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O perfil do securitário brasileiro
Em novembro, a Escola Nacional de Seguros lançou o texto “2º Estudo - 

Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil”, quase três anos após a sua primei-
ra edição. Além da análise da condição feminina nas empresas e na sociedade de 
um modo geral, o objetivo principal do estudo, as características principais do 
securitário brasileiro, também foram avaliadas. Essa análise foi feita a partir das 
informações estatísticas obtidas gentilmente com essas companhias. A seguir, 
algumas características:
•  Mulheres representam 56% de todos os funcionários de seguradoras. Essa 

configuração alterou mais fortemente no início desse século, quando o 
homem era maioria. Tal fenômeno foi análogo ao acontecido no setor 
bancário.

•  Em média, 3% dos funcionários conseguem chegar a algum cargo execu-
tivo. Já os gerentes correspondem a 8% do total dos funcionários.

•  Nas seguradoras, quase 60% dos profissionais já têm curso superior ou 
pós-graduação. Um número muito bom.

•  Na média, homens e mulheres em seguradoras têm a mesma formação 
acadêmica. Ou seja, esse não seria um fator para explicar a possível diferen-
ça salarial no setor.

•  O funcionário típico trabalha há 7 anos na empresa e tem uma idade de 35 
anos. Ao todo, 40% dos profissionais só têm até 3 anos de casa, enquanto 
10% têm acima de 18 anos. Na média, 30% dos securitários têm até 30 
anos de idade.

•  A alocação na sede ou nas filiais independe do sexo. 
•  Em média, o funcionário receberá de 15 a 20 horas de treinamento  

por ano. 
•  O salário médio bruto é R$ 4,5 mil/mês. Tal como em outros setores, o 

salário médio do funcionário masculino é maior.
Lembramos que o segmento dos corretores de seguros tem também um texto 

similar, com o “Estudo Sócio-Econômico das Empresas Corretoras de Seguros 
(ESECS-PJ), divulgado periodicamente pela Fenacor.

Conhecer quem são seus funcionários e colaboradores é um passo importan-
te para qualquer setor alcançar uma maior eficiência. No setor de seguros, isso 
não é exceção.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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VOCÊ TEM ALGUMAS 
CHANCES DE ENTRAR 
NESSE MERCADO.
NENHUMA TÃO SEGURA 
QUANTO ESSA.
FAÇA ESCOLA
NACIONAL
DE SEGUROS.

www.profissaosegura.com.br

Com a Escola Nacional 

de Seguros você tem 

acesso a um curso superior 

exclusivo de Administração e 

ainda aproveita uma base sólida 

de conhecimento na área de 

Seguros e Previdência, um dos 

mercados mais promissores

do País. 
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