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Encontro de líderes
“A despeito das tarefas que ainda pendem para a reconstrução
do País, o setor de seguros estará preparado para reagir
positivamente a políticas públicas na direção da recuperação
do ambiente econômico e da con�ança dos consumidores e
investidores”. Essa foi uma das declarações do presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, no discurso durante a abertura do
23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador, realizado em Foz
do Iguaçu (PR), em março deste ano. O evento reuniu executivos
de seguradoras, autoridades reguladoras, economistas, cientistas
políticos e acadêmicos, para discutir, nesses três dias, temas que
vão do seguro rural à inteligência arti�cial. 

O tema central foi “A visão de uma agenda para o 
desenvolvimento”. A pauta, desdobrada em quatro 
painéis, incluiu: “Seguro Rural e o desenvolvimento do 
Agronegócio”; “Big Data, Blockchain e Inteligência 
Arti�cial: uma visão do futuro”; “O cenário político”; e as 
“Perspectivas do Brasil e de ser brasileiro”. O presidente do 
SindsegSC,  Rogerio Spezia, prestigiou o encontro. As 
informações obtidas através de uma rica programação 
foram compartilhadas com diretores da entidade. 
A realização foi da CNseg juntamente com 
quatro federações (FenSeg, FenaPrevi,
 FenaSaúde e FenaCap). 
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INSTITUCIONAL
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Produção: O�cina das Palavras Assessoria de Imprensa e Conteúdo.
Projeto grá�co e diagramação: LMCO Comunicação.

Editorial

Olá, é com muita satisfação que entregamos mais uma edição do
nosso InformAtivo SindsegSC. Esta publicação resgata algumas
de nossas atividades e reforça o quanto temos orgulho de nos
mantermos atuantes. Em nossas agendas sempre há espaço para
o crescimento, seja através de networking com entidades parceiras,
ou por meio de palestras e cursos com especialistas nas mais
diferentes áreas. 
Queremos estar sempre assim, servindo de mola propulsora para
que nossas associadas e seus pro�ssionais estejam sempre um
passo à frente no mercado. Por isso temos certeza que cada ação,
mesmo que num primeiro momento pareça simples ou pequena,
lá na frente reverterá em grandes resultados, não apenas para o
SindsegSC, mas para toda a nossa comunidade. Estamos juntos,
todos. 
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Marcando presença no Brasesul

Consultores da CNseg visitam sede

SindsegSC sedia reunião de
Fórum Municipal de Segurança Pública

A primeira reunião de 2018 do Fórum Municipal de Segurança Pública (FMSP) de Blumenau foi realizada na sede do sindicato. 
Um dos assuntos abordados no início do ano, que já saiu do papel, foi a criação do Protocolo Intersetorial de Atendimento às
Pessoas em Risco ou Tentativa de Suicídio. O objetivo é organizar o �uxo de atendimento, oferecer tratamento e�caz e capacitar
pro�ssionais da rede de serviços para o combate e monitoramento de suicídio em Blumenau. Além do SindsegSC, o FMSP é
composto por mais 42 entidades. O sindicato se manteve ativo na agenda de encontros, representado pela gerente executiva
Siméia Heleodoro. Além da reunião inicial de 2018, um novo encontro apresentou as pautas para o 6º Fórum Municipal de
Segurança Pública (ocorrido em junho) e assuntos essenciais para promover a segurança na cidade.

Gustavo Escriva e Raphael Marini, da empresa Deloitte Brasil, que 
presta consultoria e assessoria à Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) estiveram na sede para um 
encontro. Além do presidente da entidade, Rogerio Spezia, esteve 
presente também o assessor jurídico do sindicato,  Lodi Sodré. 
Durante a visita, os convidados conheceram a estrutura física e 
alinharam pontos de padronização e sinergia da atuação sindical.

Caminhos Alternativos e Soluções. Com este tema, corretores do Sul do Brasil participaram na Capital catarinense de mais uma
edição do Brasesul. Representantes dos três estados compartilharam informações, atualizaram-se e fortaleceram o Mercado
Segurador.  O Brasesul reuniu palestrantes nacionais e internacionais, além de painéis voltados aos avanços tecnológicos da
atualidade. O SindsegSC esteve presente no evento com a participação do presidente Rogerio Spezia, que na ocasião, também 
representou o presidente da CNseg, Marcio Coriolano.
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No primeiro semestre, o faturamento total do setor apresentou expansão de 
1,7%, com quase R$ 116 bilhões em prêmios de seguros, conforme dados da 
CNseg, obtidos com exclusividade pela Agência Estado. Os números não 
consideram o seguro obrigatório, o DPVAT. (Fonte: CNseg)

Automóvel (em milhões R$)

Até junho 2017: 16.232,0
Até junho 2018: 17.446,0
Variação % 2018/2017: +7,5%

Seguros Patrimoniais (em milhões R$)

Até junho 2017: 5.327,2
Até junho 2018: 5.725,6
Variação % 2018/2017: +7,5%

Con�ra os principais destaques:

O comparativo com o mesmo período de 2017, apresenta bons 
resultados em Automóveis e Seguros Patrimoniais, fruto da 
melhor seleção de riscos, novas estruturas tarifárias, e também, 
desejo por proteção de bens em conjunto de elevada volatilidade 
�nanceira.

Ramos Elementares (em milhões R$)

Até junho 2017: 31.235,8
Até junho 2018: 33.776,9

Balanço 1º Semestre Mercado de Seguros

Variação % 2018/2017: +8,1%
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Os seguros de risco tiveram um crescimento de 10,1%, isso ocorreu tanto ao aumento do 
ramo prestamista, com fortes 23,7%, quanto aos tradicionais seguros de vida.

Segundo a consultoria Rating de Seguros,
o setor de seguros crescerá de 8% a 10%

em 2018.

Prestamista (em milhões R$)

Até junho 2017: 4.444,2
Até junho 2018: 5.499,4
Variação % 2018/2017: +23,7%

Muito mais do que números, o mercado de seguros passa por mudanças 
comportamentais. O setor vive um período de transformação em que acompanha 
os avanços tecnológicos. Palavras como “insurtechs”, “cyberseguros”, “big data” e 
“machine learning” chamam a atenção e oferecem um vislumbre do futuro do 
mercado. Conforme o presidente do SindsegSC Rogerio Spezia a�rmou no evento 
Brasesul, em que representou o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, “os 
seguradores contam com os corretores de seguros para transpor estas pontes, que 
devem estar apoiados em uma visão tecnológica e globalizada que permita, tanto 
a venda de novos seguros, como a manutenção das carteiras existentes”. 
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Vida (em milhões R$)

Até junho 2017: 6.612,2
Até junho 2018: 7.207,2
Variação % 2018/2017: +9,0%
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Manter parcerias é algo que faz parte de todas as gestões do sindicato. Tanto que na agenda da diretoria
há sempre espaço para reuniões com representantes de diferentes entidades de classe. Em fevereiro, o
SindsegSC recebeu representantes dos Sindicatos dos Securitários de Blumenau e Florianópolis para
reuniões de assinatura da CCT e PLR 2018.

Assinatura CCT e PLR

Na Capital
O diretor e coordenador do Grupo de Trabalho de Florianópolis, 
João Levandowski, conduziu um encontro com pro�ssionais que 
integram o Núcleo de Corretores de Seguros da Associação 
Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), na Capital 
catarinense. Os convidados tiveram uma visão geral de como 
são realizados os trabalhos do sindicato, entre eles o papel dos 
Grupos de Trabalho. Levandowski esclareceu a divisão das ações 
entre as pastas Institucional, Educacional, Social, Comunicação e 
Inovação e Inclusão, que impulsiona a entidade para uma maior 
conexão com os pro�ssionais das seguradoras, instituições ligadas 
à segurança e proporciona também um elo de atuação para 
aculturamento da sociedade sobre a importância do seguro para 
um futuro melhor.

Participaram do encontro a presidente do Sindicato dos 
Securitários de Blumenau, Silvia Westarb, e o assessor jurídico, 
Marcelo Roberto Tomaz. Do Sindicato dos Securitários de 
Florianópolis esteve presente o presidente Airton Galdino. Os 
pro�ssionais foram recebidos pelo presidente, Rogerio Spezia, 
pela vice-presidente Edna Ribeiro, além do assessor jurídico 
Lodi Sodré e da gerente executiva Siméia Heleodoro. 
Representando a região de Joinville, o presidente do Sindicato dos 
Securitários de Joinville, Marcos Brittes, também assinou a CCT e 
PLR.



Encontro nacional
Representantes de Sindsegs do Brasil reuniram-se no Rio Grande do Sul 
no mês de julho. O encontro nacional dos Sindicatos das Seguradoras 
levou à sede do SindsegRS, em Porto Alegre, representantes da entidade 
em diferentes estados, entre eles o de Santa Catarina.  Durante o evento, 
cada sindicato apresentou planos e ações para o futuro, enquanto 
buscam uni�car as medidas nacionalmente. Além da Capital gaúcha, os 
participantes tiveram atividades em Bento Gonçalves. O próximo 
encontro deverá ocorrer no Rio de Janeiro, e em 2019, a intenção é 
realiza-lo em Santa Catarina. O presidente do SindsegSC, Rogerio Spezia, 
destacou que em encontros de Sindsegs as entidades como um todo 
saem fortalecidas. “É um encontro produtivo para os sindicatos. Nele 
também há oportunidades de revermos os amigos, estreitarmos o 
relacionamento e construirmos juntos uma indústria de seguros mais 
forte para todo o mercado”, enfatizou.

Compartilhando valores e 
multiplicando solidariedade 

Procurando atuar nas mais diferentes áreas, o sindicato se preocupa com a comunidade em que está inserido. Por isso fazem
parte da rotina ações de responsabilidade social, sustentável e de conscientização. Este trabalho resultou em várias campanhas
que só foram possíveis devido ao engajamento das empresas e dos pro�ssionais do mercado de seguros do estado.

Neste ano, com a premissa de contribuir com a sociedade, a entidade realizou sua ação social junto à Associação de Amigos 
Pais e Portadores de Mielomeningocele (AAPPM), de Blumenau. 

SOCIAL 
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Em maio, o diretor Felipe Carvalho  representou a entidade na Escola 
Básica Municipal Duque de Caxias durante a solenidade do projeto Pátria 
na Cidade, cerca de 200 alunos estavam presentes. O encontro contou com 
apresentação da banda do 23º Batalhão de Infantaria, parceiro da Prefeitura 
de Blumenau, que realiza o projeto através da Secretaria de Educação 
(Semed). 

Já a vice-presidente  Edna Ribeiro participou da abertura do Simpósio 
Municipal de Defesa Civil de 2018, na Associação dos Municípios do 
Médio Vale do Itajaí (Ammvi), em Blumenau. O evento marcou as 
comemorações do Julho Laranja no município, totalmente dedicado à 
prevenção de desastres. O simpósio ainda teve palestras e 
mesas-redondas de temas ligados à gestão de riscos, psicologia e 
comunicação, desastres naturais e a história da região com esses desa�os.

Eventos da comunidade



Para conhecer um pouco melhor a realidade das famílias 
e das pessoas que convivem com esta patologia, 
estiveram presentes na entrega da contribuição o 
presidente Rogerio Spezia, juntamente com o 
vice-presidente,  Fabricio Cardozo,  e o diretor  Diego 
Gassenferth. Os pro�ssionais foram recebidos pela 
presidente da AAPPM,  Edna de Morais Batista, a 
vice-presidente  Edina Mara de Paula Esmeraldino, a 1ª 
tesoureira Tania Terezinha Debarba Santos e a pedagoga 
Nadir Ropelatto, que apresentaram a sede e os trabalhos 
realizados. 

Você já conhece o campo “Oportunidades/Talento 
Humano” no Portal SindsegSC?

Neste espaço empresa e candidato têm possibilidades no mercado de trabalho!

Acesse o site: www.sindsegsc.org.br
Clique no menu “Serviços”, selecione 
“Oportunidades/Talento Humano” e 
realize seu cadastro ou entre em 
contato através do (47) 3322-6067.
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Atuante desde 2005, a AAPPM tinha o objetivo inicial 
de disseminar informações. Em 2013 adquiriu sede 
própria, intensi�cou os trabalhos e hoje possui 
especialistas em acolher as mais diversas demandas.
No total, foram doados 134 pacotes de fraldas, que irão 
auxiliar crianças e adolescentes acometidos pela 
mielomeningocele, uma malformação congênita, que 
se caracteriza pelo fechamento incompleto do Tubo 
Neuronal, podendo apresentar um quadro de 
complicações como: Hidrocefalia, Incontinência Fecal e 
Urinária, Comprometimento Motor, Deformidades 
Ortopédicas e Perda de Respiração Parcial.



Durante todo o mês de maio, o SindsegSC integrou a campanha “Nós Somos o Trânsito”, do Movimento Maio Amarelo.  
Diversas entidades abraçaram a causa para divulgar informações e alertar para a conscientização quanto ao perigo da 
imprudência no trânsito, falhas humanas, imperícia e desatenção.  O movimento chegou ao público do sindicato e à 
comunidade através de ações criativas e impactantes. A campanha orientou motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas 
com diferentes conteúdos:

 

    Participação em Blitz Educativa no Bairro Garcia, em Blumenau, com distribuição de folders, adesivos e também alertas 
para uma conduta mais segura no trânsito. 

     Divulgação de peças publicitárias de conscientização. Mais de 20 entidades foram parceiras na ação. 

Maio Amarelo em Gaspar 
A segurança no trânsito é um dos principais pilares. O SindsegSC reforçou os trabalhos durante o Maio Amarelo e assegurou 
representatividade em eventos alusivos à data em cidades catarinenses.  Não foi diferente na abertura do movimento em 
Gaspar, marcada pela palestra “Nós Somos o Trânsito”, ministrada pelo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal/SC, 
Carlos Magno Júnior.

Maio Amarelo Blumenau 
Com atuação ativa nos preparativos do Maio Amarelo em Blumenau, teve representantes em reuniões prévias para o 
alinhamento das ações entre as entidades parceiras. Outro momento em que a entidade se fez presente foi durante a abertura 
o�cial do movimento em Sessão Ordinária da Câmara Municipal.
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SindsegSC + Maio Amarelo = fortalecendo 
a consciência



EDUCACIONAL 

Ciclo de palestras pelo estado 
Como a educação é a base da cultura do seguro, o SindsegSC, juntamente com o SINCOR-SC, apoiou em 2018 
palestras realizadas pela Escola Nacional de Seguros em todas as regiões de Santa Catarina. A agenda de eventos 
iniciou em Criciúma com o palestrante André Sá, que tratou sobre as técnicas de vendas para a velocidade dos 
tempos atuais. De maneira simpli�cada, o palestrante falou sobre novas plataformas de comunicação, e como 
utilizar essas ferramentas a favor do vendedor. 

No Oeste do estado, com o tema “Dez lições para prospectar clientes potenciais em segmentos promissores” o 
pro�ssional Fernando Menezes esclareceu as oportunidades do setor, e realizou uma análise de negócios de 
mercado.

Atualmente, todos podem ser alcançados através de um “clique”. Para saber como se destacar nesse mercado 
competitivo, a Escola Nacional de Seguros, realizou também em Florianópolis e Joinville palestras com Maurício 
Tadeu. Trabalhando o tema “Inovação em Marketing Digital e suas aplicações no Mercado de Seguros”, o objetivo 
foi preparar os pro�ssionais para utilizar as novas ferramentas de marketing e melhorar suas estratégias 
pro�ssionais, elevar sua visibilidade, expandir suas vendas e potencializar o seu relacionamento com clientes.
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Palestra: o que é ser ético no trânsito? 
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Parceiro já habitual de ações da entidade, Rafael Melati, 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF), proporcionou um 
encontro educativo através da palestra “Ética do 
Condutor no Trânsito - Comportamento e Conduta”. O 
evento, promovido em Blumenau, contou com 
momentos de re�exão, além de vídeos e dinâmicas sobre 
como os acidentes de trânsito possuem um impacto 
profundo na vida das pessoas e como um 
comportamento correto faz a diferença no dia a dia, por 
menor que seja. Cerca de 100 participantes entre 
corretores de seguros, pro�ssionais de seguradoras, 
integrantes de entidades de segurança, do Movimento 
Maio Amarelo e comunidade em geral prestigiaram a 
ação.



Treinamento Fiesc – Senai/SC 

Era Digital no Seguro Automóvel 

Em abril, o Grupo de Trabalho de Blumenau, pasta técnica Ramos Diversos, recebeu o coordenador de Inovação e 
Tecnologia da Fiesc – Senai/SC, Luis Henrique Cândido da Silva. A proposta foi conversar um pouco sobre 
sustentabilidade e negócios, e apresentar a estrutura dos requisitos normativos da NBR ISO 14001:2015. O 
pro�ssional foi recebido por integrantes da pasta das seguradoras associadas e pela coordenadora  Salete 
Monteiro.

A pasta técnica de Automóveis completa 20 anos de 
atuação. Para marcar essa data e celebrar tantas 
realizações ao longo de duas décadas, representantes 
do sindicato receberam convidados para um workshop 
sobre “Seguro Automóvel – Revolução na Era Digital”, 
com a pro�ssional Ana Luiza Dal Pian. A apresentação 
trouxe, entre outras coisas, a obrigatoriedade da 
atualização do modelo de negócios diante de 
mudanças tecnológicas, além da necessidade do 
desenvolvimento de um maior leque de produtos e 
soluções para novos segmentos de consumidores. 
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Trânsito Feliz e Bê-a-Bá da Prevenção  
temas como respeito à vida, leis de trânsito, a 
importância de viver em segurança, segmentos de 
seguros, entre outros. 

Depois de cada apresentação, as crianças levam para 
casa uma cartilha informativa, para compartilhar o 
aprendizado com as famílias. Os pequenos são 
estimulados pelos personagens a discutir com os pais, de 
forma saudável, sobre os perigos de beber e dirigir, de 
falar ao telefone enquanto dirigem, entre outros riscos. 
Eles também são alertados de que devem sempre 
atravessar a rua na faixa de pedestre. O espetáculo já foi 
encenado 332 vezes e visto por aproximadamente 57 mil 
estudantes do 1º ao 5º ano em 174 escolas, nas mais de 
40 cidades por onde passou. 
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Prevenção começa desde cedo e um dos grandes 
orgulhos do SindsegSC é o espetáculo teatral Trânsito 
Feliz e Bê-a-Bá da Prevenção. Esta ação, que teve início 
em 2015, é sucesso por onde passa e inclusive chama a 
atenção da mídia em geral. No Alto Vale do Itajaí, por 
exemplo, o Diário do Alto Vale deu espaço para este 
projeto (edição 26/3). Em Gaspar, tanto a TV Gaspar 
quanto o Jornal Metas trouxeram reportagens sobre a 
passagem dos atores.

Ao longo do primeiro semestre, cidades catarinenses 
receberam a dupla Rudi e Sissa, que através da 
linguagem lúdica e com muita diversão, orienta as 
crianças sobre cuidados no trânsito.   A peça tem duração 
de 50 minutos e as crianças são convidadas a participar 
de forma interativa de atividades que orientam sobre 

SindsegSC: (47) 3322-6067  | eventos@sindsegsc.org.br 
Artista Pedro (Rudi): (47) 99982-7402 | pedrorobertoelizio@gmail.com 

O teatro tem classi�cação livre e a apresentação não tem custo para a escola nem para os estudantes. As unidades 
de ensino interessadas em receber o projeto podem entrar em contato com o sindicato ou com o artista Pedro 
Roberto Elizio para agendamentos.



Estrutura SindsegSC

UMA ESTRUTURA COMPLETA
                                               DISPONÍVEL PARA OS  ASSOCIADOS

Localizada no Centro de Blumenau, a 
estrutura do SindsegSC está à disposição 
das associadas para a realização de 
eventos e reuniões. 

O espaço conta com um auditório para 35 
pessoas, uma sala de reunião com 
estrutura completa para apresentações 
de projetos e tomada de decisão e uma 
sala executiva que pode ser utilizada para 
reuniões e entrevistas.

APROVEITE

GRATUITAMENTE.

COMUNICAÇÃO 

Inovação para os Grupos de Trabalho  
O SindsegSC quis expressar a fase de modernização e por isso decidiu alterar as identidades visuais dos grupos de 
trabalho. Com base em estudo elaborado pela equipe de comunicação, cada grupo ganhou traços que identi�cam 
suas regiões, porém mantém um alinhamento entre si, demonstrando que todos convergem para o SindsegSC.
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Nosso lado cor de rosa  

Dia do Automóvel reforça ações
de conscientização  

Seguro Patrimonial é
tema de campanha  

Na mídia  
Em todo o estado, representantes do sindicato são convidados 
para entrevistas em diferentes mídias. Em uma das oportunidades, 
o diretor tesoureiro e coordenador do Grupo de Trabalho de 
Blumenau – Automóveis, Rodrigo Chavantes, foi entrevistado pelo 
programa “Seu Mundo Mais Seguro”, transmitido pela Rádio Nereu 
Ramos. O encontro tratou sobre as ações da entidade para o Maio 
Amarelo e a palestra “Ética do Condutor no Trânsito – 
Comportamento e Conduta”.

O Dia Internacional da Mulher nunca passa em branco. 
Nesta data foram celebradas as mulheres que com sua 
sabedoria e dedicação conquistam o mundo. Além de 
uma mensagem on-line, as associadas receberam um 
cartão, acompanhado de uma nécessaire personalizada.

Aproveitando a data considerada do 
automóvel, o sindicato criou uma arte de 
conscientização que trouxe dicas de como 
manter a segurança de veículos. Sabe aqueles 
cuidados básicos que podem inclusive 
resguardar a sua vida? A�nal, itens como 
freios, pneus, luzes e vidros são muito mais do 
que acessórios.

Durante o mês de maio, o Grupo de Trabalho de 
Blumenau – Ramos Diversos lançou uma campanha de 
marketing com ações on-line, para reforçar a importância 
do Seguro Patrimonial. O foco principal foi orientar sobre 
um produto que representa a proteção do patrimônio e 
família em caso de incidente. Todos os materiais estão 
disponíveis para leitura no Portal SindsegSC (Menu 
“Serviços” - “Publicações”).
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Rua XV de Novembro, 550 - sala 1001, Centro - Blumenau/SC, 89010-901 - (47) 3322.6067

facebook.com/sindsegsc

www.sindsegsc.org.br

Seguros

Seguradora Líder   DPVAT

segurosauto
residência

Seguradoras Associadas:


