (afetiva, 

instrumental e 

normativa) dos 

funcionários de 

corretoras de seguros e 

seguradoras. 

 

 

 

 

Quantitativo 

 

 

 

 

Teste T de amostras 

independentes  

 

 

 

Antecedentes do 

comprometimento 

organizacional 

b) Analisar quais os 

fatores que mais 

influenciam cada 

dimensão do 

comprometimento no 

seguro de seguros. 

 

 

 

 

 

 

Qualitativo 

 

 

 

 

 

Análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977); 

 
Indústria do 

Seguro 

c) Comparar as 

diferenças e 

semelhanças dos fatores 

que influenciam o 

comprometimento em 

seguradoras e em 

corretoras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
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3.1 PARTE 1: QUANTITATIVA  

O método quantitativo foi utilizado para atender ao objetivo específico a) medir e 

comparar os indicadores de comprometimento em três dimensões (afetiva, instrumental e 

normativa) dos funcionários de corretoras de seguros e seguradoras.   

 

3.1.1 Instrumentos    

Para a análise quantitativa, foi adotado, na condução desta pesquisa, um questionário 

de modelo multidimensional estabelecido por Meyer e Allen no início da década de 1990 e 

que, segundo Medeiros (2003), é internacionalmente reconhecido e aceito entre os 

pesquisadores para descrever as dimensões do comprometimento organizacional. No Brasil, 

os estudos de Medeiros (1997), Ricco (1998) e Bandeira (1999) revalidaram este instrumento 

(ALMEIDA, 2009).  

A escala do modelo multidimensional é composta por 18 itens, distribuídos em três 

grupos de seis itens para cada uma das três dimensões: escala de comprometimento afetivo 

(ACS), escala de comprometimento calculativo/instrumental (CCS) e escala de 

comprometimento normativo (NCS). São apresentadas assertivas aos pesquisados, para que 

eles manifestem o grau de concordância com cada uma, em uma escala do tipo Likert de cinco 

pontos, na qual pode-se considerar: (1) discordo plenamente, (2) discordo pouco, (3) em 

dúvida, (4) concordo pouco e (5) concordo plenamente. 

Além das questões do modelo multidimensional do comprometimento organizacional, 

a primeira parte do questionário respondido por profissionais que atuam no mercado de 

seguros foi composta por nove questões, estruturadas com o propósito de conhecer a 

população pesquisada em relação ao gênero, idade, escolaridade, idioma, estado civil, número 

de pessoas que dependem de seus ganhos, ano de admissão no emprego atual e área em que 

trabalha atualmente. Essas informações serão apresentadas no perfil dos participantes. 

 

3.1.2 Procedimentos  

O questionário, na sua maior parte, foi aplicado presencialmente, pelo próprio 

pesquisador: a) aos alunos que fizeram cursos técnicos no Sindicato dos Securitários do 

Estado de São Paulo no ano de 2015; b) a colegas do setor. A outra parte foi aplicada por uma 
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colega do mercado de seguros, que levou alguns questionários para serem respondidos na 

seguradora em que ela trabalha.   

 

3.1.3 Participantes 

O presente estudo analisou os dados obtidos, a partir de uma amostra de 188 

pesquisados. Foram descartados 22 questionários preenchidos por trabalhadores que 

atualmente não trabalham em corretoras de seguros e seguradoras, restando 166 questionários 

válidos.  

Pela facilidade de acesso, a pesquisa foi aplicada, na sua maior parte, a profissionais 

de corretoras e seguradoras que frequentaram os cursos técnicos no Sindicato dos Securitários 

do Estado de São Paulo no ano de 2015. Uma pequena parte da pesquisa foi realizada com 

outros securitários, que, pelo coleguismo, concordaram em responder ao questionário. 

A tabela 02 mostra a características pessoais dos profissionais de corretora de seguros 

e seguradoras. 

Tabela 02 – Características pessoais dos pesquisados 
Variáveis N % 

Sexo 166 100,0 

Feminino 96 57,8 

Masculino 69 41,6 

Não informou 1 0,6 

Faixa etária  166 100,0 

De 18 a 25 anos 40 24,1 

De 26 a 30 anos 43 25,9 

De 31 a 35 anos 33 19,9 

De 36 a 40 anos 27 16,3 

De 41 a 50 anos 18 10,8 

De 51 ou mais 4 2,4 

Não informou 1 0,6 

Escolaridade 166 100,0 

Segundo grau completo 17 10,2 

Superior incompleto 39 23,5 

Superior completo 84 50,6 

Pós-graduação  26 15,7 

Idioma  132 100,0 

Inglês básico 61 46,2 

Inglês intermediário  25 18,9 

Inglês fluente 1 0,8 

Espanhol básico  2 1,5 

Espanhol intermediário  2 1,5 



62 

 

Espanhol fluente 1 0,8 

Inglês e espanhol básico 16 12,1 

Inglês básico e espanhol intermediário 3 2,3 

Inglês intermediário e espanhol básico  14 10,6 

Inglês e espanhol intermediário 4 3,0 

Inglês intermediário e espanhol fluente 1 0,8 

Inglês fluente e espanhol básico  2 1,5 

Estado civil  166 100,0 

Solteiro  83 50,0 

Divorciado  10 6,0 

Casado  69 41,6 

Outros  4 2,4 

Qtd. de pessoas que dependem dos seus 

ganhos  

166 100,0 

Nenhuma, inclusive você    17 10,2 

1 pessoa 50 30,1 

2 pessoas 61 36,7 

3 pessoas 27 16,3 

4 pessoas 9 5,4 

5 pessoas 2 1,2 

Tempo na empresa atual 166 100,0 

Menos de 1 ano (2015) 25 15,1 

1 a 3 anos (2012 a 2014) 77 46,5 

4 a 10 anos (2005 a 2011) 48 28,8 

11 a 20 anos (1995 a 2004) 12 7,2 

Mais de 20 anos (1994 ou anterior) 1 0,6 

Não respondeu 3 1,8 

Atualmente você é funcionário  166 100,0 

Seguradora 115 69,3 

Corretora de seguro 51 30,7 

Atualmente trabalha na área  166 100,0 

Comercial 11 6,6 

Outros 31 18,7 

Sinistro 57 34,3 

Técnica 67 40,4 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Conforme a tabela 02, dos 188 securitários que participaram da pesquisa, 57,8% são 

do sexo feminino e 41,6% do sexo masculino. Em relação à idade dos participantes, 50% 

variam entre 18 a 30 anos. Quanto à escolaridade, 50,6% têm ensino superior completo. No 

tocante ao tempo de permanência na empresa, 46,5% estão entre 1 a 3 anos (2012-2014) no 

emprego atual. Relativamente ao tipo de empresa, 69,3% trabalham atualmente em 

seguradora. 
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3.2. PARTE 2: QUALITATIVA 

A abordagem qualitativa foi o método escolhido para cumprir os objetivos específicos 

b) analisar quais os fatores que mais influenciam cada dimensão do comprometimento no 

setor de seguros e c) comparar as diferenças e semelhanças dos fatores que influenciam o 

comprometimento em seguradoras e em corretoras. 

O presente tópico subdivide-se em cinco seções: caracterização do método, 

procedimentos, roteiro, participantes e método de análise dos dados.    

     

3.2.1 Caracterização do método 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo exploratória. Segundo Triviños 

(2011, p. 109), “os estudos exploratórios permitem aos investigados aumentar sua experiência 

em torno de determinado problema”.  

Para Severino (2007, p. 123), “a pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto”.  

Seguindo essa linha de pensamento, optou-se, neste trabalho, por uma pesquisa 

exploratória, uma vez que não foram encontrados na literatura estudos deste tipo no setor de 

seguros. 

 

3.2.2 Procedimentos 

A coleta das informações ocorreu durante o mês de janeiro de 2016 e deu-se a partir da 

realização de entrevistas semiestruturadas com profissionais do mercado de seguros. Essas 

entrevistas, com duração média de 45 minutos, foram gravadas pelo pesquisador, para que 

não houvesse perda de informações relevantes e comprometimento do resultado desta 

pesquisa.     

Foram selecionados 11 profissionais para participar da entrevista. O critério de escolha 

dos profissionais foi baseado no tempo mínimo de quatro anos de atuação no mercado de 
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seguros. Alguns desses profissionais já tiveram a experiência de trabalhar: a) apenas em 

corretora de seguros; b) apenas em seguradoras; c) em corretoras de seguros e seguradoras. 

3.2.3 Roteiro 

Para esta pesquisa, optou-se por um roteiro semiestruturado, o que permite ao 

entrevistador explorar outras variáveis ou categorias não previstas.    

Quadro 13 – Roteiro da pesquisa qualitativa 

Qtd. Temas 

1 Faça uma apresentação pessoal: idade, escolaridade, idioma, estado civil e filhos. 

2 Fale sobre a sua trajetória no mercado de trabalho até os dias atuais. 

3 Fale sobre o clima da organização. 

4 Fale sobre as promoções. 

5 Fale sobre a distribuição de tarefas. 

6 Fale sobre o suporte da organização. 

7 Fale sobre a área de Recursos Humanos. 
Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

Nas entrevistas realizadas, buscou-se obter respostas para os temas propostos no 

roteiro de pesquisa, com o propósito de atender um dos objetivos deste trabalho, que é 

identificar quais as diferenças e semelhanças dos antecedentes selecionados nesta pesquisa no 

comprometimento organizacional em corretoras de seguros e seguradoras.    

 

3.2.4 Perfil dos participantes  

Aqui, serão descritos cada um dos 11 profissionais e suas características, que serão 

observadas na análise: idade, estado civil, tempo de mercado de seguros, tipo de empresa em 

que trabalhou no setor etc. 

Quadro 14 – Descrição do perfil e rótulo atribuído a cada um dos participantes da entrevista 
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01 Masculino 44 Casado 0 Superior Análise Gerencial Intermediário 29 22* 7 Sinistro 

02 Feminino 44 Casada 1 Pós-graduada Administração Básico 24 24* 0 Técnica 

03 Masculino 41 Solteiro 0 Pós-graduado Processamento de Dados Básico 11 6 5* Sinistro 

04 Masculino 38 Casado 1 Superior Administração Básico 23 11* 12 Técnica 

05 Masculino 24 Solteiro 0 Superior Administração Fluente 4 0 4* Sinistro 

06 Masculino 41 Casado 2 Superior Gestão de Seguros Básico 18 14* 4 Técnica 

07 Masculino 48 Casado 2 Pós-graduado Administração Intermediário 29 29* 0 Técnica 

08 Feminino 37 Solteira 3 Pós-graduada Administração Intermediário 20 20* 0 Sinistro 

09 Masculino 32 Casado 0 Superior Análise de Sistemas Básico 18 14* 4 Sinistro 

10 Masculino 27 Solteiro 0 Superior Administração Intermediário 6 6 0 Sinistro 

11 Masculino 42 Casado 1 Superior Gestão de Seguros Básico 22 4* 18 Sinistro 
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Fonte: Dados da entrevista semiestruturada. 

* tipo de empresa em que trabalha no momento 

 

Entrevistado 01 – É do gênero masculino, tem 44 anos de idade, é casado e está no mercado 

de seguros há 29 anos. Tem formação superior em Análise Gerencial, concluída no ano de 

2006. Possui nível de inglês intermediário e já realizou vários cursos técnicos na área de 

seguros. Atualmente trabalha em seguradora, mas já trabalhou em corretora de seguros. 

Entrevistado 02 – É do gênero feminino, tem 44 anos de idade, é casada e tem uma filha. A 

sua formação superior é em Administração de Empresas. Possui pós-graduação em Marketing 

e vários cursos técnicos na área de seguros. Atua há 24 anos no mercado de seguros e somente 

trabalhou em seguradora. 

Entrevistado 03 – É do gênero masculino, tem 41 anos de idade, é solteiro e não tem filhos. A 

sua formação superior é em Processamento de Dados. Possui vários cursos técnicos na área de 

seguros, realizados fora da empresa. Ingressou há 11 anos no mercado de seguros. Atualmente 

trabalha em corretora de seguros, mas já trabalhou em seguradora.  

Entrevistado 04 – É do gênero masculino, tem 38 anos de idade, é solteiro e tem um filho. A 

sua formação superior é em Administração, com ênfase em Análise de Sistemas. Atua há 23 

anos no mercado de seguros. Atualmente trabalha em seguradora, mas já trabalhou em 

corretora de seguros.  

Entrevistado 05 – É do gênero masculino, tem 24 anos de idade, é solteiro e não tem filhos. A 

sua formação superior é em Administração. Fala inglês fluente. Ingressou no mercado de 

trabalho há pouco mais de quatro anos e apenas trabalhou em corretora de seguros. 

Entrevistado 06 – É do gênero masculino, tem 41 anos de idade, é casado e tem dois filhos. A 

sua formação superior é em Gestão de Negócios Securitários. Atua há 18 anos no mercado de 

seguros. No momento, trabalha em seguradora, mas já trabalhou em corretora de seguros.  

Entrevistado 07 – É do gênero masculino, tem 48 anos de idade, é casado e tem dois filhos. A 

sua formação superior é em Administração com ênfase em Comércio Exterior. Também 

possui um MBA em Gestão de Negócios Securitários e, ao longo da carreira, fez diversos 

cursos na área de seguros, comércio exterior e logística. Ele ingressou no mercado de seguros 

há 29 anos e apenas trabalhou em seguradora.  



66 

 

Entrevistado 08 – É do gênero feminino, tem 37 anos de idade, é divorciada e tem três filhos. 

Possui formação superior em Administração de Empresas e pós-graduação em Gestão de 

Pessoas. Atua há 20 anos no mercado de seguros e apenas trabalhou em seguradora.  

Entrevistado 09 – É do gênero masculino, tem 32 anos de idade, é casado e não tem filhos. A 

sua formação superior é em Análise de Sistemas e no momento está cursando inglês. Atua há 

16 anos no mercado de seguros. Atualmente, trabalha em seguradora, mas já trabalhou em 

corretora de seguros. 

Entrevistado 10 – É do gênero masculino, tem 27 anos de idade, é solteiro e não tem filhos. A 

sua formação superior é em Administração de Empresas. Ingressou há oito anos no mercado 

de seguros e apenas trabalhou em seguradora.  

Entrevistado 11 – E do gênero masculino, tem 42 anos de idade, é casado e tem um filho. A 

sua formação superior é em Gestão de Seguros e Previdência. No momento, está cursando 

pós-graduação em Comércio Exterior. Atua há 22 anos no mercado de seguros. Atualmente, 

trabalha em seguradora, mas já trabalhou em corretora de seguros.  

No próximo tópico, será apresentado o método de análise dos dados de cada 

entrevista. 

 

3.2.5 Método de análise dos dados 

A estratégia de análise de conteúdo (BARDIN, 1997) é adotada nesta pesquisa, por 

atender de maneira mais apropriada os objetivos do estudo. Segundo Triviños (2011, p. 159), 

“ele se presta para o estudo das motivações, atitudes, valores, crenças, tendências para o 

desvendar das ideologias que podem existir nos dispositivos legais, princípios, diretriz, etc.”.  

Para Bardin (1977), as diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno 

de três etapas:  

a) Pré-análise: nesta primeira etapa, são realizadas a seleção de documentos, a 

definição dos objetivos da pesquisa e a elaboração dos indicadores que darão base à 

interpretação final; 
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b) Exploração do material: nesta segunda etapa, é feita a codificação, que é o 

agrupamento das informações extraídas do texto que caracterizarão o conteúdo; 

c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nesta última etapa, são feitas as 

interpretações dos dados brutos e a construção de quadros com os resultados, colocando-se 

em evidência as informações fornecidas pelas análises.     

Para Bardin (1977), embora não seja uma etapa obrigatória na análise de conteúdo, é 

possível, no procedimento de análise do conteúdo, fazer um processo de categorização. Para a 

autora, “a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com critérios previamente definidos” (p. 117).  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão analisados os resultados da pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Também será apresentado o modelo de antecedentes do comprometimento organizacional no 

setor de seguros.  

 

4.1. ANÁLISE PARTE 1 – QUANTITATIVA  

A tabela 03 mostra o nível médio de comprometimento organizacional avaliado nas 

três dimensões. Quanto maior o valor, maior é o nível de comprometimento com a 

organização. 

Tabela 03 – Valores dos níveis de comprometimento para corretoras e seguradoras 
 Funcionários N Média Desvio padrão Std. Erro médio 

 

Afetivo 

Corretora 51 3,7190 ,91560 ,12821 

Seguradora 115 3,6217 ,84907 ,07918 

 

Calculativo 

Corretora 51 2,8693 1,00571 ,14083 

Seguradora 115 2,7957 ,75705 ,07060 

 

Normativo 

Corretora 51 3,2222 1,02614 ,14369 

Seguradora 115 3,1072 ,88583 ,08260 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

- Afetivo: a média de comprometimento nas corretoras de seguros é maior (3,7190) do que 

nas seguradoras (3,6217); 
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- Calculativo: a média de comprometimento nas corretoras de seguros é maior (2,8693) do 

que nas seguradoras (2,7957); 

- Normativo: a média de comprometimento nas corretoras de seguros é maior (3,2222) do que 

nas seguradoras (3,1072).   

Com o intuito de verificar se a diferença de comprometimento organizacional 

existente entre os funcionários de corretora de seguros e de seguradora é significativa, foi 

realizado o teste-T para comparação das médias de amostras independentes. 

Tabela 04 – Teste-T de Amostras Independentes 
Dimensões do 

Comprometimento 

 Teste para 

igualdade das 

variâncias 

Teste-T de 

igualdade de médias  

Sig. Sig. (2-tailed) 

 

Afetivo 

 

Variâncias iguais 

assumidas 

,698 ,507 

Variâncias iguais não 

assumidas 

 ,520 

 

Calculativo 

Variâncias iguais 

assumidas 

,001 ,603 

Variâncias iguais não 

assumidas 

 ,642 

 

Normativo 

Variâncias iguais 

assumidas 

,435 ,464 

Variâncias iguais não 

assumidas 

 ,490 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

A tabela 04 mostra que, em todas as dimensões do comprometimento, as médias não 

têm diferenças significativas (sig 2-tailed > 0,05), ou seja, os comprometimentos não são 

maiores em um ou outro grupo. Portanto, não se pode afirmar que o comprometimento tenha 

níveis diferentes em quem trabalha em seguradora ou corretora, para qualquer dimensão do 

comprometimento. 

O estudo de Costa et al (2008) verificou o grau e o tipo de comprometimento dos 

vendedores e gerentes de duas lojas do setor de comércio varejista de malas e acessórios. Os 

resultados mostraram que os gerentes são mais comprometidos afetivamente. O teste-T 

apontou diferença significativa (p-valor ,004). Os vendedores são mais comprometidos 

instrumentalmente. Verificou-se uma diferença significativa (p-valor ,056) nessa dimensão. 

Quanto ao comprometimento normativo não se verificou diferença estatisticamente 

significativa (p-valor > 0,05).  
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O estudo de Paiva et al (2013) teve como objetivo comparar o comprometimento 

organizacional de profissionais com diferentes contratos de trabalho (servidores e 

terceirizados) de uma Fundação Pública de Pesquisa Científica na área da saúde. Os 

resultados mostraram que, nas bases afetiva e normativa, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo pesquisado. Já na dimensão calculativa, os servidores são mais 

comprometidos e a diferença detectada é estatisticamente significativa (p-valor 0,004).  

Essa etapa da pesquisa serviu de base para a pesquisa qualitativa, que foi realizada 

mediante aplicação de entrevistas semiestruturadas com onze respondentes do instrumento 

quantitativo de dados, objetivando aprofundar os principais resultados alcançados pela etapa 

quantitativa. 

 

4.2 ANÁLISE DA PARTE 2 – QUALITATIVA 

4.2.1 Categorias  

 

As categorias iniciais são formadas pelas primeiras impressões sobre a realidade dos 

profissionais que atuam no setor de seguros. As categorias intermediárias são resultantes da 

aglutinação por similaridade das categorias iniciais e pautadas nas narrativas dos 

entrevistados, fornecendo suporte às categorias finais. 

Com o intuito de responder o problema e os objetivos da pesquisa, optou-se pelo 

desmembramento do texto em categorias agrupadas analogicamente para cada experiência dos 

entrevistados em corretoras de seguros e seguradoras, formando categorias com conotação 

positiva e conotação negativa.   

 

4.2.1.1 Clima organizacional 

Segundo Siqueira et al (2008, p. 29), “o clima organizacional é um conceito 

importante para a compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta o comportamento 

e as atitudes das pessoas neste ambiente, sua qualidade de vida e o desempenho da 

organização”.  
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Para Sanches e Castro (2015, p. 2), “uma das variáveis que influenciam no 

comportamento do funcionário é a sua percepção sobre aspectos do ambiente de trabalho. 

Essa percepção quando extraída do coletivo, também é conhecida como clima 

organizacional”.  

Conforme Siqueira et al (2008), o conjunto das percepções dos trabalhadores sobre a 

organização, frequentemente estudado no clima organizacional, são: apoio da chefia e da 

organização, recompensa, conforto físico, controle/pressão e coesão entre colegas. Ainda de 

acordo com a autora, o apoio da chefia é o “suporte afetivo, estrutural e operacional da chefia 

e da organização fornecido aos empregados no desempenho diário de suas atividades no 

trabalho”. A coesão entre colegas é a “união, vínculos e colaboração entre os colegas de 

trabalho”.    

A primeira categoria final diz respeito ao ambiente na organização e à relação com os 

colegas e chefia. Possibilitou-se, através da pesquisa, compreender qual a realidade dos 

entrevistados sobre o ambiente de trabalho em corretora de seguros e em seguradora.  

A categoria final “clima organizacional” em corretoras de seguros é constituída por 32 

categorias inicias, sendo 18 categorias com conotação positiva e 14 com conotação negativa. 

Essas 32 categorias iniciais foram aglutinadas em três categorias intermediárias. Tais 

categorias podem ser melhor visualizadas no quadro a seguir.  

Quadro 15 – Categoria Final - I Clima Organizacional em Corretoras de Seguros 
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Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorial Final 

1. Contato ótimo com a chefia  

1. Apoio da chefia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Clima Organizacional 

2. Funcionário tem acesso aos gerentes e 

diretores 

3. Liberdade para conversar com gestores 

4. Ajudaram muito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coesão entre colegas 

5. Ambiente agradável 

6. Ambiente bem familiar 

7. Após o expediente o pessoal fazia 

churrasco 

8. Clima bom 

9. As pessoas eram bem amigas 

10. Companheirismo dos funcionários 

11. Era muito feliz na empresa 

12. Era uma grande família 

13. Jogava bilhar 

14. Pessoas parceiras 

15. Relacionamento muito bom 

16. Todos se preocupavam com todos 

17. Um tentava ajudar o outro 

18. Não existe competividade entre 
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Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorial Final 

19. Ambiente mais competitivo  

 

 

 

 

 

 

 

3. Falta de coesão entre 

colegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Clima Organizacional 

20. Ambiente não é bom 

21. Ambiente não é tão familiar 

22. Clima desgastante 

23. Clima estressante 

24. Existem colegas não contentes com a 

função que exerce 

25. Existe rixa entre as áreas 

26. Muita competição 

27. Não existe harmonia na equipe 

28. Não tem muita camaradagem 

29. Não tem um olhar tão humano 

30. Pessoas desmotivadas 

31. Pessoas estressadas 

32. Preocupação maior em apontar os 

erros do colega 

Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Os trechos a seguir, retirados das transcrições das entrevistas realizadas, ilustram as 

respostas oferecidas pelos profissionais sobre o clima organizacional em corretoras de 

seguros.  

O clima era bom, as pessoas lá eram parceiras na época, mi ajudaram muito. O 

ambiente era muito agradável. Com relação à chefia, o meu contato com eles era 

ótimo. Não tinha nada que desabonasse e eu gostei de trabalhar nesta empresa. 

(Entrevistado 01)  

Na corretora, eu já não vi muita camaradagem, na corretora o que eu vi foi muita 

competição, bastante competição e.… dessa competição, não era uma competição 

sadia, era uma competição que se preocupava mais em apontar os erros dos outros, 

pra se sobressair e futuramente ter o seu nome pra uma promoção. (Entrevistado 03)  

Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, quando você tem 25 funcionários, 

você consegue criar um ambiente familiar, onde todos se preocupam com todos, 

todos se preocupam como você está, se você está bem ou não, é... i... por ter 

começado como office boy, lá de baixo é... as pessoas me davam oportunidade de, de 

repente, tendo uma mesa separada com computador é... ter a oportunidade de 

repente fazer é... outras atividades que não seja as minhas entregas de office boy e 

foi com isso que eu fui apreendendo. (Entrevistado 04) 

Ó, o que eu posso falar da empresa era que realmente era um clima tranquilo, é... eu 

tinha amizade com praticamente todo mundo, não tinha nenhuma restrição. 

(Entrevistado 05) 

O clima era bom, bacana essa empresa, bastante legal, apreendi bastante também 

nela.  (Entrevistado 06) 

O clima era mais estressante do que a empresa anterior, eu percebi que isso, de uma 

certa forma, contaminava toda a equipe. Então, tinha muitas pessoas desmotivadas 

nessa empresa, isso acabava, de uma certa forma, pra quem estava chegando 

acabava prejudicando você também, porque é... durante o relacionamento a maioria 

das pessoas estavam desmotivadas e algumas vezes você acabava meio que 

contaminado por essa desmotivação. (Entrevistado 09). 



72 

 

Era bem familiar, tinha grêmio lá dentro, após o expediente o pessoal se reunia fazia 

churrasco, ficava jogando bilhar. Então, praticamente era uma grande família. 

(Entrevistado 11) 

Era um clima bom, mas tinha maior competitividade entre as pessoas, era mais 

profissional vamos dizer assim, não era tão familiar igual à empresa anterior. O 

ambiente era mais competitivo, as pessoas lutavam pelo seu espaço, mas era um 

clima bom. (Entrevistado 11)   

A primeira categoria final “clima organizacional” nas seguradoras é constituída por 51 

categorias inicias, sendo 27 categorias com conotação positiva e 24 com conotação negativa. 

Essas 51 categorias iniciais foram aglutinadas em quatro categorias intermediárias: apoio da 

chefia e coesão entre colegas (conotação positiva), falta de apoio da chefia e falta de coesão 

entre os colegas (conotação negativa). Tais categorias podem ser melhor visualizadas no 

quadro a seguir. 

Quadro 16 – Categoria Final - I Clima Organizacional em Seguradoras 
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Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorial Final 

1. Camaradagem com o líder   

 

1. Apoio da chefia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Clima 

Organizacional 

2. Gestor Parceiro 

3. O presidente da empresa é próximo do funcionário 

4. Proximidade com a gerência 

5. Respeito mútuo entre líder e subordinados 

6. Ambiente amigável  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coesão entre 

colegas 

7. Ambiente bem familiar 

8. Ambiente descontraído 

9. Ambiente muito bom  

10. Bacana de trabalhar 

11. Camaradagem entre a equipe 

12. Clima amistoso 

13. Clima bacana 

14. Clima bom 

15. Clima excelente 

16. Clima legal 

17. Clima mais humano 

18. Clima tranquilo 

19. Equipe harmoniosa 

20. Equipe parceira 

21. Pessoas colaborativas 

22. Pessoas se ajudam 

23. Pessoas se preocupam com você 

24. Pessoas receptivas 

25. Pessoas trabalham com mais felicidade 

26. Pessoas unidas 

27. Relacionamento entre as pessoas era bom  

C
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o
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Categorias Iniciais Categorias 

Intermediárias 

Categorial Final 

28. Clima com o gestor não era bom   

 

 

3. Falta de apoio 

da chefia 

 

 

 

 

 

 

29. Clima varia de acordo com o gestor da área 

30. Cobranças 

31. Excesso de cobrança por parte da chefia 

32. Gestor não é amigável 

33. Gestor não é próximo da equipe 
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34. Muita pressão   

 

 

 

I. Clima 

Organizacional 

35. Ambiente não é bom  

 

 

 

 

 

 

4. Falta de Coesão 

entre colegas 

36. Clima da área é um dos piores da empresa 

37. Clima desgastante 

38. Clima bem pesado 

39. Clima bem tenso 

40. Conflito de interesses 

41. Disputa de poder 

42. Equipe desmotivada 

43. Existe insatisfação na equipe 

44. Falta de sintonia na equipe 

45. Muita competição entre as áreas 

46. Muita pressão  

47. Não tem um clima de colaboração na equipe 

48. Não são todos colegas que você pode contar 

49. Pessoas não se ajudavam 

50. Relação humana complicada 
51. Serviço estressante 

Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Os trechos a seguir, retirados das transcrições das entrevistas realizadas, ilustram as 

respostas oferecidas pelos profissionais sobre o clima organizacional nas seguradoras: 

Eu tinha um relacionamento muito bom com os colegas de trabalho. (Entrevistado 

01) 

Na empresa atual, o pessoal é muito reservado, os funcionários mais antigos dão 

mais atenção, mas não são todos os colegas que você pode contar. (Entrevistado 01) 

Os benefícios...era o mínimo...mas tinha uma coisa diferente assim, quem trabalhou 

nesta empresa fala assim com muita saudade. Por quê? Ela era uma empresa gostosa 

de trabalhar e eu tinha muito amor com isso. (Entrevistado 02) 

Lá era um ambiente jovem, um ambiente amigável, mas tinha muita pressão para os 

prazos e os sistemas não eram adequados para atingir as metas. As pessoas eram 

bem unidas e tinham camaradagem. (Entrevistado 03) 

Era um lugar que todos se davam bem, lá a equipe tinha uma harmonia e por isso 

gostava de trabalhar naquela empresa. (Entrevistado 04)  

Novamente voltei a viver em um ambiente familiar, como eu já tinha sentido esse 

gostinho na corretora, onde as pessoas procuravam se preocupar com você além do 

serviço, mas também em casa. (Entrevistado 04) 

O clima na empresa no início era muito bom, só que depois começou a surgir uma 

rotatividade no quadro de colaboradores que se desligavam para trabalhar em outras 

empresas, porque não enxergavam oportunidade de crescimento na empresa. Nessa 

época, o clima já não era tão bom, devido o aumento nas cobranças e pressão 

interna. (Entrevistado 06) 

Tinha, tinha, assim, o que eu senti ali entre nós funcionários, era que tinha pessoas 

que estava muito tempo lá, já estava um pouco desgastado, então a relação humana 

era um pouco mais complicada, então, você está chegando com gás novo e tudo. 

Então, você pega um ambiente que tem pessoas há muito tempo sem promoção, sem 

nada e com ambiente desgastado, era um pouco mais complicado. Você tinha que 
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passar, você tinha que ter um pouco mais de timbre pra conversar, tomar cuidado. 

(Entrevistado 06) 

É bem melhor, as pessoas são mais receptivas, trabalham com mais felicidade, mais 

alegria, um ajudando o outro. (Entrevistado 06) 

Era uma gestão diferente das seguradoras anteriores, o presidente da empresa, ele 

tinha uma interação com os funcionários muito maior e isso era muito bom, sendo 

um período muito bom para trabalhar lá. (Entrevistado 07) 

Variava um pouco o clima, de acordo com o gestor, tinha um perfil rigoroso, o clima 

ficava tenso, o gestor mais descontraído, o clima era light. (Entrevistado 07) 

O clima era muito bacana, muito diferente dos outros lugares que eu trabalhei, 

parecido com a seguradora anterior, mas era muito melhor, muito descontraído, 

tinha uma flexibilidade de horário, tinha uma valorização do funcionário, eles 

tinham muitos incentivos. (Entrevistado 07) 

É... eu sinto de algumas pessoas que o clima é bem tenso, é, assim, não estão felizes 

com que estão fazendo, reclamam demais, mais eu acredito que eu conduzo da 

seguinte maneira, eu tenho que trabalhar para receber o meu dinheiro, então, eu não 

fico reclamando. Mas, eu vejo que o clima está bem pesado. (Entrevistado 08) 

Era uma empresa que tinha uma cultura de muito trabalho, de muita cobrança, não 

diferencia muito do mercado, né, o mercado é assim, só que lá eu via que existia 

uma cobrança muito grande com relação aos controles, ao sistema, com relação a 

números, e também algumas coisas assim que eu acho que é muito por causa da 

empresa, né, muito por causa da cultura da empresa, né, algumas coisas que eram 

meio amarradas, né, e isso influenciava também de certa forma no clima, muitas 

vezes, né, é... na época que eu estava lá eu estava começando a minha carreira 

também, enfim, eu lembro que eles tinham muita coisa de que não existia outras 

oportunidades, muitas promessas e isso desmotivava um pouco a equipe, né, 

principalmente na parte da gestão vinham algumas promessas de promoções e a 

pessoa ficava ali fazendo uma função e não era promovida, ficava sempre na 

promessa, na promessa, gerava uma insatisfação na equipe. (Entrevistado 10) 

O que eu mais gostava era o clima da minha equipe, eu acho que a colaboração, a 

minha gestão era muito boa e o aprendizado que eu vi lá, eu acho que o aprendizado, 

eu acho que lá que foi o start de aprendizado para a minha carreira. (Entrevistado 

10) 

O clima é muito bom e, ao contrário das empresas anteriores, a área de recursos 

humanos é mais próxima dos funcionários, eles tratam os funcionários com carinho. 

(Entrevistado 11)   

Nas corretoras de seguros, surgiu uma quantidade menor de categorias iniciais em 

comparação com as seguradoras. Nas categorias intermediárias, surgiram praticamente as 

mesmas categorias, exceto a categoria “falta de apoio da chefia”, que apareceu apenas em 

seguradoras.   
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4.2.1.2 Percepção de justiça 

Segundo Santos et al (2015, p. 2), “a percepção de justiça organizacional é um dos 

valores que os empregados tendem a ser sensíveis e que pode melhorar o comprometimento 

individual das pessoas na organização em que trabalham”. Ainda de acordo com os autores, a 

justiça organizacional refere-se à percepção do indivíduo sobre o tratamento recebido como 

mais ou menos justo.  

A pesquisa de Odelius e Santos (2008) destaca que os estudos relativos à justiça 

organizacional têm abordado três dimensões: a) justiça distributiva – diz respeito aos salários, 

classificações obtidas pelo funcionário nas avaliações de desempenho, promoções etc. b) 

justiça procedimental – são os procedimentos utilizados pela organização para definir 

aumento de salário, sistema de avaliação de desempenho etc. c) justiça interacional – aborda a 

forma como a chefia trata e se comunica com a sua equipe.   

A segunda categoria final é em relação a percepção do indivíduo sobre a distribuição 

de tarefas e a forma de recompensas pelo esforço realizado.  

A categoria final “Percepção de Justiça Organizacional” nas corretoras de seguros é 

constituída por 15 categorias iniciais, sendo sete categorias com conotação positiva e oito com 

conotação negativa. Essas categorias iniciais foram aglutinadas em duas categorias 

intermediárias: tarefas e recompensas. Tais categorias podem ser melhor visualizadas no 

quadro a seguir. 

Quadro 17 – Categoria Final - I Percepção de Justiça Distributiva em Corretoras de Seguros 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

34. Distribuição de tarefas justa  

3. Tarefas 

 

 

 

II. Percepção de Justiça 

Organizacional 

35. Divisão de tarefas bem alinhada 

36. Empresa reconhece o funcionário  

 

4. Recompensas 
37. O funcionário é valorizado 

38. Promoções eram justas 

39. Reconhecimento 

40. Bem recompensado pelo que vazia 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

41. Carga muito grande de trabalho  

 

3. Tarefas 

 

 

 

 

II. Percepção de Justiça 

Organizacional 

42. Distribuição de tarefa bagunçada 

43. Estresse pelo excesso de trabalho 

44. Funcionário executa tarefas que 

não é da sua função 

45. Demora para conseguir uma 

promoção 

 

4. Recompensas 

46. Mesma função com salário 

diferente 

47. Promoções não são justas 

48. Promoção dependia do gestor de 



76 

 

cada área 

Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Os trechos a seguir, retirados das transcrições das entrevistas realizadas, ilustram as 

respostas oferecidas pelos profissionais sobre a percepção de justiça organizacional em 

corretoras de seguros. 

A divisão de tarefas é bem alinhada, embora a empresa esteja em fase de 

crescimento e já começa a apresentar um certo acúmulo de trabalho. (Entrevistado 

05) 

Ele relatou que, embora reconhecesse que a distribuição de tarefas era feita de forma 

justa, “eles não tinham um plano de carreira estruturado para todas as áreas, porque, 

para uma área era de uma forma, para sua área era outra, e aí você via pessoas de 

outras áreas crescendo, se desenvolvendo bem, ganhando bem e você não tinha isso 

na sua área.  (Entrevistado 06)  

Era um pouco bagunçada e às vezes o funcionário acabava fazendo coisas que na 

verdade não era papel dele. (Entrevistado 07) 

O quadro 18 evidencia a segunda categoria final “Percepção de Justiça 

Organizacional” nas seguradoras, constituída por quatro categorias iniciais, sendo duas 

categorias com conotação positiva e duas com conotação negativa. Essas categorias iniciais 

resultaram em duas categorias intermediárias: tarefas e recompensas. 

Quadro 18 – Categoria Final - I Percepção de Justiça Distributiva em Seguradoras 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

52. Distribuição de tarefas justa 

 

5. Tarefas 

 

 

II. Percepção de Justiça 

Organizacional 53. Promoções eram justas 
6. Recompensas 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

54. Distribuição de tarefa não era justa 

 

5. Tarefas  

II. Percepção de Justiça 

Organizacional 

55. Promoções não são justas 

6. Recompensas 

 

Elaborado pelo autor, 2016. 

 

 As promoções não eram realizadas de forma justa, porque eles tinham seus 

favorecidos e davam mais oportunidades para essas pessoas, nesta parte a empresa 

pecava muito.  (Entrevistado 01) 

Alguns fazem muito e alguns fazem pouco. (Entrevistado 01) 

Existia algo interessante lá, é... havia as oportunidades, porém, não atendia a todos 

na empresa, então, a empresa tinha o que? Um excesso de talentos, mas não existia 

lugares pra esses talentos serem distribuídos, então, devido a isso, se perdia muitos 

talentos para o mercado. (Entrevistado 03) 

Ficou claro, pra mim, que não havia lugar para todos e daqueles que havia lugar já 

era para funcionários que estavam já direcionados, como agente costuma usar a 

popular carta marcada. (Entrevistado 02) 
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 Não, não era justa tinha uma época que não era justa a distribuição de tarefas, as 

promoções e como era visto o funcionário. (Entrevistado 06) 

Olha isso é muito relativo, eu enxergo assim, o mundo corporativo ele é muito 

interessante, mas ele não é justo e você não espere é... algo equitativo de forma geral 

que não existe, vai depender muito do seu relacionamento pessoal, de como você se 

relaciona com as pessoas, independente do grupo nacional ou internacional, vai 

muito da sua competência, a competência técnica é muito importante, mas se você 

não tiver um bom relacionamento interpessoal não é suficiente. (Entrevistado 07) 

Em algumas situações as pessoas são promovidas mais pela questão pessoal do que 

a profissional. (Entrevistado 08) 

As promoções eram de forma justa e a distribuição de tarefas também eram justas, o 

organograma da área era bem definido e cada funcionário tinha na descrição do seu 

cargo as atribuições de tudo que devia fazer. (Entrevistado 09) 

Por incrível que pareça, o RH era bem bagunçado, bem bagunçado mesmo, né, é... 

mas, só que neste aspecto como eles eram assim meio desorganizados e tudo mais, 

ficava muito a cargo do gestor. Então, se o gestor pedisse uma promoção para uma 

pessoa e tal, né, eu via que acontecia, por engraçado que pareça, por mais 

desestruturado que fosse a empresa, nesse tempo que eu fiquei lá eu vi muitas 

promoções, né, eu mesmo fui um exemplo disso, né, eu tive promoções, eu tive 

aumento de salários, eu acho que isso foi algum dos motivos que fez com que a 

empresa caminha-se para uma queda, né, caminhando mais para minha saída de lá, 

eu percebi que a empresa ela estava tão desestruturada que ela é... promoviam as 

pessoas sem muita organização, sem saber muito o que estava fazendo. 

(Entrevistado 10) 

Nas corretoras de seguros, surgiu uma quantidade maior de categorias iniciais em 

comparação com as seguradoras, mas nas categorias intermediárias não surgiu nada de 

diferente para ambas. Nas corretoras de seguros, uma situação constatada é a de funcionários 

com a mesma função, mas que ganham salários diferentes; e outra situação peculiar 

apresentada é o critério de promoção, que varia de acordo com o gestor de cada área. Nas 

seguradoras, uma situação que chamou a atenção foi a falta de transparência no recrutamento 

interno, mesmo com a área de recursos humanos participando de todas as etapas do processo. 

 

4.2.1.3 Percepção de suporte organizacional 

A terceira categoria final diz respeito à percepção do indivíduo sobre o suporte 

oferecido pela empresa em que trabalha.  

Segundo Fernandes et al (2014, p. 8), “o construto da percepção de suporte 

organizacional compõe-se pelas crenças globais sobre o quanto a organização se preocupa 

com o bem-estar e valoriza as contribuições de seus empregados”. Conforme Silva et al 
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(2014, p. 3), “o trabalhador só desenvolve as percepções positivas do suporte organizacional 

quando ele julga que as intenções da organização são sinceras e não manipulativas”.  

A categoria final “Percepção de Suporte Organizacional” nas corretoras de seguros é 

constituída por três categorias iniciais, sendo duas categorias com conotação positiva e uma 

com conotação negativa. Essas categorias iniciais foram aglutinadas em duas categorias 

intermediárias: empresa e colegas. Tais categorias podem ser melhor visualizadas no quadro a 

seguir. 

 

 

 

 

Quadro 19 – Categoria Final - III Percepção de Suporte Organizacional em Corretoras de Seguros 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

49. Oferece suporte 

 

 

5. Empresa 

 

III. Percepção de Suporte 

Organizacional 

50. Oferece suporte parcialmente 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

51. A empresa não dava muito 

suporte, o suporte vinha das pessoas 

 

6. Colegas 

 

III. Percepção de Suporte 

Organizacional 

Elaborado pelo autor, 2016. 

Existe também o canal telefônico que você pode é... telefonar e o RH deixa sempre 

as portas abertas pra você precisar de alguma coisa, você pode falar também. 

(Entrevistado 03) 

Empresa entende o lado pessoal dos funcionários quando precisam, desde que avise 

e depois faça a compensação no banco de horas. (Entrevistado 05) 

Já houve uma melhora nesse sentido de se o funcionário tem algum problema 

pessoal, algum tipo de situação, a empresa já tinha um acolhimento melhor, 

trabalhava melhor esse ponto, já era bem melhor que a empresa anterior. 

(Entrevistado 06)    

Não era tão igual a empresa anterior, existia a compreensão, mas desde que não 

prejudicasse os resultados e as metas da empresa, eles não tinham esse olhar tão 

humano. Nessa empresa o cliente era mais importante que o funcionário. 

(Entrevistado 09) 

A empresa não dava muito suporte, o suporte vinha das pessoas, um tentava ajudar o 

outro (entrevistado 11) 
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O quadro 20 evidencia a categoria final “Percepção de Suporte Organizacional” nas 

seguradoras, constituída por cinco categorias iniciais, sendo duas categorias com conotação 

positiva e três com conotação negativa. Essas cinco categorias iniciais foram aglutinadas em 

duas categorias intermediárias: empresa e gestor. Tais categorias podem ser melhor 

visualizadas no quadro a seguir.  

Quadro 20 – Categoria Final - III Percepção de Suporte Organizacional em Seguradoras 
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 Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

56. Empresa oferece suporte  6. Empresa  

III. Percepção de Suporte 

Organizacional 
57. Gestor cumpria o que prometia 

 

7. Gestor 
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

58. A empresa não oferece suporte 
6. Empresa  

III. Percepção de Suporte 

Organizacional 59. O suporte vai depende de cada 

gestor 

 

7. Gestor 

60. Não cumpria as promessas 

Elaborado pelo autor, 2016. 

Eu acho que sim, porque, eu volto a falar, esse meu gestor atual, ele é muito humano 

e eu acho que se tivesse algum problema particular que afetasse meu desempenho 

dentro da empresa, eu acho que... eles dariam respaldo sim. (Entrevistado 01) 

Acho que eles eram bem voltados assim para pessoa, você tinha acesso fácil a 

superintendência de RH, essa parte de pessoas, os próprios gestores, eu acho que 

daria sim. Eu tive como uma experiência minha, eu fui promovida quando estava de 

licença maternidade, assim uma coisa é... dificilmente acontece isso, eu me 

surpreendi com isso. (Entrevistado 02) 

Tinha um canal específico caso o profissional precisasse, teria uma orientação 

psicológica, financeira, inclusive, problemas de ambiente interno. (Entrevistado 03) 

O suporte era melhor, realmente o RH funcionava mesmo, se o funcionário estava 

com um problema pessoal podia ir lá conversar e eles iam procurar uma forma de 

ajudar ele e tudo. De alguma forma, eles procuravam ajudar mesmo, tinha um 

suporte do RH. O RH da empresa era... isso eu não posso me queixar, era bom 

mesmo, eles trabalhavam legal. (Entrevistado 06) 

Olha, o que eu percebo, eu vi várias situações e isso depende muito do gestor 

imediato do funcionário. Se você tiver um gestor que ele é sensível a isso, ele vai 

buscar é... com RH, com a diretoria, com a presidência pra tentar amparar ou tentar 

contornar uma situação atípica. Isso vai depender mais do gestor imediato e aí varia 

muito. (Entrevistado 07) 

Nessa parte eu tenho que ser justa, eu nunca tive problemas, sempre que eu precisei 

foram super compreensíveis, eu tive duas gestações, é... nunca tive qualquer 

problema e sempre que eu preciso sair e resolver algum problema, sempre na 

medida, eu nunca fui questionada, mas, eu vejo que com outras pessoas talvez não 

dá tanta atenção assim ao trabalho, eles questionam mais. (Entrevistado 08) 

A empresa se preocupava com o funcionário, a empresa tinha um setor de serviço 

social para dar suporte ao funcionário em qualquer tipo de problema. (Entrevista 09) 

Variava muito de cada gestor, eu percebia que nessa empresa a gestão não era uma 

gestão tão próxima, tão amigável, né, tão próxima do funcionário ao ponto, né, de 
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desenvolver um plano assim pra dar alguma sustentação para alguma pessoa que 

tivesse passando por uma dificuldade pessoal. (Entrevistado 10) 

O suporte vai depender mais do gestor do que da própria empresa. (Entrevistado 10) 

Nas corretoras de seguros, surgiu uma quantidade menor de categorias iniciais em 

comparação com as seguradoras, mas, em contrapartida, surgiu a categoria intermediária 

“colegas”. Como foi possível perceber na transcrição de trechos das entrevistas, o suporte dos 

colegas de trabalho, de certa forma, compensava o fato de a empresa não oferecer muito 

suporte aos funcionários. Nas seguradoras, surgiu uma categoria intermediária denominada 

“gestor”. Dois dos entrevistados relataram que, pela experiência que tiveram de trabalhar em 

várias seguradoras, o suporte depende de cada gestor e não, necessariamente, da organização 

em si.  

 

4.2.1.4 Política de recursos humanos 

A quarta categoria final diz respeito à percepção do indivíduo sobre as políticas de 

recursos humanos praticadas pela empresa em que trabalha. 

De acordo com Siqueira et al (2014), faz parte das políticas e práticas de recursos 

humanos: a) a política de recrutamento e seleção – recrutamento interno prioritário ao 

externo; b) política de envolvimento – integração dos colaboradores e preocupação com o 

bem-estar; c) política de treinamento, desenvolvimento e educação – investimento em 

desenvolvimento e educação; d) política de condições de trabalho – incentivo à saúde e à 

qualidade de vida no trabalho, oferta de benefícios complementares e planos flexíveis de 

benefícios; e) política de avaliação de desempenho e competências – avaliações periódicas e 

divulgação aos colaboradores dos critérios e resultados, subsídio para elaboração de um plano 

de desenvolvimento dos colaboradores e para as tomadas de decisão sobre promoções e 

aumentos de salário; f) política de remuneração e recompensas – remuneração compatível 

com as oferecidas no mercado, remuneração condicionada aos resultados, plano e progressão 

de carreira claramente definidos e conhecidos por todos, existência de incentivos, como 

prêmios e promoções.   

A categoria final “Política de Recursos Humanos” nas corretoras de seguros é 

constituída por 34 categorias iniciais, sendo 26 categorias com conotação positiva e oito com 

conotação negativa. Essas categorias iniciais foram aglutinadas em cinco categorias 
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intermediárias: carreira, qualidade de vida, remuneração, treinamento e percepção sobre o 

RH. Tais categorias podem ser melhor visualizadas no quadro a seguir. 

Quadro 21 – Categoria Final - IV Política de Recursos Humanos em Corretoras de Seguros 

C
o

n
o

ta
çã

o
 p

o
si

ti
v

a
 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

52. Ajuda no desenvolvimento do funcionário  

 

7. Carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Política de 

Recursos 

Humanos 

53. Possibilidade de crescimento profissional 

54. Existe Recrutamento interno 

55. Teve promoção 

56. Recrutamento interno é transparente 

57. Academia  

8. Qualidade de vida 58. Ginástica laboral 

59. Grêmio recreativo 

60. Massagem  

61. Convênio com escola de idiomas  

 

 

 

 

09. Remuneração 

62. Convênio com faculdades 

63. Convênio com restaurantes 

64. Custeio da Faculdade 

65. Custeio de cursos externos 

66. Rendimentos na média de mercado 

67. PLR da convenção coletiva 

68. Plano de saúde 

69. Plano odontológico 

70. Plano próprio de PLR 

71. Salário fixo 

72. Salário fixo e variável 

73. Salário na média de mercado 

74. Seguro de vida 

75. Vale alimentação  

76. Vale refeição 

77. Empresa investe em treinamento 10. Treinamento 

78. Ações para melhorar o clima 11. Percepção sobre o RH 

C
o

n
o

ta
çã

o
 n

eg
a

ti
v
a

  

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

78. Falta de organograma bem definido  

7. Carreira 

 

 

 

IV. Política de 

Recursos 

Humanos 

 

79. Não tem possibilidade de crescimento 

profissional 

80. Não tem plano de carreira estruturado 

81. Não teve promoção 

82. Benefícios menores que o mercado 09. Remuneração 

83. Não treinava os funcionários  

10. Treinamento 84. Praticamente não existe treinamento 

85. O RH da empresa não era participativo 11. Percepção sobre o RH 

Elaborado pelo autor, 2016. 

Uma coisa que eu percebo nesta empresa, é que a empresa reconhece o funcionário, 

se você trabalha corretamente e mostra a entrega, eles recompensam, né. Um 

exemplo que eu posso dar é o meu próprio exemplo que com um ano de efetivo 

(efetivado em janeiro/2015) eu fiquei aproximadamente depois de oito meses, eu 

não tive uma promoção e sim um aumento. (Entrevistado 05) 

A gestão de pessoas era bem melhor, existia uma preocupação com o funcionário, 

existia esse acolher que faltava na empresa anterior. Entretanto, o ponto negativo era 

não ter um plano de carreira estruturado pela área de recursos humanos da empresa. 

(Entrevistado 06) 

Para o planejamento e crescimento na carreira na empresa o organograma não era 

bem definido. (Entrevistado 09) 



82 

 

A área de gestão de pessoas não era muito participativa, isso dependia muito do 

gestor de cada área. Até mesmo a questão de treinamento, praticamente não existia.  

(Entrevistado 11) 

A categoria final “Política de Recursos Humanos” nas seguradoras é constituída por 

74 categorias iniciais, sendo 59 categorias com conotação positiva e 15 com conotação 

negativa. Essas categorias iniciais foram aglutinadas em cinco categorias intermediárias: 

carreira, qualidade de vida, remuneração, treinamento e percepção sobre o RH. Tais 

categorias podem ser melhor visualizadas no quadro a seguir. 

Quadro 22 – Categoria Final - IV Política de Recursos Humanos em Seguradoras 
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o
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o
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o
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

61. Assumir novos desafios  

 

 

 

 

8. Carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Política de 

Recursos Humanos 

62. Desafio profissional era grande 

63. Descrição da atribuição de cada cargo 

64. Existe Recrutamento interno 

65. Existe uma política de promoção, cargos 

e salários 

66. Existe avaliação de desempenho 

67. Mudança de áreas 

68. Organograma da área bem definido  

69. Plano de carreira 

70. Possibilidade de crescimento profissional 

71. Projeção de carreira 

72. Recrutamento interno é transparente  

73. Teve apenas aumento de salário 

74. Teve promoção 

75. Academia  

9. Qualidade de vida 76. Área de bem-estar 

77. Grêmio recreativo 

78. Horário de trabalho flexível  

79. Home Office 

80. Massagem 

81. Palestras motivacionais 

82. Quadra para prática de esportes 

83. Refeitório  

84. Stand up Comedy no horário do 

expediente 

85. Auxílio farmácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Remuneração 

86. Carteira de benefícios muito boa 

87. Convênio com escola de idiomas 

88. Convênio com faculdades 

89. Convênio com loja de roupas 

90. Cota de ações 

91. Cursos in Company  

92. Custeio da Faculdade 

93. Custeio da pós-graduação 

94. Custeio de cursos externos 

95. Custeio de cursos de idiomas 

96. Estacionamento 

97. Pacote de benefícios atrativo 

98. PLR da convenção coletiva 

99. Plano de saúde 

100. Plano odontológico 
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101. Plano próprio de PLR 

102. Previdência Privada 

103. Salário fixo 

104. Salário acima da média de mercado 

105. Salário abaixo da média de mercado  

106. Seguro de vida 

107. Vale alimentação  

108. Vale refeição 

109. Empresa investe em treinamento 11. Treinamento 

110. RH faz pesquisa de clima  

 

 

 

 

12. Percepção sobre o RH 

111. RH próximo dos funcionários 

112. Funcionário é valorizado 

113. Funcionário tem liberdade de expressão  

114. Ganhar presente no aniversário  

115. Premia as pessoas pelo esforço e 

dedicação  

116. Recém contratados são bem 

recepcionados 

117. RH próximo das áreas 

118. RH se preocupa com o clima 

119. Se preocupa com os funcionários 

120. Trata o funcionário com carinho 

C
o

n
o
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o
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a
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Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorial Final 

121. Demora para surgir vagas internas  

 

 

 

8. Carreira 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Política de 

Recursos Humanos 

 

122. Muitos níveis no sistema de progressão 

de carreira 

123. Não existe avaliação de desempenho 

124. Não teve promoção  

125. Parte de promoção a empresa era 

limitada 

126. Pessoas muito tempo sem promoção  

127. Plano de carreira não funciona na prática 

128. Progressão de carreira muito lenta 

129. Rendimentos menores que o mercado 10. Remuneração 

130. Não treinava os funcionários  

11. Treinamento 131. Praticamente não existe treinamento 

132. Gestão de pessoas defasadas  

12. Percepção sobre o RH 133. Não se preocupa com o bem-estar dos 

funcionários 

134. Não acolhe as pessoas 

135. Promove as pessoas sem muita 

organização 

136. RH bem bagunçado 

Elaborado pelo autor, 2016. 

Ela tem recrutamento interno, que assim, não é a cada seis meses, em dois em dois 

anos tem o quê? Recrutamento interno e as pessoas podem estar participando. 

(Entrevistado 01) 

Por exemplo, são pequenas coisas que marcam né, o aniversário, todo aniversário a 

pessoa ganhava um presente, então, era aquele presente, era o presente com o nome 

da empresa e tudo mais, mas a gente sabia que aquele dia você ia ser lembrado, que 

ia ter um presente.  (Entrevistado 02) 

A empresa investe muito em treinamento para os funcionários. (Entrevistado 04) 

O plano de carreira está funcionando, está bem legal. (Entrevistado 06) 
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O sistema de progressão de carreira era com bastante níveis, afim de segurar o 

funcionário, contendo os aumentos de forma bem gradativa. (Entrevistado 07) 

Ela remunerava muito bem. (Entrevistado 07) 

No dia-a-dia assim são alguns detalhes que ajudam de um lado e do outro não, 

porque quando você acaba tendo muita responsabilidade, muita cobrança às vezes 

você acaba não desfrutando dessas coisas, você vai falar pô, o pau tá comendo, a 

correria tá grande, eu vou sair para fazer uma massagem que eu agendei? Ah! Eu 

não vou fazer, eu vou resolver o meu problema. (Entrevistado 07) 

A gestão de pessoas feita pela área de recursos humanos, era bem imparcial, o 

sistema de recrutamento interno era bem transparente. Entretanto, a parte de 

treinamento poderia melhorar bastante, as pessoas aprendiam mais na prática. 

(Entrevistado 09) 

A área de recursos humanos era mais próxima dos gestores para saber como estavam 

as coisas de acordo com a demanda de cada setor, existia também uma pesquisa de 

clima da organização. (Entrevistado 10) 

Eu participei de um stand up comedy na empresa, tipo, que empresa faz isso no 

horário de expediente? Não existe isso, então, coisas para descontrair o ambiente, 

para mexer com o funcionário mesmo, aquela coisa que os funcionários que tinham 

filhos levavam os filhos lá, não existia restrições, área de bem-estar, massagens etc. 

(Entrevistado 10) 

Por incrível que pareça, o RH era bem bagunçado, bem bagunçado mesmo, né, é... 

mas, só que neste aspecto como eles eram assim meio desorganizados e tudo mais, 

ficava muito a cargo do gestor. Então, se o gestor pedisse uma promoção para uma 

pessoa e tal, né, eu via que acontecia, por engraçado que pareça, por mais 

desestruturado que fosse a empresa, nesse tempo que eu fiquei lá eu vi muitas 

promoções, né, eu mesmo fui um exemplo disso, né, eu tive promoções, eu tive 

aumento de salários, eu acho que isso foi algum dos motivos que fez com que a 

empresa caminhasse para uma queda, né, caminhando mais para minha saída de lá, 

eu percebi que a empresa ela estava tão desestruturada que ela é..... promoviam as 

pessoas sem muita organização, sem saber muito o que estava fazendo. 

(Entrevistado 10) 

Ao contrário das empresas anteriores, a área de recursos humanos é mais próxima 

dos funcionários, eles tratam os funcionários com carinho. (Entrevistado 11) 

Os gestores estão sempre envolvidos, tem pesquisa de clima, existem os guardiões 

do clima nas áreas da empresa, palestras motivacionais e treinamentos constantes. 

Tem a questão de quando o funcionário inicia na empresa é colocada uma bexiga 

branca nele para ser bem recepcionado, o objetivo disso é pra mostrar que trata-se de 

um funcionário novo e até os funcionários de outras áreas vai desejar boas vindas. 

(Entrevistado 11) 

Outra coisa que eu acho muito legal na empresa é o dia da gratidão. A empresa 

entrega dois chocolates para cada funcionário, é uma coisa tão simples, mas muito 

bacana por parte da empresa. Um chocolate é uma forma de agradecimento ao 

funcionário, o outro você tem que escolher uma pessoa que de alguma forma te 

ajudou seja na parte pessoal ou profissional. Isso contribui para o clima bom na 

empresa e as pessoas se sentem importantes. (Entrevistado 11) 

A quantidade de categorias iniciais em seguradoras é muito maior em comparação 

com as corretoras. Analisando os dados apresentados, percebe-se que as áreas de recursos 

humanos das seguradoras são mais criativas. Por exemplo, algumas seguradoras 
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proporcionam aos funcionários horário de trabalho flexível, home office e, durante o horário 

de trabalho, um stand up comedy. Nas seguradoras, surgiu uma categoria intermediária de 

conotação positiva chamada “percepção sobre o RH”. Apenas para citar um exemplo: um 

dado considerado positivo pelo funcionário e que o fez ter muito carinho pela empresa foi 

saber que todos os anos, no dia do aniversário, ele ganharia um presente da empresa.   

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Nessa parte, será analisado o tipo de comprometimento organizacional resultante dos 

antecedentes em corretoras de seguros e seguradoras. 

 

4. 3. 1 Análise dos Dados em Corretoras de Seguros 

Neste tópico serão analisados os antecedentes de comprometimento organizacional em 

corretoras de seguros. 

Quadro 23 – Comprometimento organizacional em corretoras de seguros 
Categorias Comprometimento 

Inicial Intermediária Final 

Contato ótimo com a chefia  

Apoio da chefia 

 

 

 

 

Clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

Afetivo 

Proximidade com a gerência   

Ambiente agradável  

 

 

Coesão entre 

colegas 

Ambiente familiar 

Clima bom 

Pessoas parceiras 

O funcionário é valorizado  

Recompensas 

Percepção de Justiça 

Organizacional Promoções justas 

Possibilidade de crescimento 

profissional 

Carreira Política de Recursos 

Humanos 

Recrutamento interno é 

transparente 

Carreira Política de Recursos 

Humanos 

Salário na média de mercado Remuneração Política de Recursos 

Humanos 

 

 

Instrumental 
Teve promoção Carreira 

Estabilidade Alternativas de 

emprego  

Pessoal 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Entrevistado 01: Ingressou no mercado de seguros no ano de 1987, em uma corretora de 

seguros, onde foi contratado para o cargo de office boy. Com o passar dos anos, conseguiu 

algumas promoções e foi trabalhar na área de sinistro. Merece destaque um trecho da 

entrevista que retrata um pouco da experiência do entrevistado nessa corretora de seguros: “o 
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clima era bom, as pessoas lá eram parceiras na época, mi ajudaram muito. O ambiente era 

muito agradável. Com relação à chefia o meu contato com eles era ótimo. Não tinha nada que 

desabonasse. Eu gostei de trabalhar lá”. Isso pode justificar o fato de ele ter trabalhado 

durante sete anos na corretora e só ter saído após a empresa encerrar as atividades por conta 

das dificuldades financeiras que atravessava na época. Os estudos sobre clima organizacional 

mostram que, quando existe uma coesão entre os colegas e há o apoio da chefia, isso contribui 

de forma positiva com o clima organizacional, que, por sua vez, pode contribuir para o 

comprometimento afetivo do trabalhador. Neste estudo, os dados sugerem que a permanência 

desse profissional durante sete anos na corretora de seguros pode ser justificada pelo 

comprometimento afetivo que ele tinha com essa organização.   

Entrevistado 03: Ingressou no mercado de seguros no ano de 2005. Trabalha há cinco anos em 

uma corretora de seguros multinacional, onde ainda não teve promoção. Entende, porém, que 

cresceu profissionalmente e a cada dia que passa está aprendendo coisas novas. No quesito 

promoções, ele considera que elas ocorrem de forma justa e que existe um recrutamento 

interno transparente. Questionado se tem vontade de sair da empresa, ele respondeu: “no 

momento, eu que a corretora oferece, há muito lá dentro a se crescer, a muito se aprender, 

porém, é... tem que ter por minha parte um pouco mais de paciência de se preparar, ou seja, 

estudar mais os produtos, é... pra que eu consiga abrir caminhos para as demais áreas”.  

Durante a entrevista, o entrevistado demonstrou um sentimento de gratidão pela organização 

atual, por perceber que cresceu profissionalmente e ainda tem muito a evoluir. Ressalta que a 

empresa contribui muito para sua carreira e isso é o que ele mais gosta na empresa, “a 

possibilidade de crescimento profissional”. Os dados da pesquisa mostram que o profissional 

está emocionalmente vinculado com a organização em que trabalha, contribuindo para a 

construção do comprometimento afetivo, o que pode justificar a sua opção em continuar 

trabalhando na empresa. Nessa mesma pergunta, ele também argumentou que, para ir 

trabalhar em outra empresa, ainda que o salário seja bom, é importante equilibrar o ambiente 

interno e os valores pessoais com a organização; se não houver essa identificação, não vale a 

pena. Essa afirmação sugere que esse também seja um dos motivos que o faz permanecer na 

empresa, corroborando o modelo unidimensional de Mowday, Porter e Steers (1979), que 

defende a semelhança dos valores pessoais e os valores da organização como um dos motivos 

para o comprometimento afetivo.  

Entrevistado 04: Está há 23 anos no mercado de seguros e a primeira empresa em que 

trabalhou foi uma corretora de seguros nacional e de pequeno porte, onde permaneceu por 
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nove anos, sendo desligado após a empresa ser comprada por outra corretora. Durante esse  

período, ele não pretendia sair e justifica que era muito feliz: “quando a gente trabalha numa 

empresa e trabalha de uma forma que você está sendo bem valorizado eu acho que 

dificilmente você de repente, até por questão de consultar o mercado eu não tinha esse 

pensamento de consultar o mercado, uma porque eu estava muito feliz e eu com certeza, as 

atividades que eu exercia, eu estava bem recompensado e outra porque ali no lugar onde eu 

estava, eu principalmente, eu estava tendo oportunidade de apreender outras atividades que 

não fosse as minhas, então isso daí abrange muitas coisas que de repente você não consegue 

ver lá fora, talvez as oportunidades que eu tive lá trabalhando numa empresa de pequeno 

porte, numa corretora de pequeno porte eu não teria em nenhuma outra média ou 

multinacional”. O clima organizacional também era outro ponto positivo, “por se tratar de 

uma empresa de pequeno porte, quando você tem vinte e cinco funcionários, você consegue 

criar um ambiente familiar, onde todos se preocupam com todos, todos se preocupam como 

você está”. Os dados da pesquisa apontam que ele reconhecia que a empresa valorizava e 

recompensava bem o seu trabalho. Outro apontamento dos dados é a existência de um senso 

de integração do profissional com a organização, fazendo-o sentir-se como uma “pessoa de 

casa” dentro da organização, contribuindo para a construção do comprometimento afetivo, o 

que pode justificar a sua permanência na empresa por nove anos.     

Entrevistado 05: Ingressou no mercado de seguros há quatro anos. Trabalha há dois anos em 

uma corretora multinacional. Quando questionado se aceitaria uma proposta para trabalhar em 

outra empresa do mercado de seguros, ele respondeu que dificilmente aceitaria, mesmo que 

fosse para ganhar um salário maior, porque na empresa atual ele tem estabilidade e respaldo. 

Para ele, a estabilidade é mais importante do que qualquer situação financeira. Esse motivo 

relaciona-se com o reconhecimento da ausência de alternativas de emprego, o que caracteriza 

o comprometimento instrumental. O entrevistado demonstrou um sentimento de gratidão pela 

empresa: “na empresa atual agente sentiu que o funcionário foi valorizado, então, é... acaba 

que eu, é... acabo considerando isso daí é um sentimento de gratidão eu, eu, acho assim, é 

importante eu deixar isso daí claro no meu semblante para os meus gestores”.  Outro ponto 

que considera positivo na empresa é a liberdade para conversar com os gestores, o que, para 

ele, vai criando vínculos e faz o funcionário sentir-se feliz no seu trabalho. Essas experiências 

contribuem para o comprometimento afetivo.  

Entrevistado 06: Trabalhou em uma corretora de seguros multinacional durante quatro anos. 

Argumenta que a busca por conhecimento foi o motivo de ter permanecido esse período na 
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empresa. Contudo, depois de um tempo, começou a pesquisar o mercado novamente e 

percebeu que o salário que recebia estava na média de mercado, mas os benefícios eram 

inferiores. Segundo ele, havia uma coparticipação dos funcionários, que era descontada no 

salário para custeio do plano de saúde e odontológico. Essa situação demonstra que a 

permanência dele na organização estava ligada ao reconhecimento dos custos associados com 

a sua saída. Quando ele percebeu que esses custos deixaram de existir, aceitou uma proposta 

para ir trabalhar em uma seguradora, o que configura o comprometimento instrumental.     

Entrevistado 11: Trabalhou sete anos em uma corretora nacional de pequeno porte. Ele 

recorda que o ambiente na empresa “era bem familiar, tinha grêmio lá dentro, após o 

expediente o pessoal se reunia fazia churrasco, ficava jogando bilhar. Então, praticamente era 

uma grande família”. Durante o período em que trabalhou lá, recebeu algumas propostas de 

trabalho, mas o que pesava na decisão de permanecer “era a questão das pessoas”. Além 

disso, a corretora ficava próxima à sua casa, o que também, de certa forma, pesava na decisão 

de permanência. Os dados sugerem que a permanência dele na empresa durante esse período 

pode ser explicada pelo comprometimento afiliativo de Medeiros (2003) e um pouco por 

questões pessoais.  

Entrevistado 11: Trabalhou nove anos em uma corretora de seguros multinacional. 

Argumentou que permaneceu esse período na empresa porque gostava de trabalhar nessa 

corretora, teve promoções ao longo dos anos e também pelo fato de residir próximo ao local 

de trabalho. Os dados sugerem o comprometimento afetivo do entrevistado, por gostar da 

empresa, mas também a existência do comprometimento instrumental, pois considerava as 

cinco promoções que obteve como custos de sua saída da organização e além do fato de o 

trabalho ficar próximo da sua casa.  

4.3.2 Análise dos Dados em Seguradoras 

Neste tópico serão analisados os antecedentes de comprometimento organizacional em 

seguradoras. 

Quadro 24 – Comprometimento organizacional em seguradoras 
Categorias Comprometimento 

Inicial Intermediária Final 

Gestor parceiro Apoio da chefia  

 

 

Clima Organizacional 

 

 

 

 

 

 

Clima bom  

 

Coesão entre colegas 
Clima excelente 

Clima legal 

Equipe harmoniosa  

Equipe parceira 
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Relacionamento entre as 

pessoas era bom 

 

 

 

Afetivo 
Oferece suporte Empresa Percepção de Suporte 

Organizacional Gestor cumpria o que 

prometia 

Gestor 

Desafio profissional era 

grande 

 

Carreira 

 

 

Política de Recursos 

Humanos 
Possibilidade de crescimento 

profissional 

Teve promoção 

Ganhar presente no 

aniversário 

 

Percepção sobre o RH 

RH próximo dos 

funcionários 

Plano de carreira  

Carreira 

 

 

 

 

 

Política de Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental 

Possibilidade de crescimento 

profissional 

Teve promoção 

Home office  Qualidade de vida 

Carteira de benefícios muito 

boa  

 

 

Remuneração  Salário acima da média de 

mercado 

Salário na média de mercado 

Empresa investe em 

treinamento 

Treinamento 

Conciliar vida pessoal e 

trabalho 

Mora próximo ao 

trabalho  

Pessoal 

Assumir novos desafios Carreira Política de Recursos 

Humanos 

Normativo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Entrevistado 01: Trabalhou 20 anos em uma seguradora nacional, onde teve oportunidade de 

crescimento profissional, tendo sido promovido três ou quatro vezes. Entretanto, ele tinha 

conhecimento através de colegas do mercado de seguros que o salário que recebia na empresa 

estava bem inferior ao que o mercado estava pagando. Quando questionado sobre qual foi o 

motivo que o fez permanecer duas décadas na mesma empresa, ele respondeu: “Durante os 

vinte anos eu cheguei a mandar currículo duas ou três vezes para outras empresas do setor de 

seguros, mas não tive nenhuma proposta e acabei ficando muito acomodado por que tinha um 

relacionamento muito bom com os colegas de trabalho”. Essa fala evidencia a coesão entre 

colegas de trabalho e pode ser um dos motivos que contribui para um bom clima 

organizacional e faz com que a pessoa se sinta integrada à organização onde trabalha. Outra 

situação de destaque durante a entrevista, foi quando ele disse: “eu pegava o que eu acho que 

isso era errado da minha parte, é que eu absorvia esses problemas lá da empresa, tudo para os 

clientes ficarem bem satisfeito com a empresa e infelizmente trazia isso pra mim o que não 

era uma coisa boa”. Essa fala demonstra que ele sentia os problemas da organização como se 
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fossem dele. Com base no referencial teórico e nos dados da pesquisa, os resultados sugerem 

que a sua permanência na empresa está diretamente ligada ao comprometimento afetivo.  

Entrevistada 02: Ingressou no mercado de seguros no ano de 1992 e sempre trabalhou em 

seguradora. A primeira seguradora em que trabalhou era uma empresa nacional e após 16 

anos de trabalho, a empresa foi adquirida por uma seguradora multinacional. Durante a sua 

carreira, ela obteve várias promoções e cresceu junto com a empresa. Questionada sobre quais 

eram os benefícios que a empresa oferecia, ela respondeu: “os benefícios... era o mínimo, mas 

tinha uma coisa diferente assim, quem trabalhou nessa empresa fala assim com muita 

saudade. Por quê? Ela era uma empresa gostosa de se trabalhar, eu tinha muito amor com 

isso”. Nesse momento, a entrevistada demonstra um comprometimento afiliativo, por ter 

saudade dos tempos em que trabalhou nessa empresa. Sobre o clima organizacional, ela 

achava excelente e lembra que a empresa tinha uma preocupação, no sentido de uma área 

atender a necessidade da outra, de não existir desperdícios, com a realização de atividades 

desnecessárias e retrabalho. Na empresa, havia algumas coisas direcionadas para ter um clima 

melhor na empresa: “ao invés de ter festa de final de ano, nós tínhamos convenções, então 

alugava um espaço, normalmente era de sábado de manhã até a tarde e vinha gente do Brasil 

inteiro. Era apenas funcionários reunidos naquele dia, o dia inteiro, então, lá se falava no 

planejamento estratégico, de tudo que aconteceu no ano, de tudo que esperava para o próximo 

ano. Então, tinha essa parte é... oficial de estratégico mesmo, deixava todo mundo no mesmo 

filme e era uma coisa gostosa e depois tinha a parte de diversão, de amizade, da festa em si”.  

Na parte de gestão de pessoas, ela lembra que havia várias coisas, “por exemplo, são 

pequenas coisas que marcam né, o aniversário, todo aniversário a pessoa ganhava um 

presente, então, era aquele presente, era o presente com o nome da empresa e tudo mais, mas 

a gente sabia que aquele dia você ia ser lembrado, que ia ter um presente”. Outro ponto 

positivo na empresa era a parte de suporte: “Acho que eles eram bem voltados assim para 

pessoa, você tinha acesso fácil a superintendência de RH, essa parte de pessoas, os próprios 

gestores eu acho que daria sim. Eu tive como uma experiência minha, eu fui promovida 

quando estava de licença maternidade, assim uma coisa é... dificilmente acontece isso, eu me 

surpreendi com isso”. Durante a entrevista, em diversos momentos, ficou demonstrado o 

vínculo emocional da entrevistada com a organização, especialmente quando questionada 

sobre o tipo de participação nos lucros e resultados que a empresa praticava. Essa pergunta se 

justifica, pois as seguradoras podem optar pelo valor mínimo de PLR estabelecido na 

convenção coletiva ou ter um plano próprio que geralmente paga valores maiores. Ela 
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respondeu: “olha... não tinha plano de incentivo assim, mas, assim, a empresa como um todo 

ela tinha tantas outras coisas que isso não... era... ficava em segundo plano, mais era a 

empresa mesmo, o amor, e assim as oportunidades que você tinha de crescimento, de carreira, 

de estar bem com o clima contava muito do que qualquer vantagem financeira, tanto é que eu 

nunca aceitei nada fora”. Ela relatou que mandou currículo para o mercado e recebeu alguns 

convites para atuar em seguradoras nacionais, mas teve oportunidades na empresa em que 

trabalhava, que fizeram com que ela rejeitasse essas propostas. Ela justifica que está muito 

feliz na empresa atual e que essa felicidade é reflexo do salário, conteúdo do cargo e clima da 

organização. Durante a entrevista, ficou visível que ela tinha muito orgulho por ter trabalhado 

na primeira seguradora. Não obstante todas as mudanças que ocorreram após a empresa ser 

adquirida, a entrevistada demonstrou ter também muito orgulho da seguradora multinacional 

atual. Passados 24 anos, ela continua trabalhando nessa seguradora, sem pretensões de sair 

para trabalhar em outra empresa. Os dados da pesquisa indicam que, por todas essas 

experiências positivas, construiu-se um vínculo emocional com a organização, 

proporcionando uma felicidade em dedicar o resto da carreira na organização atual, motivos 

que caracterizam o comprometimento afetivo.  

Entrevistado 04: Ele trabalhou cinco anos em uma seguradora nacional de grande porte. Foi 

desligado, após a empresa transferir a área em que ele trabalhava para a matriz, que ficava em 

outro estado. Ele afirma: “foi a minha grande escola, a minha... foi o meu auge, aonde eu 

consegui entender, conhecer realmente da área que eu estava trabalhando”.  Ele reconhece 

que, apesar de não ter conseguido uma promoção durante esse período, teve oportunidade de 

assumir novos desafios e enxergava a oportunidade de aprendizado, embora tivesse ciência de 

que outras empresas do mercado pagavam salários mais atrativos. Sobre o ambiente de 

trabalho, ele recorda que era um lugar em que todos se davam bem e onde a equipe tinha 

harmonia e por isso ele gostava de trabalhar na empresa. Essa experiência pode fazer o 

trabalhador ter um forte senso de integração com a organização, contribuindo para o 

comprometimento afetivo, o que pode explicar a sua permanência de cinco anos na 

organização.   

Entrevistado 04: Trabalhou quatro anos em uma seguradora nacional de grande porte. Após 

esse período, pediu demissão para ir trabalhar em uma seguradora multinacional. Recorda que 

a sua ida para essa seguradora teve como atrativo o início da comercialização de um produto 

que, embora fosse tradicional para vários players do mercado, era inédito naquela empresa. 

Por isso, ele entendia que o desafio era grande e esse era o maior atrativo. Sobre o ambiente 
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de trabalho nessa empresa ele recorda que era muito bom: “Novamente voltei a viver em um 

ambiente familiar, como eu já tinha sentido esse gostinho na corretora, onde as pessoas se 

ajudavam, onde as pessoas procuravam se preocupar com você além do serviço, mas também 

em casa”. Nessa empresa, ele teve apenas uma promoção, mas ressalta que a sua permanência 

era devido ao desafio de fazer um produto novo naquela seguradora e, por isso, as metas 

ambiciosas. Essa fala corrobora os estudos de Mowday et al (1979), sobre o funcionário estar 

disposto a oferecer um esforço acima do normal, a fim de ajudar a organização em que 

trabalha a ser bem-sucedida. O ambiente familiar corrobora os estudos de Medeiros (2003), 

quando o trabalhador sente que na empresa em que trabalha todos formam uma grande 

família, evidenciando um comprometimento afiliativo.  

Entrevistado 04: Trabalha há dois anos em uma seguradora multinacional, onde já obteve 

duas promoções. Nessa empresa, o ambiente é familiar, os funcionários são comprometidos 

com os desafios da empresa e a organização investe muito em treinamento para os 

funcionários. Por esse motivo, durante esses dois anos, ele não pesquisou o mercado, por 

acreditar que o seu salário está acima da média do mercado. Por isso, ele não tem vontade de 

sair da empresa e justifica: “estou feliz, estou satisfeito, já recebi duas promoções”. O 

entrevistado recorda que na época em que ingressou na empresa, ela passava por várias 

mudanças. Ele lembra que foi um transtorno muito grande para os funcionários, parceiros de 

negócios e clientes. Agora que tudo está tranquilo e a empresa está começando a colher os 

frutos do que plantou lá atrás, ele não quer ficar fora desse momento. Recentemente, ele 

recusou algumas propostas de outras empresas do mercado e justifica: “Por tudo que passei na 

empresa atual é... pela confiabilidade que eu tenho perante as minhas alçadas competentes, de 

superintendência e de diretoria, porque foi através deles que eu tive condições de assumir 

novos desafios”. Ele ressalta que, por tudo que a empresa oferece para ele, não aceitar outras 

propostas de trabalho é uma forma de retribuir tudo o que a empresa atual fez por ele. Os 

dados da pesquisa indicam que as promoções obtidas e o reconhecimento de que o salário está 

acima da média de mercado formam o comprometimento instrumental. Por outro lado, ter 

rejeitado outras propostas de trabalho, por entender que a sua permanência é uma forma de 

retribuir tudo o que a empresa lhe propiciou, caracteriza a base do comprometimento 

normativo. 

Entrevistado 06: Ele trabalhou por quase 10 anos em uma seguradora multinacional. Tinha 

estabilidade, o salário era um pouco melhor do que no emprego anterior e, embora não tenha 

conseguido promoções, teve várias transferências de área e isso era uma das coisas que ele 
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gostava na empresa. No entanto, depois de um período, ele percebeu que o salário estava 

defasado em relação ao mercado, sendo esse o motivo da sua saída. Esses motivos estão 

relacionados com o reconhecimento da ausência de alternativas de emprego e custos 

associados à saída, o que caracteriza o comprometimento instrumental. 

Entrevistado 06: Ele trabalha há três anos em uma seguradora multinacional. Afirmou que, se 

recebesse uma proposta para trabalhar em outra empresa, não aceitaria, ainda que fosse para 

ganhar mais, pois entende que existe possibilidade de crescimento profissional na empresa 

atual. Já obteve duas promoções e reconhece que o plano de carreira proposto pela empresa 

está funcionando. “Com eles eu consegui melhorar a situação da minha família, é... eu 

consegui dar uma qualidade melhor de vida para minha família, quanto a estudo, saúde e todo 

conforto que me ajuda e acaba gerando realmente uma gratidão para com a empresa, por todo 

o acolhimento que ela tem com o funcionário”, disse. Os dados mostram que o profissional se 

sente emocionalmente ligado e envolvido com a organização, o que caracteriza o 

comprometimento afetivo.  

Entrevistado 07: Ele trabalhou durante 10 anos em uma seguradora nacional de grande porte e 

orgulha-se muito de ter ficado lá esse período. Reconhece que cresceu muito 

profissionalmente, conseguindo assumir a gerência da área. Durante a entrevista, foi possível 

perceber que essa organização teve um imenso significado pessoal para o entrevistado, 

ficando caracterizado o comprometimento afetivo.  

Entrevistada 08: Trabalha há 20 anos em uma seguradora de grande porte multinacional. 

Iniciou na área financeira, onde permaneceu por dois anos. Após, foi transferida para a área 

de sinistro. Para a entrevistada, o que a fez continuar na empresa todos esses anos foram mais 

os motivos pessoais do que a empresa em si. “Eu era casada, mesmo casada, meu marido 

sempre foi autônomo, então não tinha assim, uma é... uma fonte de renda durável, então, eu 

que tinha um emprego fixo, com salário garantido eu fui ficando e aí, agora eu sou separada, 

eu fiquei com os meus três filhos, eu que conduzo a casa, e... i... como eu estou, hoje eu posso 

falar, não posso falar que o meu emprego é pra sempre, mas, é o que está me sustentando e é o 

que eu estou investindo”, confessa. Os dados da pesquisa sugerem que não foram 

identificadas as bases de comprometimento afetivo, instrumental e normativo, que justifiquem 

a permanência da entrevistada na empresa durante esses 20 anos. 
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Entrevistado 09: Trabalhou 12 anos em uma seguradora nacional de grande porte. “Como a 

empresa dava uma estrutura, não vou dizer que era uma garantia de emprego, uma 

estabilidade, porque é... você tinha uma projeção de carreira, então isso era visto e a carteira 

de benefícios que eles tinham também era muito boa, inclusive, em relação a parte de estudos 

né, então você sempre colocava isso na balança e de uma certa forma aquilo acaba entrando 

na sua remuneração e as promoções que foram surgindo, eu não fiquei estagnado nessa 

empresa”, argumenta. Com base na fala do entrevistado, ele associava os custos de saída da 

empresa, o que caracteriza o comprometimento instrumental.   

Entrevistado 09: Trabalha há dois anos em uma seguradora multinacional. No momento, são 

três os fatores que o fazem permanecer na empresa: a) possiblidade de crescimento 

profissional; b) clima muito bom; e c) pessoas parceiras. Destaca, porém, que o mais 

importante é a possibilidade de crescimento profissional. Ele só aceitaria uma proposta para 

trabalhar em outra empresa se a seguradora atual não cobrisse a proposta. Ressalta que, nesse 

caso, a parte financeira teria um peso maior. Quando ele comenta sobre a equipe e o clima, 

demonstra um comprometimento afetivo, mas, quando fala do crescimento profissional, 

proposta de trabalho de outra empresa e sobre o home office, verifica-se o comprometimento 

instrumental.    

Entrevistado 10: Trabalhou três anos em uma seguradora multinacional de grande porte. 

Recebeu algumas propostas para trabalhar em outras empresas, mas o “clima legal, gestor e 

equipe parceira” fizeram com que ele rejeitasse essas propostas. “O que me prendia mais lá, 

era a questão da gestão e da equipe mesmo, né”, destaca. Foi promovido duas vezes, mas, 

com o passar do tempo, começou a perceber que o mercado estava pagando um pouco mais 

por aquilo que ele podia oferecer. Ele argumentou que apenas “gestão e bom clima” não 

seguram funcionário e, como ele não enxergava mais possibilidade de crescimento na 

empresa, pediu demissão para ir trabalhar em outra seguradora. Quando o entrevistado fala 

sobre o clima e gestor, ele demonstra um envolvimento com os colegas de trabalho e com a 

organização, o que reflete o comprometimento afetivo. Por outro lado, quando ele diz que está 

ganhando abaixo do mercado, ele reconhece que não existem mais custos associados à sua 

saída, o que demonstra um comprometimento instrumental.  

Entrevistado 10: Trabalhou dois anos em uma seguradora multinacional, embora, em termos 

financeiros, o que ela oferecia fosse inferior às seguradoras nas quais ele já tinha trabalhado. 
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O que ele mais gostava nessa empresa era a oportunidade de crescimento profissional e a 

equipe de trabalho, o que configura o comprometimento afetivo.  

Entrevistado 11: Trabalha há quatro anos em uma seguradora multinacional de grande porte. 

O que faz com que ele permaneça nessa empresa é o clima organizacional, que é muito bom, 

bem como a questão financeira, já que os ganhos estão acima da média de mercado. Os dados 

da pesquisa sugerem que a permanência dele na empresa pode ser explicada pelo 

comprometimento afetivo e instrumental.  

 

4.3.3 Antecedentes do Comprometimento em Corretoras de Seguros e Seguradoras 

A figura 04 mostra o modelo de antecedentes de comprometimento organizacional em 

corretoras de seguros e seguradoras. 

Figura 04 – Modelo dos antecedentes de comprometimento organizacional 
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saiu porque a empresa encerrou as atividades; do entrevistado 04, que ficou nove anos e só 

saiu porque foi desligado da empresa após ela ser vendida; e do entrevistado 11, que 

inicialmente trabalhou sete anos na primeira corretora e só saiu porque a empresa também foi 

vendida, depois trabalhou em outra corretora por nove anos. Todos têm em comum o fato de 

terem ingressado no mercado de seguros, em uma corretora de seguros.  

Na seguradora, o tempo de permanência dos profissionais na empresa é muito mais 

prolongado. Seis dos profissionais entrevistados ficaram mais de 10 anos na mesma empresa e 

três ficaram acima de 20 anos.  

Do grupo que participou da pesquisa qualitativa, apenas dois entrevistados estão 

trabalhando em corretora de seguros: o entrevistado 03 está há cinco anos na empresa e o 

entrevistado 05 está há quatro anos. Oito profissionais atualmente trabalham em seguradora: a 

entrevistada 02 está há 24 anos na empresa, a entrevistada 08 está há 20 anos, os entrevistados 

04 e 11 estão há quatro anos na mesma seguradora e os demais estão há um tempo inferior.   

Os dados revelam que quatro profissionais pediram demissão da corretora de seguros 

em que trabalhavam para irem trabalhar em seguradora. Os dados sugerem que naquela 

ocasião a permanência deles na empresa era explicada pelo comprometimento afetivo e 

instrumental. Aliás, um trecho da entrevista 06, mostra que o entrevistado, ao pesquisar o 

mercado, constatou que o salário estava na média de mercado, mas os benefícios eram 

inferiores e isso foi um dos motivos que fizeram com que ele pedisse demissão na corretora.  

 

Na seguradora, apenas dois dos entrevistados pediram demissão para irem trabalhar 

em corretora. Os dados sugerem que naquela ocasião a permanência deles na empresa era 

explicada pelo comprometimento afetivo e instrumental.    

Nas corretoras de seguros os dados mostram que a base de comprometimento afetivo 

tem como antecedentes o clima organizacional, a percepção de justiça e a política de recursos 

humanos. O estudo de Rego e Souto (2004) também mostrou que a percepção de justiça 

explica o comprometimento afetivo. Enquanto que Cançado et al (2004) constatou que a 

política de recursos humanos reflete no comprometimento afetivo.  
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Nas corretoras de seguros, o comprometimento instrumental tem como antecedente a 

política de recursos humanos. Não foi identificado comprometimento normativo nos 

trabalhadores de corretoras de seguros.  

Nas seguradoras, os dados mostram que a base de comprometimento afetivo tem como 

antecedentes o clima organizacional, a percepção de suporte e a política de recursos humanos. 

Esses resultados corroboram em parte o estudo de Fernandes et al (2014), que teve como 

objetivo analisar as relações entre percepção de suporte organizacional e comprometimento 

afetivo, demonstrando que esse antecedente exerce forte e significativo impacto sobre essa 

dimensão do comprometimento. O estudo de Borges-Andrade e Pilati (2001) também mostrou 

que o suporte organizacional é um antecedente importante do comprometimento afetivo.  

Nas seguradoras, o comprometimento instrumental tem como antecedente a política de 

recursos humanos, que também aparece como antecedente para o comprometimento 

normativo. Esse resultado corrobora em parte o estudo de Cançado et al (2004), que também 

constatou que a política de recursos humanos contribuiu positivamente para o 

comprometimento normativo.  

Nas corretoras de seguros, a percepção de suporte não aparece como antecedente. Já 

nas seguradoras, a percepção de justiça não aparece como antecedente. Para ambas, o clima 

organizacional e a política de recursos humanos aparecem como antecedentes do 

comprometimento organizacional.  

Tanto nas corretoras de seguros como nas seguradoras apareceu o comprometimento 

afiliativo proposto por Medeiros (2003).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação de mestrado foi desenvolvida com o objetivo geral de 

compreender quais fatores influenciam o comprometimento dos funcionários de corretoras de 

seguros e seguradoras. Para alcançar esse objetivo, foi aplicado um survey com 188 

profissionais do mercado de seguros, contendo a escala do modelo multidimensional do 

comprometimento organizacional de Meyer e Allen (1991) e a análise das entrevistas com 11 

profissionais do setor.   

O primeiro objetivo específico tinha como intuito medir e comparar os indicadores de 

comprometimento, em três dimensões (afetiva, instrumental e normativa), dos funcionários de 

corretoras de seguros e seguradoras, o que foi atendido através do teste-T de amostras 

independentes. Os resultados não apontaram diferenças estatisticamente significativas no 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo. 

O segundo objetivo específico era analisar quais os fatores que mais influenciam cada 

dimensão do comprometimento no setor de seguros. O modelo de antecedentes do 

comprometimento, resultante da pesquisa, mostrou que nas corretoras de seguros, a base de 

comprometimento afetivo tem como antecedentes: o clima organizacional, a percepção de 

justiça e a política de recursos humanos. O comprometimento instrumental apresentou como 

antecedente a política de recursos humanos. Os resultados não mostraram comprometimento 

normativo nos profissionais enquanto trabalhavam em corretoras de seguros.  

Nas seguradoras, o comprometimento afetivo é formado pelos seguintes antecedentes: 

clima organizacional, percepção de suporte e política de recursos humanos. Nas bases de 

comprometimento instrumental e normativo, mostrou-se como antecedente a política de 

recursos humanos.  

Por fim, o terceiro objetivo específico, que era comparar as diferenças e semelhanças 

dos fatores que influenciam o comprometimento em seguradoras e em corretoras. O resultado 

da pesquisa qualitativa revelou a existência de comprometimento afiliativo de Medeiros 

(2003), reforçando algumas críticas ao modelo multidimensional de Meyer e Allen (1991), 

constatadas na literatura do comprometimento, que afirmam que esse modelo apresenta 

dimensões que podem ser consideradas controvertidas, por reunir, sob o mesmo rótulo, as 

dimensões do comprometimento (MOSCON et al, 2012).  
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Os resultados apontados neste estudo poderão nortear políticas de gestão estratégica de 

pessoas, na utilização de cada um dos antecedentes constatados na pesquisa, com o objetivo 

de ampliar o nível de comprometimento organizacional em corretoras de seguros e 

seguradoras.  

A importância desta questão de pesquisa revela-se em sua contribuição no campo de 

estudos sobre comprometimento organizacional. No Brasil, como foi apresentado no decorrer 

deste trabalho, não foram encontrados trabalhos de comprometimento organizacional no setor 

de seguros. O presente estudo pode servir de referência para pesquisas futuras de antecedentes 

do comprometimento organizacional, em outros segmentos, que apresentem similaridade com 

o setor de seguros, na configuração de indústria principal e parceiros diretos.   

As limitações da pesquisa repousam principalmente: a) na parte quantitativa, por se 

tratar de uma amostra pequena e ter sido aplicada apenas a profissionais que atuam na cidade 

de São Paulo; b) na parte qualitativa, destaca-se que foram entrevistados apenas profissionais 

que atuam na área técnica e de sinistro, o que pode representar um aspecto específico de 

comprometimento apenas nesses setores.   

Como sugestão para futuros estudos, recomenda-se aplicar uma pesquisa quantitativa 

com os profissionais de corretoras de seguros e seguradoras, incluindo as escalas dos 

antecedentes utilizados nesse estudo: clima organizacional, percepção de justiça, percepção de 

suporte e políticas de recursos humanos. Outra sugestão, é investigar os antecedentes do 

comprometimento nos demais segmentos em que também exista a configuração de indústria 

principal e parceiros diretos, tais como: a) montadora de automóveis e concessionárias; b) 

construtoras e corretoras de imóveis; c) sociedade em conta de participação, onde há a figura 

da empresa principal (sócio ostensivo) e a empresa parceira (sócio participante).  
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA QUANTITATIVA – MERCADO 

DE SEGUROS  

 

Prezado (a) colega, 

 

Estou desenvolvendo uma pesquisa para a dissertação do curso de Mestrado em 

Administração pela Universidade Metodista de São Paulo, a qual tem por finalidade 

estudar o fenômeno do comprometimento organizacional no mercado de seguros. 

 

Esta pesquisa tem objetivo exclusivamente científico e acadêmico e está sendo 

desenvolvida sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Administração – 

PPGA, ligada à Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Não é necessário que você se identifique. Suas respostas serão tratadas com absoluta 

confidencialidade e anonimato. 

 

Por favor, responda com total sinceridade às perguntas a seguir, de acordo com o que 

você realmente sente. Sua colaboração é muito importante.  

 

Agradeço antecipadamente a gentileza em responder ao questionário.  

 

Ponho-me à disposição para esclarecimentos através dos seguintes meios: 

 

Fone: (11) 96717-3568 

 

E-mail: Vfsena28@yahoo.com.br 

 

Muito obrigado, 

 

Pesquisador: Vanderlei Ferreira de Sena 

 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

mailto:Vfsena28@yahoo.com.br
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Favor informar os dados a seguir: 

1. Sexo 

(   ) Masculino                    (   ) Feminino 

2. Idade 

(   ) 18 a 25 anos          (   ) 31 a 35 anos          (   )41 a 50 anos 

(   ) 26 a 30 anos          (   ) 36 a 40 anos          (   ) acima de 50 anos 

3. Escolaridade 

(   ) 2º grau completo                    (   ) superior completo 

(   ) superior incompleto               (   ) Pós-graduação  

 

4. Idioma (pode assinalar mais que uma resposta ou deixar em branco) 

(   ) Inglês Básico               (   ) Inglês Intermediário               (   ) Inglês Fluente 

(   ) Espanhol Básico         (   ) Espanhol Intermediário         (   ) Espanhol Fluente 

 

5. Estado Civil  

(   ) solteiro(a)          (   ) viúvo(a)          (   ) separado(a) / divorciado(a) 

(   ) casado(a) ou amaziado(a)              (   ) outros 

 

6. Quantas pessoas dependem de seus ganhos? 

(   ) nenhuma (nem você exclusivamente)         (   ) 3 pessoas          (   ) + de 5 

pessoas 

(   ) 1 pessoa (você)                   (   ) 4 pessoas 

(   ) 2 pessoas                     (   ) 5 pessoas 

 

7. Qual o ano de admissão na empresa atual? __________ .  

 

8. Atualmente você é funcionário de: 

(   ) Corretora de Seguros          (   ) Seguradora     (   ) Resseguradora           

(   ) Empresa que presta serviço para corretora/seguradora  

(   ) Outros    
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9. Atualmente você trabalha na área:  

(   ) Comercial          (   ) Técnica/Faturamento          (   ) Sinistro          (   ) Subscrição 

(   ) Gerenciamento de Riscos          (   ) Financeira/Contábil          (   ) Recursos Humanos           

(   ) Auditoria/Compliance    (   ) Outras 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Nos itens a seguir, marque com um X o número que melhor corresponda à sua avaliação. 

Use os seguintes critérios: 

Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Pouco 

Em 

Dúvida 

Concordo 

Pouco 

Concordo 

Plenamente 

1 2 3 4 5 

 

1. Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer na organização que 

trabalho atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

2. Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar 

agora a organização que trabalho atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

3. Eu me sentiria culpado se deixasse agora a organização que trabalho 

atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

4. A organização que trabalho atualmente merece minha lealdade. 1 2 3 4 5 

     

5. Eu não deixaria a organização que trabalho atualmente agora, porque 

tenho uma obrigação moral com as pessoas que lá trabalham.  

1 2 3 4 5 

     

6. Eu devo muito a organização que trabalho atualmente. 1 2 3 4 5 

     

7. Na situação atual, ficar na organização que trabalho atualmente é, na 

realidade, uma necessidade mais do que um desejo. 

1 2 3 4 5 

     

8. Mesmo que eu quisesse, seria muito difícil para eu deixar agora a 

organização que trabalho atualmente.  

1 2 3 4 5 
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9. Se eu decidisse deixar agora a organização que trabalho atualmente, minha 

vida ficaria bastante desestruturada.  

1 2 3 4 5 

     

10. Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse a organização que 

trabalho atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

11. Se eu já não tivesse dado tanto de mim na organização que trabalho 

atualmente, eu poderia pensar em trabalhar num outro lugar. 

1 2 3 4 5 

     

12. Uma das poucas consequências negativas de deixar a organização que 

trabalho atualmente seria a escassez de alternativas imediatas. 

1 2 3 4 5 

     

13. Eu seria muito feliz em dedicar o resto de minha carreira na organização 

que trabalho atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

14. Eu realmente sinto os problemas da organização que trabalho atualmente 

como se fossem meus. 

1 2 3 4 5 

     

15. Eu não sinto, em mim, um forte senso de integração com a organização 

que trabalho atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

16. Eu não me sinto emocionalmente vinculado a organização que trabalho 

atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

17. Eu não me sinto como uma pessoa de casa na organização que trabalho 

atualmente. 

1 2 3 4 5 

     

18. A organização que trabalho atualmente tem um imenso significado pessoal 

para mim. 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE – ENTREVISTAS 

 

Entrevistado: 01 

Data: 08/01/2016 

Duração: 26 minutos e 41 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 44 anos de idade, casado e está no mercado 

de seguros há vinte e nove anos. Tem formação superior em análise gerencial, concluída no 

ano de 2006. Possui nível de inglês intermediário e já realizou vários cursos técnicos na área 

de seguros. 

Ele ingressou no mercado de trabalho no ano de 1987, já no setor de seguros, em uma 

corretora nacional, exercendo o cargo de office boy. Com o passar dos anos, foi crescendo na 

empresa e conseguiu algumas promoções, passando a exercer o cargo de auxiliar de escritório 

e, posteriormente, a atuar na área de sinistro de automóvel.  

Na corretora, ele tinha um salário fixo, além dos benefícios previstos na convenção 

coletiva categoria profissional dos securitários.   

Questionado sobre o ambiente de trabalho na empresa, ele respondeu: “o clima era 

bom, as pessoas lá eram parceiras na época, mi ajudaram muito. O ambiente era muito 

agradável e, com relação à chefia, o meu contato com eles era ótimo, não tinha nada que 

desabonasse e eu gostei de trabalhar nesta empresa”.  

Ele trabalhou durante sete anos na corretora e só saiu em virtude do fechamento da 

empresa, que passava por dificuldades financeiras. 

Durante seis meses, ele procurou emprego até conseguir ingressar em uma seguradora 

nacional, onde havia deixado um currículo na portaria. Nesta empresa, onde permaneceu por 

20 anos, foi contratado inicialmente como auxiliar de escritório, para a área de sinistro de 

automóvel, passando a exercer, posteriormente, o cargo de atendimento pessoal ao cliente 

(segurados, corretores, terceiros e oficinas), sendo promovido, ainda, para analista de sinistro. 

No total, foram três ou quatro promoções, mas considerava que “as promoções não eram 

realizadas de forma justa, porque eles tinham seus favorecidos e davam mais oportunidades 

para essas pessoas, nesta parte a empresa pecava muito”.    
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Questionado sobre o que o fez permanecer por vinte anos na mesma empresa, ele 

respondeu: “para ser sincero, foi comodismo, e, que foi o que? Muito comodismo, eu acho 

que se tivesse mandado currículo para outras empresas, eu não ficaria tanto tempo nesta 

empresa e poderia ter tido outras oportunidades de estar conhecendo outros ramos também, 

mas eu fiquei somente no ramo de automóvel”. Argumentou que o relacionamento com os 

colegas da empresa era bom. 

Na empresa, ele tinha: salário fixo, assistência médica, auxílio transporte, vale 

refeição, vale alimentação e participação nos lucros e resultados da empresa. Entretanto, 

comentou que, em contato com colegas do mercado de seguros, ele sabia que o salário que 

recebia era bem inferior ao mercado. 

Então, eu o questionei que, mesmo sabendo disso, ele permaneceu 20 anos na 

empresa. O que, de fato, fez com que ele ficasse na empresa por todo esse período? Ele 

respondeu: “Durante os vinte anos eu cheguei a mandar currículo duas ou três vezes para 

outras empresas do setor de seguros, mas não tive nenhuma proposta e ele acabei ficando 

muito acomodado por que eu tinha um relacionamento muito bom com os colegas de 

trabalho”.   

Questionado sobre como ele enxergava os problemas da empresa e da área em que 

trabalhava, ele respondeu: “Eu pegava, o que eu acho que isso era até errado da minha parte, é 

que eu absorvia esses problemas lá da empresa, tudo para os clientes ficarem bem satisfeitos 

com a empresa. E infelizmente trazia isso pra mim, o que não era uma coisa boa”. 

No ano de 2014, ele foi demitido e ficou menos de trinta dias desempregado, até 

ingressar em outra seguradora, desta vez, uma multinacional. A nova colocação profissional 

deu-se por meio de indicação de um colega com quem trabalhou na seguradora anterior. Foi 

contratado para atuar na mesma área e já conta com um ano e três meses na nova empresa. 

O salário é fixo e os benefícios são: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, 

assistência médica, academia, grêmio, auxílio farmácia e, após um ano de empresa, também é 

custeada uma parte da pós-graduação, desde que o curso seja interessante para os negócios da 

empresa. 
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Ele comentou: “o ambiente na empresa atual, o pessoal é muito reservado, os 

funcionários mais antigos dão mais atenção, mas não são todos os colegas que você pode 

contar”.  

Até o momento, não obteve nenhuma promoção e considera que as promoções não 

ocorrem de maneira justa. Sobre a divisão das tarefas, acredita que não é feita de forma justa, 

pois “alguns fazem muito e alguns fazem pouco”.  

Questionado sobre as diferenças entre as duas seguradoras, ele disse que, na 

seguradora atual, “ela tem recrutamento interno, que assim, não é a cada seis meses, em dois 

em dois anos tem o quê? Recrutamento interno e as pessoas podem estar participando”, ao 

passo que, na seguradora anterior, demorava muito para ser divulgada alguma vaga a ser 

preenchida pelos próprios funcionários.  

O entrevistado admite que analisaria a possibilidade de trabalhar em uma corretora de 

seguros novamente, caso recebesse alguma proposta. Entretanto, disse que, após ter 

trabalhado por tanto tempo em seguradora, não se vê hoje trabalhando em corretora 

novamente, exceto se for uma corretora multinacional, pois, segundo foi informado por 

colegas do mercado, nessas corretoras o funcionário tem possibilidade de crescimento 

profissional.  

O entrevistado citou que nas corretoras multinacionais há plano de carreira, além da 

oportunidade de explorar o idioma inglês -  o que o interessaria, já que que possui um pouco 

de domínio no idioma. Portanto, dificilmente trocaria o emprego atual para ir trabalhar em 

uma corretora nacional.  

Sobre trabalhar em outra seguradora, aceitaria, preferencialmente para trabalhar em 

outra área que não seja sinistro de automóvel.  

Questionado sobre a diferença de trabalhar em uma corretora e uma seguradora, ele 

respondeu: “É simples, porque na corretora de seguros, eu volto a falar, na corretora nacional, 

os benefícios não são iguais aos da seguradora. Porém, eu tenho conhecimento de que, nas 

corretoras multinacionais, eles têm benefícios que vão além do que algumas seguradoras até 

multinacionais oferecem no mercado”. Ressaltou que, além dos benefícios, na corretora 

multinacional existe plano de carreira e maior possibilidade de crescimento profissional.   
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Ao ser questionado se considerava a possibilidade de continuar trabalhando na 

seguradora atual até a aposentadoria, ele disse que não. Os motivos são: o ambiente não é 

bom e ele quer ingressar em outra seguradora ou corretora multinacional, para ter a 

oportunidade de trabalhar em outra área que não seja automóvel, tendo em vista que já atua 

nessa área há vinte e nove anos. Na empresa atual, existe a possibilidade, desde que haja o 

recrutamento interno para outras áreas.  

Ele reconhece a importância da empresa na sua vida, uma vez que é de lá que ele tira o 

seu sustento, mas não considera isso como um sentimento de gratidão pela empresa. Na 

verdade, a gratidão que ele tem é pelo colega que o ajudou a ingressar na empresa.  

Em relação ao suporte organizacional, ele sente que a empresa daria suporte, caso 

tivesse algum problema. ”Eu acho que sim, porque eu volto a falar esse meu gestor atual, ele é 

muito humano e eu acho que se tivesse algum problema particular que afetasse meu 

desempenho dentro da empresa, eu acho que... eles dariam respaldo sim”.   

Ele compactua com os valores da organização. 

Ao ingressar na empresa, ele tinha a expectativa de crescimento, desde em área 

diversa da atual (de automóvel). Até o momento, essa expectativa não foi correspondida e 

acredita que não. 

Se tivesse alguma proposta atrativa financeiramente para deixar o mercado de seguros, 

ele aceitaria.   
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Entrevistado: 02 

Data: 12/01/2016 

Duração: 42 minutos e 12 segundos 

A entrevistada é do gênero feminino, tem 44 anos de idade, casada e tem uma filha. A 

sua formação superior é em administração de empresas. Possui pós-graduação em marketing e 

vários cursos técnicos na área de seguros. 

O início da carreira profissional, ainda com 15 anos de idade, foi em uma loja, como 

vendedora, onde permaneceu por dois anos. Após, exerceu o cargo de secretária executiva em 

uma empresa metalúrgica, por quase dois anos. No entanto, ela lembra que o local de trabalho 

ficava longe de sua residência, o que a fez aceitar uma oportunidade para trabalhar na 

seguradora que ficava a cinco minutos de sua casa. Portanto, aceitou a proposta de trabalho 

apenas por ser muito próximo de onde morava. 

Assim, no ano de 1992, ela ingressou no mercado de seguros. Era uma seguradora 

nacional, de pequeno porte, uma empresa familiar. Ela lembra que entrou como datilógrafa, 

na área de subscrição de riscos. No dia-a-dia, o contato era com os corretores e filiais da 

seguradora. Trabalhou durante dezesseis anos na empresa, onde teve, ao longo desse período, 

diversas promoções. A primeira ocorreu apenas seis meses depois da contratação. Comenta 

que cresceu junto com a empresa.   

A empresa pagava salário fixo, bem como custeava 50% da faculdade, além de cursos 

técnicos na área de seguros e cursos in company. Quando questionada sobre quais eram os 

outros benefícios que a empresa oferecia, ela disse: “os benefícios....... era o mínimo” e 

continuou, “mas tinha uma coisa diferente assim, quem trabalhou nessa empresa fala assim 

com muita saudade. Por que? Ela era uma empresa gostosa de se trabalhar eu tinha muito 

amor com isso”. Ela relatou que, naquela época, a empresa tinha no Brasil, aproximadamente, 

quatrocentos funcionários e, com isso, os processos fluíam mais, o acesso às pessoas e aos 

departamentos ocorriam com facilidade, não havia muito intermediários, ao contrário do que 

ocorre em grandes empresas. Ela recorda, ainda, que as coisas aconteciam dentro dos prazos 

estipulados. 
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Sobre o clima organizacional, ela disse que era excelente. A empresa tinha a 

preocupação de manter um clima agradável, de uma área atender a necessidade da outra, sem 

haver desperdícios, ou seja, sem a realização de atividades desnecessárias e retrabalho.  

Ela acrescentou que existiam algumas coisas direcionadas, com o objetivo de cultivar 

um clima melhor na empresa. “Ao invés de ter festa de final de ano, nós tínhamos 

convenções, então alugava um espaço, normalmente era de sábado de manhã até a tarde e 

vinha gente do Brasil inteiro, era apenas funcionários reunidos naquele dia, o dia inteiro. 

Então, lá se falava no planejamento estratégico, de tudo que aconteceu no ano, de tudo que 

esperava para o próximo ano. Então, tinha essa parte é... oficial de estratégico mesmo, 

deixava todo mundo no mesmo filme e era uma coisa gostosa e depois tinha a parte de 

diversão, de amizade, da festa em si”.  

Na parte de gestão de pessoas, ela lembra: “por exemplo, são pequenas coisas que 

marcam né, o aniversário, todo aniversário a pessoa ganhava um presente, então, era aquele 

presente, era o presente com o nome da empresa e tudo mais, mas a gente sabia que aquele dia 

você ia ser lembrado, que ia ter um presente”.  

A sua expectativa quando ingressou na empresa era o desenvolvimento e o 

crescimento profissional e reconhece que a sua expectativa foi correspondida. 

Questionada sobre a sua percepção, em relação ao suporte organizacional, ela 

respondeu: “Acho que eles eram bem voltados assim para pessoa, você tinha acesso fácil a 

superintendência de RH, essa parte de pessoas, os próprios gestores eu acho que daria sim, eu 

tive como uma experiência minha, eu fui promovida quando estava de licença maternidade, 

assim uma coisa é... dificilmente acontece isso, eu me surpreendi com isso”.  

Quando questionei sobre o tipo de participação nos lucros e resultados da empresa, ela 

respondeu: “Olha... não tinha plano de incentivo, assim, mas, assim a empresa como um todo 

ela tinha tantas outras coisas que isso não... era... ficava em segundo plano, mais era a 

empresa mesmo, o amor, e assim as oportunidades que você tinha de crescimento, de carreira, 

de estar bem com o clima contava muito do que qualquer vantagem financeira, tanto é que eu 

nunca aceitei nada fora”. Ela relatou que chegou a mandar currículo para o mercado e que 

recebeu alguns convites para atuar em seguradoras nacionais, mas as oportunidades que teve 

na empresa em que trabalhava fizeram com que ela rejeitasse todas as propostas externas.  
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 No ano de 2007, a seguradora em que ela trabalhava foi adquirida por uma seguradora 

multinacional. “Foi um ano marcante na minha vida, quando soube da compra da empresa. 

Então, veio uma multinacional fez a proposta para essa empresa nacional, que era bem 

estabilizada, não tinha nenhum problema financeiro, crise, nada e o momento que eu estava na 

minha vida bem estabilizada, assim, com tudo no lugar, eu tinha conseguido unir a minha 

filha a escola do lado da minha empresa, ela estudava do lado, aí eu levava almoçava com ela, 

voltava fazia tudo e tinha todo o tempo a ela pra me dedicar a ela e a empresa, aí recebi uma 

notícia, assim, que a empresa seria comprada. Então, assim, além de não saber o que seria do 

futuro, ainda assim, o que mais me pesou mesmo foi o particular, né, poxa, eu estava num 

momento tão bom assim, próxima da minha filha, eu sempre trabalhei e estudei muito, 

morava perto da empresa, não tão perto de quando eu entrei, mas era no centro, era próximo 

de onde eu morava, aí surgiu esse baque”, disse. Ela ressaltou que a preocupação não era, de 

fato, com a carreira e sim com a vida pessoal.  

Ela comentou que, quando a empresa foi incorporada pela seguradora multinacional, 

ela se surpreendeu, pois achava que a empresa adquirente, por ser uma multinacional e ter o 

dobro do tamanho da empresa que foi adquirida, tivesse uma estrutura tecnológica avançada. 

Ela disse que, na verdade, foi um retrocesso na parte operacional, pois a empresa adquirida já 

fazia emissão das apólices online, enquanto que, na seguradora multinacional, não havia nada 

disso e a emissão das apólices passou a demorar quase vinte dias, já que o sistema era 

precário e o fluxo dos processos eram bem mais complexos.  

Quando a questionei sobre o que mudou com a sua ida para a seguradora 

multinacional, ela disse que, antes, tudo ocorria de forma rápida e assertiva. Na seguradora 

multinacional, por outro lado, há diversas alçadas no Brasil e para a matriz no exterior, de 

forma que as coisas caminham mais lentamente.  

A questão operacional, principalmente, bem como algumas tecnologias e produtos não 

foram aproveitados, porque prevaleceu a política da empresa adquirente, no caso, a 

seguradora multinacional. Ela destacou que a parte de sistemas da seguradora em que 

trabalhava praticamente não foi aproveitada. Houve o aproveitamento das pessoas, que 

continuaram a trabalhar na empresa, após a incorporação.  
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Houve segregação das atividades: antes, uma área fazia todas as etapas de um 

determinado trabalho; na nova empresa, o processo era diluído em várias áreas, cada uma 

fazendo uma determinada etapa. 

Questionada sobre o ambiente de trabalho na nova empresa, ela disse que, no início, o 

clima mudou muito, começou a ter muita disputa de poder, conflito de interesses e as áreas 

parceiras começaram a competir muito entre elas. Os funcionários da empresa adquirida, de 

certa forma, eram um pouco rotulados como o pessoal da empresa que foi comprada.  

Durante a entrevista, ficou muito claro que a entrevistada tinha um imenso orgulho por 

ter laborado na seguradora nacional e, a despeito de todas as mudanças que ocorreram após a 

aquisição da empresa, ela também tem muito orgulho de laborar na nova empresa (seguradora 

multinacional). 

Sobre a percepção de justiça, ela comentou que, na seguradora anterior, não havia uma 

política bem definida de promoções, cargos e salários, por ser uma empresa pequena. A 

seguradora atual, por ter uma operação bem robusta, possui níveis de cargos e salários bem 

definidos. Nesta empresa, a entrevistada já obteve três promoções. Na empresa atual, existe o 

recrutamento interno, coisa que não existia na anterior. As promoções ocorrem de forma justa 

e a distribuição de tarefas também.   

Em relação aos ganhos, na seguradora atual, o salário continua fixo, mas o nível 

salarial aumentou. Há vale alimentação, vale refeição, plano de saúde e plano odontológico. 

Há, ainda, um plano próprio de participação nos lucros e resultados, que pode pagar algo a 

mais do que estabelece a convenção coletiva.   

Sobre a possibilidade de trocar de emprego, caso tivesse alguma proposta para 

trabalhar em outra seguradora, ela disse que depende. No momento, está muito feliz na 

empresa em que trabalha (salário, conteúdo do cargo e clima) e considera que o salário não é 

o diferencial. Se a proposta fosse de uma corretora de seguros, ainda que multinacional, ela 

descartaria. Jamais trocaria uma seguradora para ir trabalhar em uma corretora de seguros. 

Atualmente, ela busca, no mercado de seguros, o equilíbrio entre vida particular e 

profissional. Já pensou, no passado, em sair da empresa, por não conseguir conciliar as duas 

coisas. Durante a entrevista, ressaltou que gosta muito do que faz hoje e também tem uma 

excelente relação com a equipe de trabalho. 
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Entrevistado: 03 

Data: 13/01/2016 

Duração: 55 minutos e 51 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 41 anos de idade, solteiro e não tem filho. 

A sua formação superior é em processamento de dados. Possui vários cursos técnicos na área 

de seguros, realizados fora da empresa. 

O começo da carreira profissional foi na área de atendimento ao cliente externo 

(assistência técnica). Posteriormente, trabalhou na área de produção de uma indústria plástica.  

Em seguida, atuou na área de call center de uma empresa que prestava serviços para uma 

seguradora nacional, atendendo os clientes de automóveis. Foi nesse momento que ingressou 

no mercado de seguros. Desempenhava trabalho voltado para a parte técnica da área de seguro 

de automóvel e mantinha contato diário com corretores de seguros.  

Foi, então, contratado por essa seguradora para executar as mesmas tarefas que já 

executava como terceirizado. Na época, a seguradora tinha, aproximadamente, três mil 

funcionários. 

Na seguradora, ele recebia salário fixo, vale transporte, vale alimentação, vale refeição 

e plano de saúde. A empresa não custeava faculdade nem cursos externos.  

Ele disse que na seguradora havia um ambiente jovem, amigável, as pessoas eram bem 

unidas e tinham camaradagem. Havia, todavia, muita pressão com relação aos prazos e os 

sistemas não eram adequados para se atingir as metas. Não havia avaliação de desempenho e, 

durante o tempo em que lá trabalhou, não teve promoção.  

Sobre a distribuição de tarefas, ele disse que era realizada de forma justa. Destacou, 

entretanto, que a organização não oferecia suporte aos funcionários.  

Após dois anos de labor nessa empresa, foi demitido. Permaneceu quase quatro meses 

desempregado, até conseguir ingressar em outra seguradora, desta vez, uma empresa 

multinacional. Obteve a colocação por intermédio de uma agência de emprego, para atuar na 

área de call center para o produto de automóvel, inicialmente como terceirizado. Após três 

meses foi efetivado.   
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Ele trabalhou por três anos e seis meses na empresa. Nesse período, foi para a área de 

sinistro de automóvel, em que mantinha contato com os clientes (segurados).  

O salário era fixo. Havia vale alimentação, vale refeição, vale transporte e plano de 

saúde. A participação nos lucros e resultados era apenas a prevista na convenção coletiva da 

categoria. A empresa mantinha convênio com lojas de roupa (por exemplo: Colombo), 

algumas faculdades para cursos de graduação e escolas de idiomas.  

Sobre o ambiente de trabalho, ele comentou que o clima era de camaradagem entre a 

equipe e os líderes, a distribuição de tarefas era igual para todos e havia respeito mútuo entre 

os líderes, subordinados e equipes. 

Durante o período trabalhado para essa seguradora, ele não obteve promoção, apenas 

transferência de área. Quando questionei se ele considerava justos os critérios de promoções, 

ele respondeu: “existia algo interessante lá, é... havia as oportunidades, porém, não atendia a 

todos na empresa, então, a empresa tinha o que? Um excesso de talentos, mas não existia 

lugares pra esses talentos serem distribuídos, então, devido a isso, se perdia muitos talentos 

para o mercado”. Ele comentou que existia uma avaliação de desempenho e nessa avaliação o 

funcionário tinha o feedback daquilo que ele precisava melhorar para crescer na empresa.  

Nessa mesma seguradora, existia um suporte organizacional, conforme apontou o 

entrevistado: “Tinha um canal específico, caso o profissional precisasse teria uma orientação 

psicológica, financeira, inclusive, problemas de ambiente interno”. 

Depois de quase quatro anos de empresa, ele pediu demissão para ir trabalhar em uma 

corretora multinacional. Quando questionei o motivo, ele respondeu: “Eu sempre procurei 

crescer em qualquer empresa que eu passo, coloco como desafio o crescimento, conhecer a 

cultura da empresa, identificar com a cultura da empresa e buscar o crescimento”. Mas, após 

completar um ano de empresa, eu participei de dois recrutamentos internos. Entretanto, os 

recrutamentos internos eram muito difíceis, em um dos processos de seleção que eu participei 

percebi que não houve transparência e no segundo processo que eu participei ficou claro pra 

mim que não havia lugar para todos e daqueles que havia lugar já era para funcionários que 

estavam já direcionados, como agente costuma usar a popular carta marcada”.  
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Através da agência de empregos Catho, ele conseguiu ingressar em uma corretora 

multinacional, como analista de sinistro de automóvel. Nessa posição, mantém contato diário 

com seguradora, segurado e área comercial da corretora.  

O salário é fixo e os benefícios são: vale restaurante, vale transporte, plano de saúde, 

convênios e parcerias com escolas de idiomas, faculdades, academias, além de programa que 

oferece massagem, ginástica laboral e pilates. 

Até o momento, ele não teve promoção, mas entende que cresceu profissionalmente e 

a cada dia que passa está apreendendo coisas novas. Durante esse período de cinco anos, em 

que está na empresa, ele teve a oportunidade de conhecer outros produtos e atualmente cuida, 

também, de sinistros: residenciais, de aparelhos celulares, de micro seguro, patrimonial de 

equipamentos e massificados com grandes redes do varejo.  

Sobre o clima organizacional na corretora, ele disse que, no início, “eu já não vi muita 

camaradagem, na corretora o que eu vi foi muita competição, bastante competição e.... dessa 

competição, não era uma competição sadia, era uma competição, que se preocupava mais em 

apontar os erros dos outros, pra se sobressair e futuramente ter o seu nome pra uma 

promoção”. Atualmente, melhorou um pouco, mas ele salientou que o clima nas seguradoras 

em que trabalhou era melhor. Ele destacou, entretanto, que a área de recursos humanos da 

corretora tem realizado diversas ações para melhorar o clima da empresa.  

A respeito das promoções, ele considera que ocorrem de forma justa. Relatou que lá 

existe o recrutamento interno, que é bastante transparente. Quando não se consegue preencher 

internamente determinada vaga, a empresa tenta trazer o profissional do mercado. O ponto 

negativo, porém, é haver na empresa pessoas que executam o mesmo trabalho, mas ganham 

salários diferentes. Quanto à distribuição de tarefas, ele considera que ocorre de forma justa.  

Na referida corretora, segundo apontou o entrevistado, “existe também o canal 

telefônico que você pode é... telefonar e o RH deixa sempre as portas abertas pra você 

precisar de alguma coisa, você pode falar também”. 

Ao ser questionado se tem vontade de sair da empresa, ele respondeu: “No momento, 

eu que a corretora oferece, há muito lá dentro a se crescer, a muito se apreender, porém, é... 

tem que ter por minha parte um pouco mais de paciência se preparar, ou seja, estudar mais os 

produtos, é... pra que eu consiga abrir caminhos para as demais áreas”.  
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Questionado sobre a possibilidade de trabalhar novamente em seguradora ou em outra 

corretora multinacional, caso recebesse proposta, ele considera que teria que equilibrar o 

ambiente interno e os valores organizacionais. Caso contrário, ele não considera a hipótese de 

sair da empresa atual, ainda que o salário oferecido externamente seja atrativo. Argumenta 

que, se não houver essa identificação com o ambiente interno e os valores, não vale apena.  

Por outro lado, se recebesse uma proposta para trabalhar em corretora nacional, ele 

analisaria o desafio, principalmente para assumir um cargo de liderança. No entanto, se fosse 

para exercer a mesma função atual, não aceitaria.   

Sobre a diferença entre trabalhar em seguradora e em corretora, ele disse: “Hoje é... 

entre seguradora e corretora a questão que difere uma da outra hoje é mais salarial, ou seja, a 

seguradora tem um piso maior do que da corretora. Em questão de ambientes e valores, a 

seguradora pode superar a corretora ou a corretora superar a seguradora. Então, a questão de 

trato com pessoas ambas que eu vi não difere muito, mas o que difere mesmo seguradora e 

corretora é o piso salarial”.  Entretanto, para ele existe diferença no quesito desafio, na 

corretora de seguros o desafio é maior que na seguradora.  

Ele demonstrou um sentimento de gratidão pela empresa atual, reconheceu o 

crescimento profissional que teve e continua a ter nessa empresa. Ressaltou que a empresa 

contribuiu muito para sua carreira e isso é o que ele mais aprecia: “possibilidade de 

crescimento profissional”. A expectativa, quando entrou na empresa, era de crescimento. Ele 

considera que, embora não tenha sido promovido, tem aprendido muito e a vantagem de 

trabalhar na corretora é o trabalho dinâmico, coisa que não acontece na seguradora. “O 

desafio na corretora é o tempo todo”, apontou.  Hoje, o que ele busca no mercado de seguros e 

encontra na empresa atual é a oportunidade de crescimento profissional. Mas, se recebesse 

uma proposta atrativa para sair do mercado de seguros, aceitaria.  
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Entrevistado: 04 

Data: 19/01/2016 

Duração: 41 minutos e 14 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 38 anos de idade, solteiro e tem um filho. 

A sua formação superior é em administração, com ênfase em análise de sistemas. Atua há 

vinte três anos no mercado de seguros.  

O começo da carreira profissional foi em uma corretora de seguros nacional e de 

pequeno porte, que tinha, aproximadamente, vinte e cinco funcionários. Ele recorda que, na 

época, quando tinha apenas quatorze anos de idade, o seu irmão viu um anúncio de uma vaga 

para office boy e levou ele para fazer uma entrevista, sendo aprovado e dando início a sua 

carreira profissional. 

O salário era fixo e os benefícios eram: vale transporte, participação nos lucros e 

resultados de acordo com a convenção coletiva da categoria, vale refeição e pagamento da 

metade do valor da mensalidade da faculdade. Sobre esse último benefício, ele disse: “é tinha 

esse benefício extra que as vezes não era nem obrigação da empresa dar que era arcar com os 

custos da minha faculdade, metade da minha faculdade, mas eu tinha esse benefício também 

que era um benefício extra que pra mim foi de grande ajuda”.  

Questionado se, durante os nove anos em que ele permaneceu nessa empresa, ele 

pesquisou o mercado para saber se o salário que ganhava estava compatível com o nível 

salarial praticado pelas demais empresas do setor, ele disse que não consultou o mercado, pois 

estava muito feliz na corretora: “Quando a gente trabalha numa empresa e trabalha de uma 

forma que você está sendo bem valorizado eu acho que dificilmente você de repente, até por 

questão de consultar o mercado eu não tinha esse pensamento de consultar o mercado, uma 

porque eu estava muito feliz e eu com certeza as atividades que eu exercia eu estava bem 

recompensado e outra porque ali no lugar onde eu estava, eu principalmente, eu estava tendo 

oportunidade de apreender outras atividades que não fosse as minhas, então isso daí abrange 

muitas coisas que de repente você não consegue ver lá fora, talvez as oportunidades que eu 

tive lá trabalhando numa empresa de pequeno porte, numa corretora de pequeno porte eu não 

teria em nenhuma outra média ou multinacional”.  
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Durante os nove anos em que trabalhou nessa empresa, ele disse: “Adquiri muita 

experiência em todas as áreas e pra mim serviu de base, ingressar principalmente na área de 

subscrição que estou atualmente”.  

Quando eu questionado sobre quantas promoções ele obteve na empresa, ele 

respondeu: “Acho que foi Deus, por ser uma corretora de pequeno porte. Os diretores, eu acho 

que eles visualizavam mais quem está lá próximo, quem é esforçado, quem não é, eu acho que 

além das promoções que eu recebi eu tive oportunidade inclusive de meu diretor pagar a 

metade da minha faculdade, isso pra mim foi primordial”. Ele recorda que foi em média uma 

promoção para cada ano que trabalhou lá.  

Sobre o clima na empresa, ele destacou: “Por se tratar de uma empresa de pequeno 

porte, quando você tem 25 funcionários, você consegue criar um ambiente familiar, onde 

todos se preocupam com todos, todos se preocupam como você está, se você está bem ou não, 

é... i... Por eu ter começado como office boy, lá de baixo é... as pessoas me davam 

oportunidade de, de repente, tendo uma mesa separada com computador é... ter a 

oportunidade de repente fazer é... outras atividades que não seja as minhas entregas de office 

boy e foi com isso que eu fui aprendendo”.  

A corretora em que ele trabalhava foi adquirida por outra corretora e, com isso, ele foi 

demitido. Permaneceu seis meses desempregado, até conseguir recolocação no mercado de 

seguros. Durante esse período, fez estágio na área da TI da faculdade onde estudava. 

O segundo emprego foi na área de subscrição de riscos, em uma seguradora nacional 

de grande porte. Para ele, “foi a minha grande escola, a minha... foi o meu auge, aonde eu 

consegui entender, conhecer realmente da área que eu estava entrando”.  

O salário era fixo e os benefícios eram: vale alimentação, vale refeição, vale 

transporte, plano de saúde e participação nos lucros e resultados da empresa de acordo com a 

convenção coletiva de trabalho da categoria.  

Ele ficou cinco anos na empresa e, durante esse período, adquiriu conhecimento 

integral sobre o produto com que trabalhava e teve a oportunidade de assumir novos desafios. 

Entretanto, não teve nenhuma promoção. 

Nesse período, ele “enxergava a oportunidade de aprendizado que a empresa oferecia, 

até mesmo por ser a maior seguradora do mercado brasileiro e também porque era a primeira 
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seguradora que teve a oportunidade de trabalhar”, embora ele tivesse ciência de que as outras 

empresas do mercado pagavam mais por aquilo que ele fazia nessa empresa.   

Sobre o ambiente de trabalho, ele ressaltou que era um lugar em que todos se davam 

bem, onde a equipe tinha uma harmonia e, por isso, gostava de trabalhar naquela empresa.  

Em virtude da transferência da área em que ele trabalhava para a matriz, que ficava em 

outro estado, ele foi demitido. Ficou desempregado por, aproximadamente, um mês e meio, 

até conseguir ingressar em uma corretora de seguros nacional de grande porte.  

O salário era fixo e os benefícios eram: vale refeição, vale alimentação, vale 

transporte, plano de saúde e participação nos lucros e resultados de acordo com a convenção 

coletiva da categoria. Nessa empresa, ele também não teve promoção.  

O ambiente de trabalho não era bom e ele acreditava que o motivo era que 95% dos 

funcionários eram antigos, existia uma rixa entre os departamentos e as pessoas novas de 

empresa percebiam isso. Questionei-o, então, sobre o que o fez ficar três anos naquela 

empresa. Ele respondeu que enxergava a oportunidade de aprendizado e o que ele ganhava 

não estava fora daquilo que o mercado pagava. Ele estava satisfeito com aquela situação, pois 

o clima ruim não afetava o seu trabalho.  

Após três anos de trabalho nessa corretora, ele pediu demissão, para ir trabalhar em 

uma seguradora. Naquela ocasião, tratava-se de uma seguradora nacional, de grande porte. 

Ele justificou que, para o profissional que trabalha em seguradora, existe maior possibilidade 

de crescimento profissional. Para ele, o atrativo era que a seguradora estava criando uma área 

para lançar um novo produto no mercado. O desafio era muito grande.  

O salário era fixo e os benefícios eram: vale alimentação, vale refeição, vale 

transporte, plano de saúde e participação nos lucros e resultados em conformidade com as 

normas coletivas da categoria.  

Sobre o ambiente de trabalho, ele disse: “Novamente voltei a viver em um ambiente 

familiar, como eu já tinha sentido esse gostinho na corretora, onde as pessoas se ajudavam, 

onde as pessoas procuravam se preocupar com você além do serviço, mas também em casa”. 

Ele acredita que, por ser uma empresa de origem familiar, onde pai e filho dividiam a 

presidência da empresa, todos se conheciam e talvez esse seja o motivo de ele ter trabalhado 

lá por alguns anos, rejeitando, inclusive, algumas propostas de outras empresas do segmento.  
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Nessa empresa, ele obteve uma promoção. Ressaltou, contudo, que a sua permanência 

era devido ao desafio de fazer o produto, que, embora já fosse comercializado por outras 

seguradoras, era novo naquela seguradora. Havia, portanto, metas ambiciosas e o ambiente 

também era muito bom. 

Após a indicação de um amigo, ele pediu demissão e foi trabalhar em uma seguradora 

multinacional, onde trabalha há dois anos.  

O salário é fixo e os benefícios são: vale alimentação, vale refeição, vale transporte, 

participação nos lucros e resultados, momentos de massagem na empresa, descontos em 

faculdades e academias. A empresa também oferece vários cursos internos e externos aos seus 

colaboradores.  

Essa empresa tem a cultura de ouvir os funcionários nas questões de melhorias. O 

ambiente é familiar e os funcionários são comprometidos com os desafios da empresa.  “Estou 

feliz, estou satisfeito, já recebi duas promoções. A empresa investe muito em treinamento 

para os funcionários”, disse. Por esse motivo, durante os dois anos em que lá está, não 

pesquisou o mercado, mas acredita que os seus rendimentos estão um pouco acima daquilo 

que as demais empresas do segmento estão pagando. Portanto, ele não tem vontade de sair da 

empresa.  

O entrevistado recorda que na época em que ingressou na empresa, ela passava por 

várias mudanças e isso foi um transtorno muito grande para os funcionários, parceiros de 

negócios e clientes. Mas, agora que tudo está tranquilo, a empresa está começando a colher os 

frutos daquilo que plantou lá atrás e ele não quer ficar fora desse momento. Já recebeu 

algumas propostas para trocar de empresa, mas não teve interesse e disse: “por tudo que 

passei na empresa atual é... pela confiabilidade que eu tenho perante as minhas alçadas 

competentes, de superintendência e de diretoria, porque foi através deles que eu tive 

condições de assumir novos desafios”. Por tudo que a empresa atual oferece a ele, o 

entrevistado acredita que não aceitar outras propostas de trabalho é uma forma de retribuição.  

Ele salientou que gosta do que faz hoje na empresa, que o serviço não é maçante, que 

cada dia é uma novidade e que tudo isso faz com que ele, cada vez mais, seja um profissional 

dedicado a tentar dar o melhor de si nas atividades que executa.    
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Sobre a experiência de ter trabalhado em corretoras e seguradoras, ele acredita que foi 

importante para a sua carreira e contribuiu para a visão de mercado que ele tem hoje. 

Entretanto, destacou que, na seguradora, o profissional tem mais qualidade de vida, pois há 

um horário a cumprir, ao passo que, na corretora, como o contato é direto com o cliente, 

muitas vezes, é necessário realizar atendimentos no final de semana.  

Ele não aceitaria uma proposta para trabalhar em corretora de seguros novamente, 

devido ao momento que está vivendo na empresa atual, exceto se fosse uma proposta 

irrecusável, para ganhar algo em torno de quatro ou cinco vezes mais daquilo que ganha hoje. 

O entrevistado busca, no mercado de seguros, adquirir cada vez mais conhecimento, ser 

especialista e dominar o produto com que ele trabalha. Ele descarta a possibilidade de deixar 

o mercado de seguros e aceitar trabalhar em outro segmento. Justifica que isso seria jogar fora 

os vinte e três anos de experiência que adquiriu ao longo de todo esse tempo, sem contar que 

se identifica com o segmento de seguros.  
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Entrevistado: 05 

Data: 22/01/2016 

Duração: 31 minutos e 31 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 24 anos de idade, solteiro e não tem filhos. 

A sua formação superior é em administração. Fala inglês fluente. 

Ele ingressou no mercado de trabalho há pouco mais de quatro anos, já no setor de 

seguros, em uma corretora nacional de pequeno porte, que contava com cinco funcionários. 

Nessa empresa, ele entrou como estagiário e, depois de quase dois anos de empresa, foi 

efetivado. Suas atribuições incluíam subscrição, comercial e sinistro.  

Na corretora, ele recebia salário fixo, além de uma parte variável, dependendo do 

sucesso que ele tinha nas renovações de seguro. Os benefícios eram: vale transporte, vale 

refeição e plano de saúde.   

Segundo ele, a relação da empresa com os funcionários era muito boa. Quando 

precisava sair ou se ausentar, para tratar de problemas particulares, existia uma compreensão, 

desde que o funcionário, depois, colocasse o trabalho em dia.  

Sobre as promoções, ele disse: “Como era uma empesa muito familiar, a questão, 

assim, de promoções estava numa transição de deixar as coisas mais corretas, por causa que a 

gestora do estabelecimento trabalhava com a irmã e o irmão. O irmão era o comercial e a irmã 

era mais técnica”. A questão da remuneração e promoção foi bem justa. Ele acredita que teve 

reconhecimento e apreendeu bastante no período que trabalhou nessa empresa. Entretanto, na 

questão de oportunidade e crescimento profissional, ele não enxergava possibilidade de 

crescimento. Em razão disso, pediu demissão da empresa. 

O entrevistado ficou sete meses desempregado, procurando uma nova colocação no 

mercado. Tinha como objetivo ingressar em uma seguradora, mas não recebeu nenhum 

convite nesse período. Atualmente, ele trabalha em uma corretora multinacional, que possui 

aproximadamente quinhentos funcionários. Conseguiu ingressar nessa empresa por meio de 
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uma agência de emprego. Na época, a vaga era de estágio na área de sinistro. Depois de um 

tempo, ele foi efetivado e já está há dois anos na empresa.   

O salário é fixo e os benefícios são: vale transporte, seguro saúde e odontológico, vale 

alimentação, vale restaurante e participação nos lucros e resultados, conforme normas 

convencionadas pelo sindicato da categoria. A empresa também oferece convênio com 

restaurantes e academias, além de custear faculdade e cursos na área de seguros.  

O entrevistado relatou que o clima na empresa é muito bom e que a empresa investe 

bastante em treinamento para os funcionários. “Ó, o que eu posso falar da empresa era que 

realmente era um clima tranquilo, é... eu tinha amizade com praticamente todo mundo, não 

tinha nenhuma restrição”, ressaltou. 

Quando o funcionário precisa se ausentar do trabalho, para solucionar algum assunto 

de ordem pessoal, “a empresa entende o lado pessoal dos funcionários quando precisam, 

desde que avise e depois faça a compensação no banco de horas”. 

O entrevistado disse, ainda, que “a divisão de tarefas é bem alinhada, embora a 

empresa esteja em fase de crescimento e já começa a apresentar um certo acúmulo de 

trabalho”.  

Na empresa atual, ele enxerga a possibilidade de crescimento profissional. “Uma coisa 

que eu percebo nesta empresa, é que a empresa reconhece o funcionário, se você trabalha 

corretamente e mostra a entrega, eles recompensam, né. Um exemplo que eu posso dar é o 

meu próprio exemplo que com um ano de efetivo (efetivado em janeiro/2015) eu fiquei 

aproximadamente, depois de oito meses, eu não tive uma promoção e sim um aumento”, 

destacou. 

Ao ser questionado sobre a possibilidade de ser convidado para trabalhar em uma 

seguradora ou corretora multinacional, ele respondeu que acredita que não aceitaria, porque 

hoje ele tem estabilidade e respaldo no emprego atual. Ainda que fosse para receber um 

salário maior, não aceitaria, pois considera que o fator financeiro não é tudo. Disse que, pela 

experiência que teve de ficar quase oito meses procurando emprego, considera que a 

estabilidade, o salário e os benefícios bons que ele já tem na empresa atual são importantes. 

Na sua análise, pesa mais a estabilidade que ele tem na empresa atual e isso é mais importante 

do que qualquer fator financeiro. 
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Se a proposta fosse para trabalhar em corretora nacional, ele recusaria. Em primeiro 

lugar, devido à limitação da empresa, que, na maioria das vezes, atua apenas no Brasil; em 

segundo lugar, em razão da crise econômica pela qual o país está passando; em terceiro lugar, 

pois há algumas fusões ocorrendo em pequenas empresas do setor. 

O entrevistado demonstrou ter um sentimento de gratidão pela empresa atual. “Na 

empresa atual, a gente sentiu que o funcionário foi valorizado, então, é... acaba que eu, é... 

acabo considerando isso daí e o sentimento de gratidão eu, eu, acho assim, é importante eu 

deixar isso daí claro no meu semblante para os meus gestores”, ponderou. 

Na visão do entrevistado, a área de gestão de pessoas na empresa é bem estruturada e, 

cada vez mais, vem se desenvolvendo nesse sentido. Ele considera que as vantagens de 

trabalhar na empresa atual são, principalmente, a estabilidade e ter respaldo da empresa para 

crescer profissionalmente e isso vai ao encontro dos seus propósitos profissionais, que são a 

busca por conhecimento, experiência e especialização no segmento.  

Ele destacou que uma das coisas que ele mais gosta no trabalho é a liberdade para 

conversar com os gestores e o reconhecimento da empresa pelo trabalho que ele realiza. “Ser 

reconhecido dentro de uma empresa é muito importante”, disse. Para ele, isso ajuda a criar 

vínculos e faz com que o funcionário se sinta muito feliz no seu trabalho.  

Ele acredita que o mercado de seguros oferece e continuará oferecendo muitas 

oportunidades. Por esse motivo, ele não tem vontade de sair do mercado de seguros e diz que, 

embora tenha um sonho de ingressar na carreira docente, na área da administração, ele 

pretende fazer isso em paralelo com as atividades que exerce no mercado de seguros.  

Para ele, o único ponto negativo em trabalhar na empresa atual é o fato de, às vezes, 

ter que trabalhar com pessoas que não estão contentes com o papel que exerce na empresa.  
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Entrevistado: 06 

Data: 22/01/2016 

Duração: 42 minutos e 33 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 41 anos de idade, é casado e tem dois 

filhos. A sua formação superior é em gestão de negócios securitários. 

Iniciou no mercado de trabalho na área de financiamento de veículos, em uma 

concessionária. Depois, foi trabalhar em um banco, também na área de financiamento de 

veículos, onde permaneceu durante quinze anos. Após esse período, pediu demissão.  

O motivo de ter ficado tanto tempo na empresa foi o fato de se tratar de uma empresa 

sólida e bem estruturada. Além disso, pelo fato de já ter adquirido bastante conhecimento ao 

longo dos anos, ele acabou se acomodando, até perceber que não tinha possibilidade de 

crescimento profissional. Como estava para se casar, precisava ter uma melhor perspectiva 

financeira e, por isso, após quinze anos de empresa, ele pediu demissão para ingressar no 

mercado de seguros. 

Devido à experiência que o entrevistado teve, trabalhando com financiamento de 

veículos e por meio de colegas que já atuavam na área de seguros, ele recebeu um convite 

para ir trabalhar em uma seguradora multinacional, na área de sinistro de automóvel. 

Posteriormente, teve a oportunidade de atuar na área técnica de outros produtos. Ele recorda 

que ingressou nessa empresa no ano de 1991 e trabalhou lá por, aproximadamente, dez anos.  

O salário era fixo e os benefícios eram: vale transporte, vale refeição, vale 

alimentação, plano de saúde e odontológico.  

Sobre o clima na empresa ele recorda que, no início, era muito bom, porém depois 

começou a ter uma rotatividade no quadro de colaboradores, que se desligavam para trabalhar 

em outras empresas, porque não enxergavam oportunidade de crescimento na empresa. Ele 

recorda, ainda, que, nessa época, o ambiente organizacional já não era tão bom, devido ao 

aumento das cobranças e à pressão interna. 

 A empresa não tinha muita preocupação com o bem-estar do funcionário. O foco era 

aumento do volume de trabalho e entrega dos resultados. Ele recorda que a distribuição de 
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tarefas não era feita de forma justa. “Não, não era justa tinha uma época que não era justa a 

distribuição de tarefas, as promoções e como era visto o funcionário”, ressaltou.  

Para ele, a gestão de pessoas dessa seguradora era um pouco defasada. Ele não 

percebia um acolhimento pessoal, benefícios etc. A empresa também não treinava os 

funcionários.  

Ele ficou nessa empresa por todos esses anos, pois tinha estabilidade, o salário era um 

pouco melhor que no emprego anterior e, embora não tenha sido promovido, teve várias 

transferências de área e isso era uma coisa que ele gostava na empresa. Entretanto, depois de 

uma época, ele começou a notar que o seu salário estava defasado em relação ao mercado. O 

motivo da saída foi ter percebido que, pelo conhecimento que tinha adquirido, o mercado 

estava pagando mais do que o emprego atual. Então, pediu demissão para ir trabalhar em uma 

corretora de seguros. 

A corretora de seguros era uma empresa multinacional e a proposta de trabalho era na 

área técnica. Ao contrário da seguradora – onde o contato era com corretores – na corretora, o 

contato era com clientes e seguradoras.   

O salário era fixo e os benefícios eram: vale transporte, vale refeição, seguro de vida, 

plano de saúde e odontológico. Conquanto ele não tivesse mais o vale alimentação, o seu 

salário era 30% maior do que no emprego anterior.  

O principal atrativo, quando aceitou a proposta para ir trabalhar na corretora, foi o fato 

de perceber que, passados nove anos de trabalho na seguradora, ele viu que estava estagnado, 

em termos de conhecimento. Após ouvir a proposta da corretora, ele enxergou a oportunidade 

de adquirir conhecimento e ter contato direto com o cliente “segurado”.  

Sobre o clima de trabalho na corretora, ele destacou: “O clima era bom, bacana essa 

empresa, bastante legal, apreendi bastante também nela”. Ele disse que adquiriu bastante 

conhecimento nessa empresa.  

A empresa oferecia total suporte ao funcionário, quando havia um problema pessoal. 

“Na corretora, já houve uma melhora nesse sentido, se o funcionário tivesse algum problema 

pessoal ou alguma coisa desse tipo de situação, a empresa já tinha um acolhimento melhor, já 

trabalhava melhor nesse ponto, já era bem melhor do que na empresa anterior”, destacou.  
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Na corretora, “a gestão de pessoas era bem melhor, existia uma preocupação com o 

funcionário, existia esse acolher que faltava na empresa anterior. Entretanto, o ponto negativo 

era não ter um plano de carreira estruturado pela área de recursos humanos da empresa”, 

ressaltou.  

A expectativa do entrevistado, quando entrou nessa empresa, era adquirir 

conhecimento, ter a experiência de trabalhar diretamente com o cliente “segurado”. Ele 

reconhece que essa expectativa foi correspondida. Entretanto, durante o período de quase 

quatro anos em que lá trabalhou, teve apenas uma promoção. Ele relatou que, embora 

reconhecesse que a distribuição de tarefas era feita de forma justa, “eles não tinham um plano 

de carreira estruturado para todas as áreas, porque, para uma área era de uma forma, para sua 

área era outra, e aí você via pessoas de outras áreas crescendo, se desenvolvendo bem, 

ganhando bem e você não tinha isso na sua área”. Portanto, esse foi o principal motivo da sua 

saída.   

O que fez ele permanecer nesse período de quatro anos na empresa foi a busca de 

conhecimento. Depois de um tempo, ele começou a pesquisar o mercado novamente e 

percebeu que o salário estava na média de mercado. Contudo, os benefícios eram inferiores, 

pois na corretora existia uma coparticipação dos funcionários nos planos de saúde e 

odontológico.  

Foi quando ele recebeu uma proposta para ir trabalhar novamente em uma seguradora 

multinacional, na área técnica, com contato diário com corretores.  

O salário era fixo e os benefícios eram: vale refeição, vale alimentação, vale 

transporte, previdência, seguro de vida, auxílio no pagamento da faculdade e cursos, 

massagem etc.  Essa mudança de emprego resultou no aumento de aproximadamente 10% no 

salário. Ele ressaltou, no entanto, que a principal diferença foram os benefícios que ele voltou 

a ter, tais como: vale alimentação; a coparticipação nos planos odontológico e de saúde era 

bem menor; participação nos lucros e resultados, com base em plano próprio da empresa.  Ele 

salientou que o pacote de benefícios da seguradora era muito mais vantajoso, se comparado 

com o pacote de benefícios que a corretora oferecia.  

Ao ser questionado sobre o clima de trabalho nesta seguradora, ele respondeu: “Tinha, 

tinha, assim, o que eu senti ali entre nós funcionários, era que tinha pessoas que estava muito 

tempo lá, já estava um pouco desgastado, então a relação humana era um pouco mais 
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complicada, então você está chegando com gás novo e tudo. Então, você pega um ambiente 

que tem pessoas há muito tempo sem promoção sem nada com ambiente desgastado, era um 

pouco mais complicado. Você tinha que passar, você tinha que ter um pouco mais de timbre 

pra conversar, tomar cuidado”. Insisti, então, para que ele descrevesse o que chamou de 

“desgastado” e ele disse que se refere ao termo desgastado quando o funcionário “está há 

muito tempo fazendo o mesmo serviço, repetindo acho que sem o devido reconhecimento, 

crescimento de posição, salário e tudo”. Durante um ano em que ele permaneceu nessa 

seguradora não teve promoção e também não presenciou promoções em outras áreas. Sobre a 

distribuição de tarefas, ele considera que não era feita de forma justa.   

Sobre o tratamento que a empresa tinha com os funcionários, “o suporte era melhor, 

realmente o RH funcionava mesmo, se o funcionário estava com um problema pessoal podia 

ir lá conversar e eles iam procurar uma forma de ajudar ele e tudo. De alguma forma eles 

procuravam ajudar mesmo, tinha um suporte do RH. O RH da empresa era... isso eu não 

posso me queixar era bom mesmo, eles trabalhavam legal”. A gestão de pessoas nessa 

empresa era boa, existia um plano de carreira formalizada, mas, na prática, esse plano não 

acontecia.  

Após um ano trabalhando na empresa, ele pediu demissão, quando recebeu uma 

proposta para ir trabalhar em outra seguradora, também multinacional. Ele disse que, ao 

contrário do que aconteceu nas situações anteriores, “dessa vez eu não procurei, a proposta 

me procurou”.   

A proposta de trabalho na seguradora atual ocorreu por intermédio de colegas que já 

tinham trabalhado com ele na seguradora anterior e, por conhecerem a qualidade do seu 

trabalho, convidaram-no para trabalhar na área técnica.  

O salário é fixo e os benefícios são praticamente os mesmos, exceto a participação nos 

lucros e resultados, que é superior à oferecida pela seguradora anterior. O salário é acima da 

média de mercado, algo em torno de 50% maior daquilo que ele recebia na seguradora 

anterior e o serviço é basicamente o mesmo que ele realizava na seguradora anterior.  

Sobre o clima organizacional, ele relatou que “é bem melhor, as pessoas são mais 

receptivas, são, trabalham com mais felicidade, mais alegria, um ajudando o outro”. 

Comparando com o clima da seguradora anterior, ele sentiu uma grande mudança. O clima é 

bem superior em relação as empresas anteriores.  
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Ele está há três anos na seguradora atual e já teve duas promoções. “O plano de 

carreira está funcionando, está bem legal”, disse. Isso faz com que ele tenha um sentimento de 

gratidão pela empresa atual. “Com eles, eu consegui melhor a situação da minha família, é... 

eu consegui dar uma qualidade melhor de vida para minha família, quanto a estudo, saúde e 

todo um conforto que me ajuda e acaba gerando realmente uma gratidão para com a empresa, 

por todo o acolhimento que ela tem com o funcionário”.  

O sistema de distribuição de tarefas é feito de forma justa.  As promoções também 

ocorrem de forma justa, premiando as pessoas pelo esforço e dedicação à empresa.  

O suporte organizacional é muito bom, “o RH está sempre próximo do funcionário”. 

Se o funcionário tiver algum problema, pode procurar a área de recursos humanos, que terá 

um suporte. A área de gestão de pessoas procura dar apoio para o funcionário, o Rh é bem 

atuante e sempre está à disposição dos funcionários para ajudar e tirar dúvidas.  

Se recebesse uma proposta para ir trabalhar em outra seguradora, ele não aceitaria, 

ainda que fosse para ganhar mais, pois entende que existe possibilidade de crescimento 

profissional na seguradora atual. 

Para ele, as vantagens de trabalhar na seguradora atual são: “o salário bacana, o 

ambiente de trabalho, o RH e tudo”. A expectativa inicial era ter o trabalho valorizado e um 

plano de carreira. Até o momento essa expectativa está sendo correspondida.  

O que ele mais gosta no serviço que executa atualmente é que sempre surgem 

novidades e oportunidades de aprendizado. Nos seus anseios profissionais, ele busca 

reconhecimento da performance profissional e, consequentemente, crescimento profissional. 

Na empresa atual, ele encontra tudo isso. Esse é um dos motivos por que ele não tem interesse 

em sair do mercado de seguros, ainda que recebesse uma boa proposta em outro segmento.  

Sobre as diferenças de trabalhar em corretora e seguradora, ele destacou que a 

projeção profissional em uma corretora de seguros é um pouco mais difícil. Entretanto, a 

oportunidade de aprendizado é maior. Na seguradora, por outro lado, a projeção de 

crescimento é maior, só que o aprendizado é menor. Na seguradora existe uma segregação 

maior das atividades, isso limita conhecer todo o processo.  

Se tivesse uma proposta para voltar a trabalhar em corretora de seguros multinacional 

ou nacional, ele não aceitaria, ainda que fosse uma proposta financeira melhor do que a atual.  
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Ele rejeitaria retornar a trabalhar em corretora, devido à falta de projeção na carreira, bem 

como pelo fato de que o pacote de benefícios nas corretoras, mesmo multinacionais, ser bem 

inferior aos oferecidos pelas seguradoras. Aliás, o pacote de benefícios foi um dos motivos 

que fez com que ele saísse da corretora e retornasse para uma seguradora. 

  



137 

 

Entrevista:  07 

Data: 23/01/2016 

Duração: 46 minutos e 43 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 48 anos de idade, é casado e tem dois 

filhos. A sua formação superior é em Administração com ênfase em Comércio Exterior. 

Também possui um MBA em Gestão de Negócios Securitários e, ao longo da carreira, fez 

diversos cursos na área de seguros, comércio exterior e logística.  

O início da sua carreira profissional foi aos 18 anos de idade, em uma loja atacadista 

de eletrodomésticos. O ingresso no mercado de seguros foi em 1987, na área técnica de uma 

seguradora nacional. No departamento em que ele trabalhava, havia vinte e cinco pessoas e o 

sistema de gestão era bem rígido, porque na equipe tinha bastante gente jovem, com 

aproximadamente 20 anos de idade. Era necessária essa rigidez. Os funcionários marcavam o 

ponto e depois deixavam o cartão de ponto na mesa do gerente, ele recorda.   

O salário era fixo e os benefícios eram de acordo com a convenção coletiva da 

categoria. Ele destaca que, na época, conquanto não estivesse obrigada, a empresa oferecia 

seguro de vida aos funcionários.  

Ele entrou como auxiliar de escritório e saiu de lá como auxiliar técnico. “O sistema 

de progressão de carreira era com bastante níveis, afim de segurar o funcionário, contendo os 

aumentos de forma bem gradativa. Mas, era uma boa empresa para trabalhar e proporcionava 

bastante aprendizado e de que certa forma compensava”, destacou.  

Ele ficou quase quatro anos na empresa. Saiu porque queria crescer na carreira e, 

como a empresa tinha um processo de progressão de carreira muito lento, ele conseguiu uma 

oportunidade para ocupar um cargo maior e ganhar mais, em outra seguradora nacional, que, 

na época, contava com mais de sessenta anos de existência. Lá, ele teve mais 

responsabilidades e oportunidades de crescimento profissional. Entretanto, não ficou muito 

tempo, sendo demitido e ficando três meses desempregado. 

A sua terceira experiência no mercado de seguros, também foi em uma seguradora, na 

qual ele conseguiu entrar por meio de indicação de uma amiga, que tinha trabalhado com ele 

na primeira seguradora. Nesta empresa, ele trabalhou pouco mais de dois anos.  
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O salário era fixo e os benefícios eram praticamente os mesmos. A nova empresa 

reembolsava parte do valor da faculdade e o programa de participação dos resultados era 

muito bom.  

Ele recorda que a parte de gestão de pessoas “era uma gestão diferente das seguradoras 

anteriores, o presidente da empresa, ele tinha uma interação com os funcionários muito maior 

e isso era muito bom, sendo um período muito bom para trabalhar lá”.  

O motivo da permanência na empresa foi o fato de ter um bom desenvolvimento e 

com potencial bastante promissor. Mas, devido a algumas mudanças diretivas na empresa, ele 

foi demitido. Ele lembra, todavia, que “na época, a minha esposa estava grávida do meu 

segundo filho, e ainda, sim eu consegui estender o meu plano de saúde, que eu acho que isso 

foi uma postura muito bacana da empresa”.  

Ele ficou desempregado, no máximo, por três meses, até surgir a oportunidade de 

participar de um processo seletivo para trabalhar em uma seguradora multinacional. Ele 

recorda que, na época, era uma empresa em que muitos profissionais do mercado de seguros 

queriam trabalhar, pois ela oferecia excelentes benefícios e “o clima era muito bacana, muito 

diferente dos outros lugares que eu trabalhei, parecido com a seguradora anterior, mas era 

muito melhor, muito descontraído, tinha uma flexibilidade de horário, tinha uma valorização 

do funcionário, eles tinham muitos incentivos”. 

O salário era fixo e os benefícios consistiam em custeio de 50% da faculdade, 

assistência médica etc.  

Ele comenta que o clima era bem descontraído, porém existia uma exigência muito 

grande por metas e resultados. Após um ano e meio, ele foi demitido da empresa.  

Após essa demissão, ele ficou muito frustrado e se ausentou do mercado segurador por 

aproximadamente dois anos. Nesse período, ele tentou empreender na área de transporte e no 

serviço de vendas e confecções. Após perceber que essa iniciativa não estava gerando 

resultados, ele procurou colegas do mercado de seguros, com quem já tinha trabalhado 

anteriormente, para tentar retornar ao mercado. Ele, então, conseguiu uma oportunidade em 

uma seguradora nacional, mas que, à época, estava para se associar com uma grande 

seguradora multinacional. Ele permaneceu lá por dois anos, “pois era uma empresa em 

transformação e com bastante oportunidades”. Ele trabalhava na filial e queria ser transferido 
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para a matriz para ter maiores oportunidades de crescimento, no entanto, essa oportunidade 

não chegava e ele decidiu sair da empresa para trabalhar em outra seguradora multinacional.  

O atrativo para ir trabalhar nessa nova empresa foi a possibilidade de crescimento 

profissional na área técnica. O salário era fixo e os benefícios eram os mesmos, ou seja, 

aqueles previstos na convenção coletiva da categoria. 

O ambiente de trabalho nessa empresa era bastante diferente das anteriores. O sistema 

era muito rígido. Contudo, nessa empresa, ele conseguiu aprender bastante e adquirir 

experiências diferentes daquelas que ele teve nas empresas anteriores.  

Nessa empresa, ele foi promovido e assumiu a coordenação da área, quando tinha seis 

meses de empresa. Após dois anos e meio, ele foi demitido. 

Desta vez, ele ficou desempregado apenas por dois dias e conseguiu ingressar em mais 

uma seguradora nacional de grande porte. A empresa, na época, tinha restruturado a sua aérea 

técnica, que era no Rio de Janeiro e foi trazida para São Paulo. O entrevistado comenta que 

ficou dez anos nessa empresa e se orgulha muito de ter ficado esse tempo lá, onde conseguiu 

assumir o cargo de gerência e aprimorou seus conhecimentos.  

O salário era fixo e os benefícios eram padrão de mercado, além do custeio de alguns 

cursos externos para os funcionários. O programa de participação nos resultados da empresa 

era bem maior que o da convenção coletiva.  

Sobre o ambiente de trabalho nessa empresa, ele comenta que era complicado avaliar, 

pois a empresa tinha cinco mil funcionários, mas o clima na empresa variava muito, de acordo 

com a área. Na área em que ele trabalhava era um ambiente bem descontraído, “variava um 

pouco o clima de acordo com o gestor tinha um perfil rigoroso o clima ficava tenso, o gestor 

mais descontraído, o clima era mais light”.  

Questionado sobre o motivo da saída, ele disse: “Estava contente, tinha algumas 

pretensões ainda na empresa, mas, teve algumas mudanças é... inclusive, de decisões, as 

decisões que eram tomadas em São Paulo passaram a ser tomadas no Rio de Janeiro e isso me 

fez ficar um pouco desmotivado e me fez olhar o mercado, foi quando eu recebi um convite 

para ir trabalhar em uma seguradora multinacional”.  
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Nessa empresa – também uma seguradora, só que multinacional – ele foi convidado 

para assumir a gerência da empresa, o que significou um aumento no salário em torno de 50% 

e uma boa proposta de participação nos lucros e resultados, além de bastante autonomia para 

trabalhar. A empresa tinha cinquenta funcionários e ele ficou, aproximadamente, dois anos 

trabalhando lá. Ele era o head da área no Brasil e se reportava para o chief underwiter office, 

participava de comitês mensais com a presidência, vice-presidência e diretoria. 

O clima na empresa era tranquilo no início, porém, esse clima não durou muito, 

devido às cobranças e à mudança nas políticas de remunerações. O salário e a participação 

nos lucros e resultados eram maiores que a média de mercado. “Ela remunerava muito bem”, 

destacou. A empresa tinha plano de previdência e cota de ações.  

Quando ele foi contratado por essa empresa, era para um projeto de três anos, mas foi 

desligado quando tinha dois anos de empresa.  

Como ele foi desligado no início de 2014 e era um ano diferente, por haver copa do 

mundo e eleições no Brasil – além de ele também já ter uma viagem de passeio marcada com 

a família para os Estados Unidos – ele não queria prejudicar o lazer com a família. Portanto, 

somente após o seu retorno da viagem, foi procurar uma recolocação no mercado. Ficou 

parado por sete meses, até ingressar em uma seguradora multinacional, na gerência da área 

técnica. A empresa tem aproximadamente quarenta funcionários no Brasil, o pacote de 

benefícios é relativamente o mesmo do mercado e o clima é tranquilo e bem descontraído, 

mas existem algumas cobranças.  

Na sua experiência de quase trinta anos de mercado de seguros, ele teve a 

oportunidade de trabalhar em oito seguradoras. Por isso, eu o questionei se existe diferença na 

gestão de pessoas de seguradora nacional e multinacional. Ele respondeu: “Hoje eu não vejo 

muitas diferenças, lá quando eu comecei é..... em 1987 a diferença era muito maior, os 

benefícios das seguradoras dos grupos internacionais, eles eram nitidamente melhores, porém, 

é... hoje como é... primeiro que quase que não tem mais nenhum grupo de segurador 

puramente nacional, então, é... tá muito equilibrado aí o que varia também é a posição que 

você ocupa e o que você negocia na entrada, mas tá muito equilibrado, digamos assim”. 

 Ao ser questionado sobre se alguma dessas empresas ofereciam outros benefícios, tais 

como massagem e outros mimos que algumas empresas do setor costumam oferecer, ele disse 

que “no dia-a-dia assim, são alguns detalhes que ajudam de um lado e do outro não, porque 
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quando você acaba tendo muita responsabilidade, muita cobrança as vezes você acaba não 

desfrutando dessas coisas, você vai falar pô, o pau tá comendo, a correria tá grande, eu vou 

sair para fazer uma massagem que eu agendei? Ah! Eu não vou fazer, eu vou resolver o meu 

problema”.  

Sobre o suporte organizacional, pela experiência que ele teve em diversas empresas, 

na verdade, isso depende mais do gestor imediato, ele destacou: “Olha, o que eu percebo, eu 

vi várias situações e isso depende muito do gestor imediato do funcionário. Se você tiver um 

gestor que ele é sensível a isso, ele vai buscar é... com RH, com a diretoria, com a presidência 

pra tentar amparar ou tentar contornar uma situação atípica. Isso vai depender mais do gestor 

imediato e aí varia muito”.  

Quando o assunto é sobre promoções nas seguradoras, ele disse: “Olha isso é muito 

relativo, eu enxergo assim, o mundo corporativo ele é muito interessante, mas ele não é justo 

e você não espere é... algo equitativo de forma geral que não existe, vai depender muito do 

seu relacionamento pessoal, de como você se relaciona com as pessoas, independente do 

grupo nacional ou internacional, vai muito da sua competência, a competência técnica é muito 

importante, mas se você não tiver um bom relacionamento interpessoal não é suficiente”.  

Um fato curioso nessa longa experiência do entrevistado é ele nunca ter trabalhado em 

corretora de seguros. Eu o questionei, então, se ele aceitaria uma proposta para trabalhar em 

uma corretora multinacional. Ele disse que considera possível, desde que o projeto seja 

interessante, “aliás, algo que ainda me chama atenção, é conhecer a rotina de uma corretora”. 

Pela sua experiência de quase trinta anos de mercado, ele percebe que as cobranças, o estresse 

nas seguradoras acaba sendo muito maior do que na corretora. Também acredita que em uma 

corretora de médio porte o potencial de desenvolvimento é maior. Se fosse para trabalhar em 

uma corretora nacional, ele considera que seria mais atrativo, mas vai depender do projeto.  

Quanto a proposta para trabalhar em outra seguradora ele aceitaria, mas é claro que vai 

depender do projeto. Para ele, o projeto não é apenas o aspecto financeiro, mas também o 

desafio profissional.   

Depois de quase três décadas no mercado de seguros, ele não considera a possibilidade 

de sair desse setor e comenta: “Eu já tive muito mais vontade de sair do setor securitário, só 

que hoje, com o nível de especialização que eu tenho e a experiência que eu tenho, seria muito 
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difícil eu mudar de ramo, muito difícil, é claro que isso tudo é muito relativo, depende da 

proposta, mas, eu acho que na altura do campeonato seria muito difícil eu mudar de área”. 

A vantagem de trabalhar em seguradora é muito grande para quem está iniciando a 

carreira, pois a estrutura das seguradoras geralmente é muito boa, há os benefícios, a 

oportunidade de aprendizado etc. A desvantagem é que, para os profissionais mais maduros, 

pelo nível de especialização que possuem, as cobranças são gigantescas e a remuneração não 

é na mesma proporção.  

Aproveitando a experiência que o entrevistado tem no cargo de liderança, foi 

questionado se existe dificuldade para encontrar profissionais qualificados no mercado. Para 

ele, o mercado requer profissionais especializados, já que existe uma carência de especialistas. 

Na experiência que ele teve na montagem de equipes, nas seguradoras em que trabalhou, a 

facilidade para contratar os profissionais especialistas vai depender da verba que a empresa 

disponibiliza, mas reconhece que há uma carência de profissionais no mercado.  
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Entrevistado: 08 

Data: 26/01/2016 

Tempo: 18 minutos e 54 segundos 

A entrevistada é do gênero feminino, tem 37 anos de idade, é divorciada e tem três 

filhos. Possui formação superior em Administração de Empresas e pós-graduação em Gestão 

de Pessoas. 

O início da sua carreira profissional foi aos 15 anos de idade, em uma empresa de 

telecomunicações, onde trabalhou por dois anos como estagiária. Depois, foi fazer um estágio 

de seis meses em um banco estatal. Após, ficou desempregada por um mês e, durante esse 

período, preencheu algumas fichas em agências de emprego, no centro da cidade de São 

Paulo, até ser convidada para trabalhar em uma seguradora multinacional.  

O salário é fixo. Ela recorda que, na época da contratação, o salário era bem acima 

daquilo que ela tinha ganhado como estagiária, além de oferecer muitos benefícios. Os 

benefícios oferecidos pela empresa são: plano de saúde, vale refeição, vale alimentação, vale 

transporte, participação nos lucros e resultados da empresa, custeio de parte da faculdade para 

quem está no início da carreira e previdência privada. Ela ressalta que, nos últimos anos, o 

critério para pagamento da participação nos lucros e resultados tem oscilado: em alguns anos 

foi paga a PLR estabelecida na convenção coletiva da categoria; mas, em outros anos, foi 

pago algo a mais daquilo que a empresa é obrigada a pagar.  

Este ano, ela completa vinte anos de empresa. No início, ela recorda que foi trabalhar 

na área financeira, onde permaneceu por dois anos. Depois, pediu transferência para a área de 

sinistro – porque já não enxergava perspectiva de crescimento na área anterior – onde 

permanece até hoje, no cargo de analista.  

Segundo a entrevistada, o motivo que a fez continuar na empresa todos esses anos foi 

mais a questão pessoal do que a empresa em si. “Eu era casada, mesmo casada, meu marido 

sempre foi autônomo, então não tinha assim, uma é... uma fonte de renda durável, então, eu 

que tinha um emprego fixo, com salário garantido eu fui ficando e aí, agora eu sou separada, 

eu fiquei com os meus três filhos, eu que conduzo a casa, e, i, como eu estou, hoje eu posso 

falar, não posso falar que o meu emprego é pra sempre, mas, é o que está me sustentando e é o 

que eu estou investindo”, confessou. 
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As promoções não ocorrem de maneira justa. Ela diz que só teve uma promoção ao 

longo deste período e percebe que, “em algumas situações, as pessoas são promovidas mais 

pela questão pessoal do que a profissional”. Entretanto, ela reconhece que, no quesito suporte 

organizacional, a empresa é muito boa. “Nessa parte, eu tenho que ser justa, eu nunca tive 

problemas, sempre que eu precisei foram super compreensíveis, eu tive duas gestações, é... 

nunca tive qualquer problema e sempre que eu preciso sair e resolver algum problema, sempre 

na medida eu nunca fui questionada, mas, eu vejo que com outras pessoas talvez não dá tanta 

atenção assim ao trabalho, eles questionam mais”.  

Sobre o ambiente de trabalho na empresa, ela disse: “É... eu sinto de algumas pessoas 

que o clima é bem tenso, é, assim, não estão felizes com que estão fazendo, reclamam demais, 

mais eu acredito que eu conduzo da seguinte maneira, eu tenho que trabalhar para receber o 

meu dinheiro, então, eu não fico reclamando. Mas, eu vejo que o clima está bem pesado”. 

A empresa não investe em treinamento. Ela considera que, se houvesse treinamentos, 

isso poderia facilitar o dia-a-dia dos funcionários e, consequentemente, haveria maior 

qualidade percebida pelos clientes (corretores e segurados). 

Na gestão de pessoas, ela acredita que deixa a desejar. No entanto, no momento, a 

empresa está investindo bastante para melhorar isso. O foco da organização é ser considerada 

entre as melhores empresas para trabalhar.  

A empresa passou recentemente por um processo de fusão, após o qual os níveis 

hierárquicos ficaram bem mais próximos. Atualmente, o funcionário pode conversar com o 

diretor e até mesmo com o presidente da empresa. Nesse ponto, a fusão foi boa, pois, antes, as 

pessoas tinham medo de conversar com o superior. “Atualmente os funcionários tem 

liberdade de expressão”, ressaltou.  

A vantagem de trabalhar na empresa é que ela está crescendo no mercado. A 

entrevistada acredita que isso é bom para quem realmente gosta do tipo de serviço.   

As desvantagens de trabalhar nessa empresa são o serviço estressante, o excesso de 

cobrança da chefia e dos clientes, bem como as coisas que não dão certo.  

Questionada se tem algum sentimento de gratidão pela empresa, disse não ter esse 

sentimento e justifica que alguma coisa travou ela nessa empresa.  
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Perguntada sobre como reagiria, caso recebesse uma proposta para trabalhar em outra 

seguradora, ela respondeu: “Depende muito, eu posso até falar pra você que eu estou um 

pouco acomodada, eu estou acomodada sim, porque? É assim, em partes né, eu estou 

procurando estudar agora, investir em mim, mas é o seguinte, como eu cuido dos meus filhos 

pequenos, eu prefiro ficar nessa seguradora, que é assim, do lado da minha casa, qualquer 

emergência eu corro pra minha casa, faço comida na hora do almoço, volto. Então, assim eu 

quero estar perto dos meus filhos. Às vezes eu saio 17:30 horas, às 18:00 horas eu estou em 

casa, eu posso fazer qualquer coisa com eles. Então, eu valorizo muito isso”.  

Ao longo desses anos, ela já recebeu algumas propostas para trabalhar em outras 

seguradoras, inclusive, para ganhar mais. Todavia, o local de trabalho ficava muito longe da 

sua casa e isso, no momento, para ela, não é interessante. Por outro lado, se os filhos fossem 

maiores e independentes, ela aceitaria uma proposta para trabalhar em outra seguradora. 

Se a proposta fosse para trabalhar em corretora multinacional, considerando que os 

filhos já fossem independentes, ela analisaria. Mas, nas propostas que ela já teve para 

trabalhar em corretora, ela constatou que os benefícios são menores do que na seguradora. 

“Na corretora não tem o vale alimentação”, disse. Se fosse uma corretora nacional, ela faria a 

mesma análise. “Eu penso na valorização que eles dão para o funcionário, porque se o 

benefício é menor, né, depende, eu analisaria verificaria o salário também”.  

Para atuar fora do mercado de seguros, ela analisaria e gostaria de ter uma proposta. 

Ela confessa que não está feliz na área de seguros. Ela aceitaria sair desta área, desde que 

tivesse todos os quesitos que ela valoriza hoje. Ela lembra que, quando foi fazer a pós-

graduação em gestão de pessoas, pretendia trabalhar na área de recursos humanos. 

  



146 

 

Entrevistado: 09 

Data: 26/01/2016 

Duração: 1 hora e dois minutos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 32 anos de idade, casado e não tem filhos. 

A sua formação superior é em Análise de Sistemas e no momento está cursando inglês. 

Ingressou no mercado de seguros há dezesseis anos como office boy em uma 

seguradora nacional na área de recursos humanos. Depois de um ano, participou de um 

recrutamento interno e  foi trabalhar na área técnica.  

Durante o período em que trabalhou na área técnica, realizou várias atividades e 

aprendeu bastante. Após um ano que estava na área técnica, participou de outro recrutamento 

interno e foi trabalhar na área de sinistro. Nessa área, o contato no dia-a-dia era com 

corretores de seguros, dificilmente falava com o segurado.  

O salário era fixo mas com benefícios de: participação no lucro e resultado da 

empresa, vale refeição, vale alimentação, bolsa estudo de 50% para faculdade, idiomas, vale 

transporte, plano de saúde, previdência privada com coparticipação da empresa, flexibilidade 

de horário de entrada e saída em dias do rodízio do veículo, disponibilidade de uma quadra 

para os funcionários praticar esporte, além de um refeitório para as pessoas que optavam por 

levar a comida de casa e massagem laboral durante o expediente.  

Sobre o ambiente de trabalho disse, “olha, como a empresa estava no processo de 

mudança, quando eu entrei na empresa ela tinha um sistema e quando eu sai mudou um pouco 

a característica, antes quando eu entrei era uma empresa muito mais... a gente brincava, era 

uma empresa mãe, era muito difícil ser mandado embora, tinha um clima mais familiar, o 

clima era mais amistoso, as pessoas tinham um outro objetivo, com o passar do tempo não é 

que ficou ruim, mas mudou, ficou um pouco mais empresarial, até porque essa empresa, nós 

sentimos, os funcionários, quando ela abriu o mercado para acionistas, pessoas de fora, os 

critérios de controle de processos, a questão de auditoria muito mais forte, muito mais 

intensificado, então, a postura foi um pouco mais diferente. Mas, no geral era bacana de se 

trabalhar, era um clima legal, amistoso”. 
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Nessa empresa ele avalia, “as promoções eram de forma justa e a distribuição de 

tarefas também eram justas, o organograma da área era bem definido e cada funcionário tinha 

na descrição do seu cargo as atribuições de tudo que devia fazer”. Ao longo dos doze anos de 

empresa teve cinco promoções.  

Na questão de suporte, “a empresa se preocupava com o funcionário, a empresa tinha 

um setor de serviço social para dar suporte ao funcionário em qualquer tipo de problema”. Na 

empresa existia “esse clima mais humano, sim”.  

Argumentou que ficou doze anos nessa empresa porque, “como a empresa dava uma 

estrutura, não vou dizer que era uma garantia de emprego, uma instabilidade, porque é... você 

tinha uma projeção de carreira, então isso era visto e a carteira de benefícios que eles tinham 

também era muito boa, inclusive em relação à parte de estudos né, então você sempre 

colocava na balança e de uma certa forma aquilo acaba entrando na sua remuneração e as 

promoções também que foram surgindo, eu não fiquei estagnado nessa empresa”.  

Também relatou que, “a gestão de pessoas feita pela área de recursos humanos, era 

bem imparcial o sistema de recrutamento interno era bem transparente. Entretanto, a parte de 

treinamento poderia melhorar bastante, as pessoas aprendiam mais na prática”.  

Sobre as vantagens de trabalhar nessa empresa, “as vantagens principais são os 

benefícios, era ótimo, também porque você tinha esse clima mais amistoso e então eu acho 

que era um clima, um clima legal”. Entretanto, a desvantagem em relação ao mercado era 

mais em questão de salário, ou seja, o mercado paga um pouco melhor. Também, “o fato da 

empresa ter uma cultura muito forte, você acaba pegando aquela cultura pra você e ela fica 

muito impregnada em você, então, pra você pensar em outras propostas, pra você olhar pro 

lado você fica meio amarrado né, se você não tomar cuidado, todos esses benefícios, você 

acaba é... retido com aquilo ali”. 

Então eu lhe questionei sobre o que seria “cultura enraizada”? Ele respondeu, “não é 

um erro da empresa, eu acho que é uma estratégia da empresa, mas como eles é... eles, você 

entra nessa empresa e você fica muito focado ali no seu serviço, como eles estão 

constantemente passando a visão, a missão, mostrando o que é aquela empresa, dá a 

impressão, pra quem tá lá, que fica muito tempo, que aquela empresa está no top é... com 

relação as condições de trabalho, condições de salário e tudo mais, em relação a 

desenvolvimento, então aquilo ali fica muito, fica no seu quadradinho, então você não 
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consegue olhar para outro lado, né, até em relação a networking, trocar ideias com os 

profissionais, você acaba entendendo que aquela ali é o que tá acima, vamos colocar assim, aí 

você acaba ficando com aquilo, muito na cabeça. Então, quando você sai, se você tem essa 

visão, eu fiquei doze anos lá e quando você sai de lá da empresa, no começo, você fica meio 

perdido assim, meio sem chão”. Após uma reestruturação interna na empresa, ele foi 

demitido. 

Ficou desempregado por três meses. Mas lembra que nesse período surgiram várias 

propostas de corretoras de seguros nacionais, mas ele queria retornar para uma seguradora e 

ficou aguardando um pouco mais, até que surgiu a oportunidade de ingressar em uma 

corretora multinacional. A justificativa para não ter aceito as propostas das corretoras de 

seguros nacionais é que ele não enxergava oportunidades de evolução profissional nessas 

empresas.  

Nessa corretora de seguros trabalhou um ano e meio, a gestão era muito aberta, 

ajudavam no desenvolvimento do funcionário, e todos os funcionários tinham acesso aos 

gerentes e diretores, não havia muita formalidade.  

O salário era fixo com praticamente os mesmos benefícios da empresa anterior, com 

exceção do vale alimentação. O plano de participação de lucros e resultados era próprio da 

empresa, com rendimentos maiores do que o PLR da convenção coletiva.  

O suporte da organização, “não era tão igual à empresa anterior, existia a 

compreensão, mas desde que não prejudicasse os resultados e as metas da empresa, eles não 

tinham esse olhar tão humano. Nessa empresa o cliente era mais importante que o 

funcionário”.  

O clima na corretora de seguros era mais estressante do que na seguradora, existia 

muitas pessoas desmotivadas com a empresa e isso contaminava os novos funcionários. “O 

clima era mais estressante do que a empresa anterior, eu percebi que isso, de uma certa forma, 

contaminava toda a equipe. Então, tinha muitas pessoas desmotivadas nessa empresa, isso 

acabava de uma certa forma, pra quem estava chegando, acabava prejudicando você também, 

porque é... durante o relacionamento, a maioria das pessoas estavam desmotivadas e algumas 

vezes você acabava meio que contaminado por essa desmotivação”. 
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A distribuição de tarefas, “era um pouco bagunçada e às vezes o funcionário acabava 

fazendo coisas que na verdade não era papel dele”.  

Por outro lado, entendia que as promoções ocorriam de forma justa. Entretanto, 

considera que, “para o planejamento e crescimento de carreira na empresa o organograma não 

era bem definido”. Por exemplo, não havia clareza do que o funcionário precisava fazer para 

atingir um nível de gerência ou diretoria. Nesse período recebeu uma promoção.  

Sobre a parte de treinamentos, os funcionários aprendiam na prática porque a empresa 

não oferecia treinamentos.  

Para ele, uma das vantagens de trabalhar em uma corretora de seguros é que o 

profissional consegue aprender bastante. Mas nas desvantagens, era o clima tenso que mais 

incomodava devido à carga muito grande de trabalho, e as pessoas ficavam estressadas.  

Após um ano e meio saiu da corretora para ir trabalhar em uma seguradora 

multinacional. A justificativa para a sua decisão foi, “o clima da empresa, não existia uma 

harmonia bacana entre as equipes de trabalho, ambiente estressante, financeiramente a 

proposta era um pouco melhor em torno de 15%, mas isso não foi importante para tomada de 

decisão”. Argumenta que nessa seguradora haviam colegas que trabalharam com ele, 

passando informações positivas sobre a empresa.  

O salário é fixo e os benefícios são: vale refeição, vale alimentação, participação nos 

lucros e resultados da empresa, previdência privada e plano de saúde. Um benefício se destaca 

nessa empresa que é o home office, onde o funcionário, uma vez por semana, pode optar por 

trabalhar em casa. Outro benefício importante é a flexibilidade no horário de trabalho.  

Está há dois anos nessa seguradora e o clima na empresa é muito bom. As pessoas são 

colaborativas e existe um clima bem familiar, além de um trabalho em equipe.  

A distribuição de tarefa ocorre de forma justa. Mas o sistema de promoção atual é bem 

moroso, e acredita que é pelo fato da empresa ser muito pequena.  

Na parte de suporte organizacional, a empresa se preocupa bastante com o funcionário, 

e ele até compara que é muito parecido com a seguradora anterior.  
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No momento, o que o faz permanecer na empresa é a possibilidade de crescimento 

profissional, onde o clima é muito bom e as pessoas também são parceiras. Mas destaca que o 

mais importante é a possibilidade de crescimento profissional. 

Então eu o questionei no caso de receber uma proposta para trabalhar em outra 

empresa do setor. Ele disse que se a proposta fosse para trabalhar em outra seguradora ele 

aceitaria, desde que a seguradora atual não cobrisse a proposta. A parte financeira nesse caso, 

teria um peso maior. Se a proposta fosse de corretora multinacional ou nacional considera 

possível essa possibilidade, caso a proposta fosse atrativa.  

Devido a sua vivência profissional, compara que uma das vantagens de trabalhar em 

seguradora é que os benefícios são melhores do que nas corretoras, onde a adição do salário 

com os benefícios, na seguradora, acaba sendo melhor. A oportunidade de especialização na 

seguradora também é melhor. Por outro lado, na corretora existe a vantagem do profissional 

aprender bastante, desenvolver outras habilidades, negociação, falar diretamente com o 

cliente, etc.  

Sobre as desvantagens de trabalhar na seguradora, o profissional tem uma visão 

limitada do processo como um todo. Esse profissional, às vezes, não pensa muito na 

necessidade do cliente, por outro lado, a corretora de seguros proporciona essa vivência. Mas 

a desvantagem na corretora fica a cargo do esgotamento do funcionário, porque na maioria 

das vezes acaba fazendo coisas demais, resultando em um desgaste físico e mental.  

As diferenças entre trabalhar em seguradora e trabalhar numa corretora é que na 

seguradora a oportunidade de crescimento na carreira é maior do que na corretora. Também 

na seguradora o profissional possui mais chance de desfrutar da qualidade de vida, pelo fato 

da seguradora ter um pacote de benefícios maior do que as ofertadas nas corretoras de 

seguros.  

Na seguradora onde trabalha atualmente a vantagem é que o clima é muito bom, existe 

uma proximidade com a gerência. A desvantagem é que ainda está se estruturando no Brasil 

por ser uma empresa nova. O que ele mais gosta em seu trabalho é o dinamismo das tarefas, a 

necessidade de atualização, etc.    
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Busca no mercado de seguros conseguir maior qualidade de vida e acredita que o 

trabalho na modalidade home office pode contribuir para isso, apesar de já ter esse benefício 

na empresa que trabalha.   

Se recebesse uma proposta para trabalhar em outro segmento, considera possível desde 

que seja uma proposta atrativa financeiramente.  
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Entrevistado: 10 

Data: 27/01/2016 

Duração: 54 minutos e 13 segundos  

O entrevistado é do gênero masculino, tem 27 anos de idade, solteiro e não tem filhos. 

A sua formação superior é em Administração de empresas. 

O seu primeiro emprego foi em uma joalheria, e conseguiu o emprego através de um 

amigo. Depois, pediu demissão para ir trabalhar em uma empresa de leilões que presta serviço 

para as seguradoras. Conseguiu esse emprego através da indicação de alguns colegas da 

faculdade.  

O seu ingresso no mercado de seguros ocorreu há oito anos, através dos contatos que 

fez enquanto trabalhava na prestadora de serviço.  

Alega que o motivo de ter pedido demissão da prestadora de serviço foi pelo fato de 

que quando o profissional trabalha como terceiro, o objetivo acaba sendo ir para a empresa 

principal que contrata os serviços, por conta do salário, benefícios e oportunidades de 

crescimento profissional.  

A primeira seguradora era uma multinacional, onde ingressou na área de sinistro, 

permanecendo por um ano. O salário era fixo com os benefícios: vale transporte, vale 

refeição, vale alimentação, bolsa de estudo de 50% para a faculdade, participação nos lucros e 

resultados conforme convenção coletiva, previdência privada, etc. 

Sobre o ambiente de trabalho, disse, “era uma empresa que tinha uma cultura de muito 

trabalho, de muita cobrança, não diferenciava muito do mercado, né, o mercado é assim, só 

que lá eu via que existia uma cobrança muito grande com relação aos controles, ao sistema, 

com relação a números, e também algumas coisas, assim, que eu acho que é muito por causa 

da empresa, né, muito por causa da  cultura da empresa, né, algumas coisas que eram meio 

amarradas, né, e isso influenciava também de certa forma no clima, muitas vezes, né, é... na 

época que eu estava lá, eu estava começando a minha carreira também, enfim, eu lembro que 

eles tinham muita coisa como de que não existia outras oportunidades, muitas promessas e 

isso desmotivava um pouco a equipe, né, principalmente na parte da gestão, vinham algumas 
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promessas de promoções e a pessoa ficava ali fazendo uma função e não era promovida, 

ficava sempre na promessa, na promessa, gerava uma insatisfação na equipe”. 

“No geral não era clima muito colaborativo”. Algumas pessoas tinham mais afinidades 

com as outras e se ajudavam, já outras não ofereciam ajuda.  

Na questão de suporte organizacional, “variava muito de cada gestor, eu percebia que 

nessa empresa a gestão não era uma gestão tão próxima, tão amigável, né, tão próxima do 

funcionário ao ponto, né, de desenvolver um plano assim prá dar alguma sustentação para 

alguma pessoa que tivesse passando por uma dificuldade pessoal”.  

A questão de promoção foi um dos motivos da sua saída da empresa, “eu tinha uma 

boa performance, entregava os resultados propostos pela área e até mesmo acima da meta 

estabelecida. No feedback o gestor reconhecia isso e prometia promoções só que a promoção 

nunca chegava, durante esse período eu cheguei a recusar algumas propostas de mercado, por 

acreditar nas promessas só que depois de um tempo fui me frustrando pelo fato da empresa 

não cumprir com suas promessas”. Nesse período ele recorda que até teve um aumento no 

salário, mas sem mudar de cargo. 

A distribuição de tarefas na sua área considerava que era feita de forma justa, 

entretanto, recorda que escutava muitas conversas nos corredores da empresa, por parte dos 

funcionários de outras áreas, se queixando da quantidade e do tipo de trabalho que realizava.  

Na parte de gestão de pessoas feita pela área de recursos humanos, embora percebesse 

algumas iniciativas para oferecer treinamentos aos funcionários, não era tão próxima das 

demais áreas.  

O que ele mais gostava nessa seguradora era o fato de que, por ter tido experiência em 

duas empresas de pequeno porte, trabalhar em uma empresa multinacional havia mais 

estrutura e mais benefícios.  

Ficou um ano nessa seguradora e pediu demissão, após ser convidado por um amigo 

que trabalhava em outra seguradora que também era uma multinacional. A proposta também 

era para trabalhar na área de sinistro, mas o cargo era um nível acima em relação à primeira 

seguradora. O salário e os benefícios eram praticamente iguais, exceto o pagamento de parte 

da faculdade.  
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O clima era totalmente oposto da seguradora anterior, “eu tinha um suporte maior, né, 

então eu fui para uma empresa onde eu me sentia mais valorizado”. Ele teve a oportunidade 

de apreender e desenvolver profissionalmente. O ambiente na empresa era muito bom, 

pessoas parceiras e uma equipe que se ajudava muito. Ele lembra que quando chegou na 

empresa o gestor da área sentou ao lado dele, ensinou o serviço, colocou pessoas da equipe 

para ajudar ele. Por isso, reconhece que essa parte de gestão de pessoas foi um exemplo para 

ele foi um “marco”. Durante esse período, ele recebeu algumas propostas para trabalhar em 

outras empresas, mas tudo isso, “clima legal, gestor e equipe parceira”, fez com que ele 

rejeitasse essas propostas. “O que me prendia mais lá, era a questão da gestão e da equipe 

mesmo, né”. 

Nessa seguradora ele foi promovido algumas vezes e recorda que a empresa passava 

maior confiança o gestor não vinha com promessas vazias, eles prometiam e cumpriam. Ao 

contrário, do que aconteceu na seguradora anterior.  

A distribuição de tarefas era de forma justa, de acordo com o cargo, os profissionais 

mais experientes cuidavam dos clientes maiores, pois exigia uma maturidade técnica por ser 

operações mais complexas.  

Na organização essa parte de promoção era um pouco limitada, com o passar do tempo 

ele começou a perceber que o mercado estava pagando um pouco mais por aquilo que podia 

oferecer.  

Na parte de suporte da organização ele considera que vai depender de cada gestor, ele 

disse que ao longo dos três anos que trabalhou na empresa ele teve problemas pessoais e teve 

o suporte do gestor da área. Inclusive, não só ele, outros colegas da equipe também tiveram o 

suporte do gestor quando precisaram.  

Nessa empresa, “o que eu mais gostava era o clima da minha equipe, eu acho que a 

colaboração, a minha gestão era muito boa e o aprendizado que eu tive lá, eu acho que o 

aprendizado, eu acho que lá que foi o start de aprendizado para a minha carreira”.  

Nessa empresa, “a área de recursos humanos era mais próxima dos gestores para saber 

como estavam as coisas de acordo com a demanda de cada setor, existia também uma 

pesquisa de clima da organização”. Entretanto, na parte de desenvolvimento de pessoas não 

tinha nada de diferente da seguradora anterior. 
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Ficou três anos nessa empresa e o motivo de ter ficado esse período, “foram as 

pessoas, a gestão lá da minha área era muito boa, uma gestão que me oferecia um aprendizado 

muito grande, um desenvolvimento legal. Em termos técnicos, eu acho que aprendi muito e a 

equipe em si era de um clima bacana, a empresa em si era uma empresa boa que dava 

autonomia para o funcionário poder trabalhar”.  

Entretanto, o entrevistado argumentou que apenas, “gestão e bom clima” não segura 

funcionário e como ele não enxergava mais possiblidade de crescimento na empresa, começou 

a receber algumas propostas do mercado, até que recebeu uma proposta de uma seguradora 

multinacional para atuar na mesma área e essa proposta era irrecusável. Recorda que nessa 

transição o seu salário aumentou aproximadamente 50%.  

Nessa seguradora multinacional, o salário era fixo com os benefícios: bolsa de estudo 

para cursar faculdade e pós-graduação, plano próprio de participação nos lucros e resultados e 

os demais benefícios eram os mesmo da convenção coletiva.  

Alega que ficou pouco tempo nessa seguradora (sete meses), devido à falta de um 

clima colaborativo entre as pessoas da equipe. A gestão não era tão próxima do funcionário, 

era uma gestão “à moda antiga, o chefe era meio que intocável, ele ficava ali na mesa dele, né, 

e queria resultados”.  

Como o clima não era tão bom com a gestão, ele recorda que nas avalições de clima 

realizadas pela área de recursos humanos, os resultados eram sempre um dos piores da 

empresa. 

Por outro lado, em termos de atuação da área de recursos humanos, considera que essa 

foi a melhor empresa que trabalhou, devido aos benefícios. O RH também era próximo das 

áreas e sempre procurava fazer algo para melhorar o clima na empresa. Entretanto, percebeu 

que a rotatividade de funcionários era muito grande, mesmo a empresa pagando bons salários 

e excelente pacote de benefícios, não conseguia manter os funcionários na empresa e isso era 

reflexo do clima na área.  

A distribuição de tarefas era realizada de forma justa e respeitando a experiência de 

cada funcionário. Sobre as promoções que presenciou no pouco que tempo que esteve por lá, 

considera justa.  



156 

 

Sobre o suporte organizacional, ele novamente fala que pela sua experiência de ter 

trabalhado em outras empresas, “isso vai depender mais do gestor do que da própria 

empresa”. Como nessa empresa o gestor não era próximo dos funcionários, acredita que os 

funcionários não teriam respaldo. Destaca que na área não existia uma gestão de pessoas, na 

verdade existia apenas uma gestão dos processos.  

O que mais gostava nessa seguradora era o desenvolvimento profissional e 

principalmente o bom salário, também o pacote de benefícios era atrativo, a área de recursos 

humanos sempre procurava oferecer coisas diferentes. Para ele, ocorreu um fato marcante 

nessa empresa, “eu participei de um stand up comedy na empresa, tipo, que empresa faz isso 

no horário de expediente? Não existe isso então, coisas para descontrair o ambiente, para 

mexer com o funcionário mesmo, aquela coisa que os funcionários que tinham filhos levavam 

os filhos lá, não existia restrições, área de bem-estar, massagens, etc.”.   

Na verdade, “eu não queria sair da empresa, mas até surgir uma proposta para 

trabalhar em outra seguradora que também era uma multinacional e o que pesou na minha 

decisão foi a falta de suporte do gestor e eu não me sentia bem com essa situação. Ao 

contrário da empresa anterior, dessa vez eu tinha um bom salário, mas não tinha uma boa 

gestão e uma sintonia com a equipe”.  

Essa nova proposta veio através de um amigo que trabalhou com ele na época da 

segunda seguradora. Esse amigo tinha assumido a gerência e, por conhecer o seu trabalho, o 

convidou para assumir um cargo de coordenador. Assim, o desafio somado ao ambiente 

desfavorável já citado anteriormente foram fundamentais para ele pedir o desligamento e 

mudar para outra seguradora.  

Ele recorda que nesta nova seguradora o pacote de benefícios era inferior, oferecido 

com base na convenção coletiva e o salário era algo em torno de 10% maior que o emprego 

anterior. Ressalta que neste caso, a decisão de mudança de emprego não foi considerada o 

aspecto financeiro.  

Nessa empresa o clima era bom, a empresa oferecia oportunidades de crescimento 

profissional, mas na sua análise existia um defeito: a empresa se preocupou em crescer 

comercialmente, mas não se estruturou na parte de sistemas para absorver o crescimento de 

mercado. Embora o relacionamento entre as pessoas fosse bom, o desgaste e o excesso de 

trabalho começaram a deixar o clima pesado.  
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Em relação ao suporte organizacional, novamente ficava à cargo do gestor, só que 

nesse caso ele tinha o suporte do gestor da área pelo fato de ocupar um cargo de liderança na 

ocasião. Disse que quando os funcionários tinham algum problema, sempre procurava dar 

assistência e tentar ajudar naquilo que era possível, para que o profissional pudesse resolver o 

problema pessoal e ter tranquilidade para trabalhar.  

Sobre as promoções, disse, “por incrível que pareça, o RH era bem bagunçado, bem 

bagunçado mesmo, né, é... mas, só que neste aspecto como eles eram assim meio 

desorganizados e tudo mais, ficava muito a cargo do gestor. Então, se o gestor pedisse uma 

promoção para uma pessoa e tal, né, eu via que acontecia, por engraçado que pareça, por mais 

desestruturado que fosse a empresa, nesse tempo que eu fiquei lá eu vi muitas promoções, né, 

eu mesmo fui um exemplo disso, né, eu tive promoções, eu tive aumento de salário, eu acho 

que isso foi algum dos motivos que fez com que a empresa caminhasse para uma queda, né, 

caminhando mais para minha saída de lá, eu percebi que a empresa, ela estava tão 

desestruturada que ela é... promovia as pessoas sem muita organização, sem saber muito o que 

estava fazendo”.  

O que ele mais gostava nessa empresa era o desenvolvimento profissional. Em termos 

financeiros, o que oferecia era inferior às seguradoras que ele já havia trabalhado. 

Durante o período que trabalhou em seguradoras, recebeu algumas propostas para ir 

trabalhar em corretoras de seguros multinacionais, só que não aceitou, porque percebeu que o 

pacote de benefícios era inferior em relação às seguradoras.  

Após dois anos nessa empresa, ele e outros funcionários foram desligados, devido à 

uma reestruturação na operação e a extinção da área que trabalhava. Na atualidade, está 

focado em projetos pessoais na empresa do pai e também pensa em fazer um intercâmbio no 

exterior para aperfeiçoar o idioma de inglês. Disse que, no futuro, se tiver que voltar para o 

ambiente corporativo, voltaria para o mercado de seguros, por acreditar que é um segmento 

que oferece muitas oportunidades de crescimento profissional.  
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Entrevistado: 11 

Data: 27/01/2016 

Duração: 33 minutos e 21 segundos 

O entrevistado é do gênero masculino, tem 42 anos de idade, é casado e tem um filho. 

A sua formação superior é em Gestão de Seguros e Previdência. No momento, está cursando 

pós-graduação em comércio exterior. 

Ele começou a trabalhar informalmente aos 12 anos de idade, em um clube como 

gandula de bolinha de tênis. Depois, foi trabalhar em uma fábrica de sorvetes como enrolador 

de sorvetes. Aos 14 anos de idade, teve o seu primeiro trabalho formal, em uma empresa de 

contabilidade, como office boy, em 1989. Após um ano, foi promovido e passou a ser auxiliar 

de escritório, permanecendo neste cargo por um ano, até ser promovido novamente para 

auxiliar de departamento pessoal, função que exerceu por cinco anos. 

Em 1994, ele ingressou no mercado de seguros, como assistente de sinistro, em uma 

corretora de seguros nacional, emprego esse que conseguiu com a ajuda de uma prima.    

O salário era fixo e os benefícios eram: vale refeição, convênio médico e vale 

transporte. Na verdade, os benefícios se limitavam à convenção coletiva da categoria. 

O ambiente na empresa “era bem familiar, tinha grêmio lá dentro, após o expediente o 

pessoal se reunia fazia churrasco, ficava jogando bilhar. Então, praticamente, era um uma 

grande família”.  

Sobre o suporte organizacional, ele disse que “a empresa não dava muito suporte, o 

suporte vinha das pessoas, um tentava ajudar o outro”. Ele lembra que a empresa era bem 

rígida.  

Nessa empresa, ele teve algumas promoções, mas não considera que as promoções 

ocorriam de forma justa. Ele recorda que demorava muito para acontecer uma promoção. 

“Você tinha que esperar uma pessoa sair ou se aposentar para subir um degrauzinho”. 

A respeito da distribuição de tarefas, ele considera que era de forma justa e o contato 

no dia a dia era com seguradoras. 
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O que ele mais gostava nessa empresa era “o companheirismo dos funcionários, que, 

assim, como não tinha muita promoção, entre os funcionários não existia essa competitividade 

que tem hoje, então, as pessoas eram amigas de ficar o final de semana juntos de ficar no 

grêmio à tarde”.  

“Durante o tempo que trabalhei lá, eu recebi algumas propostas de trabalho, mas o que 

pesava na minha decisão em continuar era a questão das pessoas. Além disso, a corretora 

ficava próxima ao local onde eu morava, isso de certa forma também pesava na decisão de 

permanência”, ele lembra.  

Entretanto, após o sétimo ano que ele estava nessa empresa, ela foi vendida para uma 

corretora multinacional. Após a migração para a multinacional, ele passou a ocupar o cargo de 

analista de sinistro trainee. No dia a dia, o seu contato era com o cliente “segurado”, mas 

também falava bastante com seguradoras. 

O salário era fixo e os benefícios eram: seguro saúde, odontológico, vale refeição e 

plano próprio de participação nos lucros e resultados. 

Nessa empresa, o ambiente “era um clima bom, era um clima bom, mas tinha maior 

competitividade entre as pessoas, era mais profissional vamos dizer assim, não era tão 

familiar igual à empresa anterior. O ambiente era mais competitivo, as pessoas lutavam pelo 

seu espaço, mas era um clima bom”, ressaltou. 

Na parte de suporte, a empresa era melhor do que a anterior, se o funcionário tivesse 

algum problema de saúde ou qualquer outro problema. Ao contrário da corretora anterior, na 

qual o suporte era mais uma coisa dos colegas de trabalho, nessa empresa, o suporte era algo 

institucionalizado pela organização. Embora as pessoas também ajudassem, a empresa 

também se preocupava com os funcionários.  

Nessa última corretora, ele teve cinco promoções. Questionado sobre se essas 

promoções ocorriam de forma justa ou não, ele respondeu que dependia do gestor. Ele 

percebia que em algumas áreas as pessoas cresciam, mas em outras áreas nem tanto.  

A distribuição de tarefas era realizada de forma justa, no seu entendimento.  

O que ele mais gostava nessa empresa era o clima, os benefícios, o salário, as 

promoções e a oportunidade de aprendizado.  
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Ele trabalhou por nove anos nessa empresa. “O que fez eu permanecer nove anos 

nessa empresa era porque ele gostava de trabalhar nessa empresa, as promoções que eu tive 

com o passar do tempo e também pelo fato de ficar próximo ao local onde ele morava”, 

destacou.  

Para ele, “a área de gestão de pessoas não era muito participativa, isso dependia muito 

do gestor de cada área. Até mesmo a questão de treinamento, praticamente não existia”.  

Depois de nove anos de empresa, ele recebeu uma proposta para trabalhar em uma 

seguradora multinacional. O atrativo foi ter a oportunidade de trabalhar em uma seguradora, 

já que toda a sua carreira no mercado de seguros foi construída em corretoras de seguros.  

Na parte de salário, a diferença foi pequena, algo em torno de R$ 300,00, mas os 

benefícios eram melhores: a participação nos lucros e resultados, o vale alimentação, o vale 

refeição e o convênio médico eram superiores, havia vaga de estacionamento, plano 

odontológico e, em algumas áreas da empresa, existe a possibilidade de trabalho home office. 

A empresa também paga um percentual da faculdade, pós-graduação e inglês, dependendo do 

desempenho do funcionário no trabalho. 

O entrevistado está há quatro anos nessa seguradora, ocupando o cargo de analista de 

sinistro sênior e relata que “o clima é muito bom e ao contrário das empresas anteriores a área 

de recursos humanos é mais próxima dos funcionários, eles tratam os funcionários com 

carinho”.  

Perguntei-lhe qual a diferença entre a área de recursos humanos da corretora de 

seguros e a da seguradora? “Os gestores estão sempre envolvidos, tem pesquisa de clima, 

existem os guardiões do clima nas áreas da empresa, palestras motivacionais e treinamentos 

constantes. Tem a questão de quando o funcionário inicia na empresa é colocada uma bexiga 

branca nele para ser bem recepcionado, o objetivo disso é pra mostrar que trata-se de um 

funcionário novo e até os funcionários de outras áreas vai desejar boas vindas”, respondeu. 

Até o momento, ele não teve promoção, mas obteve aumento de salário. Quanto às 

promoções, ele entende que ocorrem de forma justa. 

Ele admite que tem vontade de permanecer na atual empresa. “O que faz eu 

permanecer na empresa no momento é o clima que é muito bom e a questão financeira que 

também paga acima da média de mercado”. “Outra coisa que eu acho muito legal na empresa 
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é o dia da gratidão. A empresa entrega dois chocolates para cada funcionário, é uma coisa tão 

simples, mas muito bacana por parte da empresa. Um chocolate é uma forma de 

agradecimento ao funcionário o outro você tem que escolher uma pessoa que de alguma 

forma te ajudou seja na parte pessoal ou profissional. Isso contribui para o clima bom na 

empresa e as pessoas se sentem importantes”, confessou. 

Ele comenta que tem uma gratidão pela empresa atual. “Ela me faz sentir importante, 

o meu trabalho é reconhecido, é... as pessoas elogiam, tem feedback constantemente, ela 

valoriza o funcionário”. O que ele busca no mercado de seguros e encontra na empresa atual é 

a busca por conhecimento. 

Ao ser questionado sobre quais são as desvantagens de trabalhar em uma corretora de 

seguros, ele disse que, na corretora trabalha-se muito, pois há muitos clientes para atender e 

isso reflete na qualidade de vida. Ele argumenta que esse também foi um dos motivos da sua 

saída. Na seguradora, você tem mais qualidade de vida, você cumpre o seu horário e vai 

embora.  

Caso ele recebesse uma proposta de outra seguradora, ele analisaria e, se houvesse 

possibilidade de crescimento profissional, poderia aceitar.  

Se a proposta viesse de uma corretora, seja multinacional, seja nacional, ele não 

aceitaria, em virtude dos benefícios, que são menores, além de haver menor qualidade de 

vida, muita pressão etc. A pressão na corretora era por parte da área comercial e de clientes. 

Ele relata que, na seguradora, também existe pressão, mas é diferente. Na corretora, 

geralmente o analista fala com o cliente, que é leigo no assunto. Já na seguradora, você 

conversa com corretores, que também têm conhecimento do assunto. Portanto, é outro nível, é 

uma conversa mais técnica.  

Ele considera difícil a possibilidade de abandonar o mercado de seguros, pois gosta 

muito do setor e acredita que seria um desperdício deixar este ramo, com todo essa expertise 

que ele adquiriu ao longo de todos esses anos.  

 

 


