
Participação feminina 
no mercado de 
seguros, um retrato

Vera de SoUza*
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o último Censo feito no 
Brasil revelou que a par-
ticipação das mulheres 

no mercado de trabalho cresceu. 
No segmento de seguros não foi 
diferente. Se em 2000 elas repre-
sentavam 49% da mão de obra, 
em 2012 esse percentual subiu para 
57%. Quem diria, há 40 anos, que 
as mulheres teriam tanta força 
no mercado de trabalho? Era um 
tempo em que só quase os homens 
mandavam e predominavam. Mas 
elas foram em frente, derrubando 
preconceitos, assumindo respon-
sabilidades e dando conta.

Observando o processo de in-
serção cada vez mais maciço da 
mulher nesse setor, Maria Helena 
Monteiro, diretora de ensino téc-
nico da Escola Nacional de Segu-
ros e profissional que atua há 15 
anos no mercado de seguros, suge-
riu a organização de uma pesqui-
sa, a fim de identificar a condição 
feminina no mercado de seguros 
hoje. Dessa forma surgiu o estu-
do “Mulheres no Mercado de Se-
guros no Brasil”, que inaugura o 
novo projeto gráfico da série “Es-
tudos sobre Seguros”, antiga pu-
blicação “Estudos Funenseg” da 
Escola, em parceria com o econo-
mista e consultor Francisco Gali-
za. “Na verdade, esse assunto me 
incomoda desde que entrei para o 
setor. Primeiro, temos que consi-
derar que as mulheres estão se de-
senvolvendo como consumidoras 
de seguros. Elas estão completa-
mente aptas a trabalhar no setor 
e, no entanto, essa indústria era e 
é um tanto conservadora. Assim, 
procuramos desenvolver uma pes-
quisa qualitativa, na qual foram 
ouvidas 80 mulheres atuantes na 
área, todas de alto nível, entre exe-

cutivas de seguradoras, corretoras 
e profissionais de imprensa. Ten-
tamos analisar vários aspectos da 
condição feminina. Nosso univer-
so inclui a mulher securitária, cor-
retora e a consumidora, além de 
apontarmos a questão da evolução 
da condição feminina. Falamos de 
tudo um pouco. Esse trabalho não 
é um fim em si mesmo”, esclarece 
Maria Helena.

“A proposta do trabalho foi es-
tudar a presença da mulher no 
mercado de seguros e, como eco-
nomista, analisei, entre outras, a 
questão do salário. O que se per-
cebe é o seguinte: em 1990, havia 
42 mil funcionários no mercado 
de seguros. Hoje, temos 30 mil, 
e o salário médio nesse período 
aumentou 40%. Foi pouco em 13 
anos. O que aconteceu? Alguns 
apontam que os funcionários es-
tão menos gabaritados. Não sei se 
seria isso. Uma segunda colocação 
que se faz é que as seguradoras 
empregaram mulheres, com isso, 
o salário médio baixou. Não foi 
intencional, mas mulheres subs-
tituíram homens em determina-
das funções e, por conseguinte, 
ingressaram nos mesmos cargos, 
com salários mais baixos. Sei que 
não é exclusivo do setor, mas serve 
para uma discussão interessante. 
Esses são números da Confedera-
ção Nacional das Empresas de Se-
guros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Ca-
pitalização (CNseg). O mercado 
está crescendo, será que é positi-
vo manter essa política salarial?”, 
questiona Francisco Galiza.

Outra conclusão apontada pela 
pesquisa diz respeito à despropor-
ção da ocupação de cargos de co-
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mando pelas mulheres. São 5,5% 
de mulheres gerentes, ou seja, qua-
tro para cada dez homens no mes-
mo cargo e uma diretora para ca-
da cinco diretores. Tais números 
comprovam a experiência in loco 
de Maria Helena, durante os anos 
em que esteve à frente do setor de 
Recursos Humanos da SulAméri-
ca Seguros. Ela foi a primeira mu-
lher na diretoria da seguradora. 
“Quando você opta por ser uma 
profissional, não é um caminho 
sem tropeços”, como costuma di-
zer a diretora executiva da CNseg, 
Solange Beatriz. “Mulheres têm 
filhos, a criança fica doente, você 
não consegue ir à festa da escola 
e se sente culpada. O homem não 
tem esse tipo de sentimento, por-
que nasceu para trabalhar. Já para 
a mulher, o trabalho é visto, ain-
da, quase como uma opção. Mas 
os problemas que vemos são que 
a mulher de baixa renda tem que 
trabalhar para ajudar a sustentar a 
família, enquanto a de alta renda 
pode terceirizar parte das ativi-
dades domésticas. Mas é naquele 
meio, onde estão as profissionais 
de gerência intermediária, que 

elas acabam desistindo, porque 
financeiramente não vale a pena. 
Elas acabam se dedicando ao ser-
viço doméstico, apesar de serem 
muito bem formadas. E isso é um 
fenômeno que não acontece só no 
Brasil”, analisa Maria Helena. 

A comprovação dessa problemáti-
ca se reflete em números. “Houve 
um indicador muito expressivo 
durante o estudo, que é o das mu-
lheres que deixam de trabalhar 
depois de um ano após terem um 
filho. Quando elas voltam da li-
cença-maternidade, quase 30% sa-
em um ano depois. Eu não sei co-
mo se passa em outros mercados, 
mas em seguros esse número é ex-
tremamente alto. Isso não é bom 
para as empresas, mas elas têm 
que estar alertas”, aponta Galiza. 
A observação das experiências 
internacionais, vivenciadas inclu-
sive por Maria Helena, poderia 
reduzir esses percentuais e trazer 
uma mudança de comportamento 
e melhoria para empresas e fun-
cionárias. “Trabalhei nos Estados 
Unidos e na Inglaterra. O proble-
ma no Brasil são as leis trabalhis-

tas, muito engessadas. Na Ingla-
terra, por exemplo, num cargo de 
gerência ou diretoria que ficasse 
vago era feito job sharing que, na 
prática, funciona da seguinte for-
ma: se duas mulheres estivessem 
voltando da licença-maternidade, 
cada uma delas trabalhava meio 
período. Infelizmente, isso não é 
possível com a legislação brasilei-
ra”, esclarece a diretora.

Nesse ponto, os profissionais con-
cordam com a instituição de um 
decálogo, nos moldes do instituto 
Ethos. A CNseg e Escola Nacio-
nal de Seguros elencariam esses 
dez compromissos, que seriam 
adotados pelas seguradoras, a fim 
de promover a valorização da mu-
lher. “O decálogo é importante, 
especialmente, para quem está em 
início de carreira. Quando come-
cei na SulAmérica, instituí um tra-
balho para que não houvesse assé-
dio moral ou sexual. Não estava 
legislando em causa própria, mas 
preocupada com a empresa. Um 
gestor que persegue um funcioná-
rio, seja por que motivo for, cor, 
religião, sexo, está levando junto o 
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nome da empresa”, diz Maria He-
lena. “Este seria um primeiro des-
dobramento. O segundo, na visão 
de Galiza, seria o mercado desen-
volver indicadores que pudessem 
mensurar os movimentos, como 
esse de perda da profissional na 
volta da licença-maternidade, por 
exemplo”, completa.

Outro assunto citado pela pes-
quisa, mas ainda não de forma 
aprofundada, são os produtos de-
senvolvidos especificamente para 
a mulher. O Brasil segue o mun-
do, mas na Europa foi proibida 
a diferença de gênero e já há uma 
discussão no Ministério Público 
para se implantar o mesmo sistema 
aqui. Hoje, um seguro de vida para 
mulher é mais custoso, enquanto 
o de automóvel, mais barato, em 
relação aos homens. Na opinião 
da diretora executiva da CNseg, 
Solange Beatriz, o mercado segu-
rador, hoje, é muito promissor pa-
ra a contribuição profissional das 
mulheres. “O setor, como tem por 
natureza a prevenção e a proteção, 
está intimamente ligado à natureza 
feminina. Então, as mulheres aca-
bam tendo mais sensibilidade para 
abordar nossas linhas de negócios, 
e mais sensibilidade para captar e 
entender a demanda da sociedade. 
Então, este se torna um ambiente 
muito favorável para o desempenho 
das mulheres. Por outro lado, é um 
setor que sempre foi muito conser-
vador, e atribuo isso a uma época 
em que lidava, primordialmente, 
com a matemática. O mundo mu-
dou, e o seguro, na atualidade, tem 
um forte componente dessas bases 
estatísticas, mas outro componente 
é comportamento. Isso favorece os 
valores do trabalho feminino. O 
mundo está mais feminino e não é 

à toa que o quadro hoje tem grande 
participação da mulher. Os cargos 
executivos ainda estão com os ho-
mens, mas isso é uma questão de 
conquista, é gradativo. Atualmen-
te, não vejo uma reação clara de 
preconceito em relação ao trabalho 
feminino. É muito mais circuns-
tancial. Muitas não se propõem a 
ser executivas, esse não é objetivo. 
As mulheres, em sua maioria, não 
perseguem esse sucesso hollywoo-
diano de ser alta dirigente. Elas 
querem desempenhar um trabalho 
e creio que, o dia em que esse for o 
foco, conseguirão.”

Para Francisco Galiza, dois desdo-
bramentos imediatos se estabele-
cem na conclusão desse trabalho. 

“O primeiro diz respeito à discus-
são de uma lista de ideais com que 
as seguradoras poderiam se com-
prometer em relação à valorização 
das mulheres. E o segundo, à cria-
ção de indicadores periódicos de 
mensuração, com a participação 
das empresas, que possa medir a 
presença da mulher no mercado de 
seguros. Seria um balanço social 
das mulheres na área”. “O assunto 
é urgente, já que temos mais mu-
lheres do que homens no mercado. 
É importante dizer que esse estudo 
não é panfletário de forma alguma. 
Estamos, sim, mergulhando num 
assunto que é premente”, enfatiza 
Maria Helena. 

*Colaborou Mariana Santiago
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