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O segmento de seguros no Brasil – de forma acertada, é importante ressaltar – fala do seu tamanho em termos de faturamento, de quanto ele vende do
volume de prêmios ou da geração de reservas, seja em valores absolutos (bilhões
de reais ou dólares) ou relativos (por exemplo, participação da receita no PIB).
Esse vai ser sempre o tópico mais importante para medir essa variável, e isso
não deve mudar, já que segue o padrão internacional de comparação de países.
Aqui, o objetivo não é questionar esse critério, mas é interessante também
ressaltar outros pontos, ao tratar do tamanho de um setor. Na situação econômica em que o País vive, talvez seja até mais oportuno falar de geração de
empregos diretos, de trabalho mesmo. Isto é, quantas pessoas e famílias vivem
dessa indústria?
Em seguradoras, o total de empregos é, de aproximadamente, 30 mil. No
passado, esse número era maior, mas, ao longo do tempo, foi diminuindo, seja
por tecnologia ou ajustes de custos. As resseguradoras brasileiras contratam bem
menos, em torno de mil funcionários.
Já em corretoras, o cálculo tem que ser estimado. Atualmente, existem 30
mil corretoras de seguros, empregando, em média, segundo diversas pesquisas
feitas, de quatro a cinco pessoas, incluindo o próprio corretor nesse grupo. Ou
seja, isso levaria a um montante de 120 a 150 mil empregos diretos, no mínimo, sem falar dos corretores de seguros que atuam somente como pessoa física,
sem ligação com pessoa jurídica. No total, é um valor relevante, o que mostra
também a força social desse segmento, já que, em termos aproximados, esse
setor geraria uns 200 mil empregos diretos.
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Como comparação, nos EUA, o total de empregos da indústria de seguros
é de 2,4 milhões (considerando seguradoras, corretoras etc). Ou seja, 12 vezes
maior do que o número brasileiro. Também como comparação, o faturamento
do seguro nos EUA é 15 vezes maior do que no Brasil. Essas duas proporções
mostram números compatíveis e coerentes.
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