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O mercado de seguros brasileiro inicia um novo marco na sua história. Através da Modelagem Organizacional da CNseg, desde o dia 15 de 
fevereiro, os Sindseg’s do Brasil, receberam novas lideranças. E é com o maior orgulho, que assumo a presidência desta entidade. Um cargo 
de alta responsabilidade e de maior relevância no âmbito do mercado segurador. 

Para mim, manter-se atualizado e conectado é o caminho para a evolução pessoal e pro�ssional. E é nesse formato que em conjunto com 
a diretoria do SindsegSC, aplicaremos as Diretrizes Nacionais da CNseg e desenvolveremos as ações para Santa Catarina. 

Nossa intenção é zelar pelo equilíbrio para idealizar as estratégias que serão assumidas pelo sindicato nessa gestão. É difundir informações 
relevantes para os pro�ssionais de seguros, através da promoção de debates, integração dos pro�ssionais nos grupos de trabalho e ações 
em conjunto com entidades parceiras e a comunidade. 

Para Gestão 2020/2022, através do Planejamento das Atividades já 
programado pela diretoria, daremos continuidade às ações das 
gestões anteriores, principalmente no que diz respeito a ética e a 
transparência. Buscaremos intensi�car o relacionamento com as 
autoridades públicas estaduais com vistas, especialmente ao 
combate à criminalidade e à redução dos acidentes de trânsito.
 
Nosso mercado vive em transformação constante, e isso o torna cada 
vez mais dinâmico, com públicos ainda mais exigentes. Por isso, 
trabalharemos para trazer cada vez mais a renovação, a quebra de 
paradigmas e a busca de novos conhecimentos. A capacitação do 
mercado é um dos principais pontos a serem trabalhados, pois 
precisamos ter pro�ssionais cada vez mais excelentes e resilientes, 
para o fortalecimento da “instituição do seguro”.

Estimo que todos os envolvidos com o SindsegSC apreciem este nosso novo trabalho, o que nos estimulará para a continuidade. 

Conheça, nesta edição, o grupo seleto de executivos que representam as principais seguradoras de Santa Catarina, que integram o quadro 
diretivo e que juntos, iremos fazer um estado mais forte e atuante.  

Expediente: InformAtivo SindsegSC é uma publicação de 
responsabilidade do Sindicato das Empresas de Seguros 
Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa 
Catarina.

Rua XV de Novembro, 550, sl. 1001 – Centro - Blumenau/SC     
CEP 89010-901 – (47) 3322-6067 - assessoria@sindsegsc.org.br

Produção de texto: Siméia Heleodoro
Projeto grá�co e diagramação: LMCO Comunicação. 

Boa Leitura!

Waldecyr Schilling

EDITORIAL
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No dia 14 de janeiro, o sindicato realizou a eleição de sua diretoria para a gestão 2020/2022. Com Waldecyr Schilling na presidência, a chapa 
única recebeu a totalidade dos votos consignados. 

A eleição obedeceu às alterações estatutárias promovidas pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização –CNseg, para alinhar ao projeto “Modelagem Organizacional” que vem trabalhando no 
propósito de promover uma maior sinergia entre CNseg e os Sindicatos Regionais das Seguradoras, bem como fortalecer a representação 
institucional e a imagem do setor segurador, em consonância com o planejamento estratégico da Confederação. 

Conheça a nova diretoria SindsegSC, já adaptada ao novo Estatuto Social para Gestão 2020/2022 no mandato de 15.02.2020 a 14.01.2022:

SINDSEGSC ELEGE DIRETORIA, 
ALINHANDO-SE COM O PROJETO CNSEG

DIRETORIA

CONSELHO FISCAL

Waldecyr Schilling

Rodrigo Chavantes

Jean Carlos dos Santos

Salete Monteiro

João Levandowski

 Presidente

Vice-Presidente 

Diretor Tesoureiro

Diretora

Diretor

Zurich Brasil Seguros

SulAmérica Cia. Nac. de Seguros

Liberty Seguros

Allianz Seguros

MetLife

SulAmérica Cia. Nac. de Seguros

Zurich Brasil Seguros

Fabricio Cardozo

Leonardo Egert

Jean  Melo 

Sompo Seguros

Tokio Marine Seguradora

Porto Seguro Cia. de Seg. Gerais

Diego Gassenferth

Richard J. Coelho

Silvio Krueger  

Waldecyr Schilling 

Rodrigo Chavantes 

Bradesco Seguros

Sancor Seguros do Brasil

HDI Seguros

EFETIVOS:

EFETIVOS:

SUPLENTES

SUPLENTES

Delegados Representantes junto à Federação Nacional das Empresas de Seguros 
Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta – FENASEG
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Presidente do SindsegSC para o mandato de 15.02.2020 a 14.01.2022. Atua desde 2001 no mercado 
de seguros, e há 9 anos representa a Zurich Seguros. Possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, bacharelado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - 
Univali, e em Processamento de Dados pela União de Tecnologia e Escolas de Santa Catarina - UTESC. 
Atualmente exerce a função de Diretor Comercial Regional Sul da Zurich Seguros. 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS

Waldecyr Schilling

Diretor Tesoureiro do SindegSC. Bacharel em Ciências Contábeis pela FURB e Bacharel em Direito 
pela Uniasselvi.  Atua desde 1996 no mercado de seguros, e há quinze anos representa a Liberty 
Seguros. Durante 8 anos atuou como Gestor de Negócios, sendo 6 anos em Blumenau e 2 anos em 
Joinville. Ainda em Joinville, exerceu também a função de Gerente de Filial por 5 anos. Há 2 anos atua 
como Gerente da Filial Blumenau e é professor da Escola de Negócios e Seguros - ENS.

Vice-presidente do SindsegSC. Atua desde 1997 no mercado de seguros, e há 5 anos representa a 
SulAmérica Cia. Nacional de Seguros, como Gerente Filial de Blumenau/SC. Possui MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV e Gestão Empresarial com ênfase em Seguros pelo IBMEC, além de Gestão em 
Controladoria e RH. Chavantes atua com o SindsegSC desde 2012 e já exerceu outras funções no 
Sindicato, como: coordenador da Comissão Técnica de Automóveis, Diretor Tesoureiro e integrante 
do Comitê de Ética Intersindical. 

Rodrigo Chavantes

Diretor do SindsegSC. É administrador com dezoito anos de experiência no mercado de seguros e 
previdência. Atua há mais de  quinze anos na MetLife e exerce a função de Diretor Regional, 
responsável pelo desenvolvimento da estratégia comercial para os estados do Sul do país. É professor 
da Escola de Negócios e Seguros – ENS e Diretor do Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil 
(ISB). 

Diretora do SindsegSC. Atua no mercado de Seguros desde 1987 - Paraná e Santa Catarina, e há 11 
anos representa a Allianz Seguros S.A, como Gerente da Filial Blumenau/Joinville. Formada em 
Administração, e pós graduada em Marketing pela FARESC e FAE de Curitiba/PR. Coordenadora da 
Comissão de Ramos Diversos e integrante do Comitê de Ética Intersindical.

Conselheiro �scal do SindsegSC. Atua desde 2000 no mercado de seguros. Já passou por grandes 
empresas como Zurich Brasil Seguros e Generali Brasil Seguros. Atualmente exerce o cargo de 
Gerente da Filial de Blumenau da empresa Sompo Seguros. Cardozo é graduado em Administração 
de Empresas pela Furb, e possui MBA de Gestão Empresarial e Liderança pelo INPG. Já atuou como 
vice-presidente do SindsegSC, diretor e coordenador da comissão técnica de Automóveis, além de 
integrar o Comitê de Ética Intersindical.

Jean Carlos dos Santos

Salete Monteiro

João Levandowski

Fabricio Cardozo
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Conselheiro Fiscal do SindsegSC. Formado em Administração com habilitação em Marketing, 
pós-graduado em Gestão de Seguros (UNIASSELVI) e em Marketing (FGV).  Iniciou sua trajetória no 
Banco Real e Real Seguros. Desde 2005 na Tokio Marine Seguradora, atualmente Gestor de sucursal 
Blumenau e escritório de Joinville.

PERFIL DOS PROFISSIONAIS

Suplente do conselho �scal do SindsegSC.  Iniciou sua carreira no mercado de seguros no ano de 
2007, em uma corretora de seguros. No ano de 2009, ingressou na Bradesco Seguros no 
departamento operacional, atuando internamente nos setores de Emissão de Automóvel, Ramos 
Elementares e Sinistro. Seguiu sua carreira na companhia vindo a tornar-se Gerente Comercial e 
posteriormente Superintendente Comercial, cargo que atualmente exerce, com passagem nas 
cidades de Joinville, Ponta Grossa e Blumenau. Tem graduação em administração de empresas e 
especialização em gestão de negócios pelo ISE Business School.

Conselheiro �scal do SindsegSC. Com dezoito anos de atuação no mercado, iniciou sua carreira em 
uma Multinacional Japonesa. Em 2004, ingressou na Porto Seguro na cidade de Blumenau, 
passando por atendimento interno à corretores e ao público. Em 2007, foi transferido para Joinville 
onde atuou como Gerente Comercial e Gerente Regional nos últimos anos. Em novembro de 2019 
assumiu como Gerente Regional na cidade de Blumenau. Melo, possui formação em Direito e 
especialização em Lider Coaching (Adigo Consultoria).

Suplente do conselho �scal do SindsegSC. Atua no mercado de seguros desde 1987. É economista, 
bacharelado pela Universidade Regional de Blumenau – FURB, e possui MBA em Gestão Comercial 
pela Fundação Getulio Vargas - FGV. Atua como Diretor Regional Santa Catarina, na HDI Seguros. 
Krüger é também integrante do Comitê de Ética Intersindical e compõe o quadro diretivo do 
SindsegSC desde 2017.

Suplente do conselho �scal do SindsegSC. Atua no mercado de seguros desde 2000. Em sua carreira 
já passou por grandes empresas como Banco do Brasil, Bradesco Vida e Previdência, Metropolitan 
Life Seguros e Previdência Privada, e desde 2018 compõe a equipe da Sancor Seguros do Brasil como 
Gerente Regional Santa Catarina. É economista, graduado pela Universidade Regional de Blumenau 
– FURB, e possui MBA em Direção Estratégica de Empresas pela Universidade Positivo. Possui 
mestrado internacional em Marketing y Dirección Comercial UDE – Universidad de la Empresa.

Leonardo Egert

Silvio César Krüger

Jean Melo

Diego Gassenferth

Richard Jean Coelho
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Antenor Vasselai – Gestão: 1984/1986;

Pedro Aldo Campos (in memorian) – Gestão: 1987/1989;

Ademir Francisco Donini – Gestão: 1989/1990 – 1990/1993 –1993/1996 – 1996/1998;

Sérgio Passold – Gestão: 1998/1999 – 1999/2002 – 2002/2005; 

Paulo Lückmann – Gestao: 2005/2007 – 2007/2010 – 2010/2013 – 2013/2016  – 2016/2019;

Rogerio Spezia – Gestão: 2017/2019 – 2019/2020;

A frente deste grupo seleto, e no papel de presidir as associadas que integram o SindsegSC – Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa Catarina, Waldecyr Schilling tem o compromisso com a entidade de consolidar as 
boas práticas do passado e avançar na direção do futuro.

Em conjunto com a diretoria, Schilling tem como principal objetivo continuar propagando a instituição do seguro e valorizá-lo sob todos 
os aspectos. 

Em conformidade com as diretrizes da CNseg, dará continuidade e intensi�cará o desenvolvimento de ações para uma interlocução mais 
próxima com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de atuar na ampliação dos debates sobre os temas de interesse do setor 
e a promoção de conceitos para fortalecer a educação em seguro, como também as iniciativas de educação �nanceira. 

Waldecyr buscará estreitar laços com a comunidade e instituições que promovem a proteção da sociedade, e a�rma que é fundamental 
o fortalecimento de parcerias com entidades de defesa dos consumidores, veículos de comunicação e corretores de seguro. 

Para orgulho e júbilo dos securitários, no ano de 2019 o SindsegSC comemorou os 95 anos de fundação, com todo o vigor, mostrando-se 
rejuvenescido pela dinâmica de suas ações em defesa dos legítimos interesses das associadas, da valorização da instituição do seguro e de 
sua plena integração com a sociedade. 
Aos grandes homens, ex-presidentes que passaram pelo SindsegSC e ajudaram a construir o Sindicato e a fazer da entidade uma referência 
de sucesso no mercado de seguros, o presidente Waldecyr Schiling registra nesta edição do InformAtivo SindsegSC os agradecimentos:

“O SindsegSC inicia uma nova etapa, onde todos os olhares estão voltados para o futuro, mas não podemos esquecer que o que é 
grandioso, foi construído com muita dedicação, e todo trabalho bem feito, passa por diversas mãos. Agradeço aos ex-presidentes pelo 
caminho trilhado até aqui. Faremos o melhor para manter ativo, explorando as ideias, as inspirações e as experiências que moldaram essa 
entidade”, registra Waldecyr Schilling.

AGRADECIMENTO AOS EX-PRESIDENTES
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Conheça as principais empresas de seguros que integram o quadro associativo do SindsegSC. 

Veja as demais edições do InformAtivo SindsegSC em nosso site. 

QUADRO ASSOCIATIVO
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