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      ano de 2020 têm sido desafiador, um ano de mu-
danças, aprendizados, inovações e oportunidades. E para 
falar um pouco sobre o que está acontecendo no cenário 
atual e iluminar o fim do túnel, que não sabemos quan-
do vamos atravessar por completo, que elaboramos esta 
edição da Revista Bem Seguro para você, a primeira to-
talmente digital, em sintonia com os novos tempos!

Entrevistamos os líderes das principais entidades de nos-
so segmento para mostrar os desafios e oportunidades 
do momento atual, certos de que é compartilhando expe-
riências e informações que sairemos dessa crise melhor 
do que entramos. 

Ainda nesta edição, trouxemos dicas de Elton Soares, 
consultor com mais de 30 anos de experiência, para lidar 
com o período instável e os novos tempos.

Apresentamos também um pouco da história de nos-
so Sindicato, que comemora quase um século, além de 
ações e iniciativas do SindsegSC neste ano; dados e es-
tatísticas do setor.

Desejo que estejam todos bem e em segurança.  
Boa leitura! 

Waldecyr Schilling
Presidente do SindsegSC
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Neste ano, o SindsegSC comemora 96 anos de histó-
ria em Santa Catarina. Fundada em 1924, a entida-
de está há quase um século trabalhando em prol do 
mercado segurador.

Em 2020, diante do maior desafio econômico e so-
cial no mundo, mais do que nunca, a entidade pro-
curou se aproximar ainda mais das associadas, pois 
juntos, poderemos passar por este momento turbu-
lento mais fortalecidos.

Informação segura foi o principal pilar do primeiro 
semestre. Ciente de que fatos e dados são fundamentais para a tomada de deci-
são em qualquer negócio, a entidade investiu em ações para auxiliar as associadas 
quanto à pandemia, com informativos, uma cartilha educativa de ações para pre-
venir a disseminação do vírus e lançamento de um portfólio de serviços.

A grande missão do SindsegSC é ser uma entidade propulsora do mercado de se-
guros catarinense, com o intuito de facilitar e aguçar o aprendizado em todas as 
áreas. Por isso, é tão importante nossa constante comunicação com você, associa-
da, para juntos conseguirmos melhorar as estatísticas e reestabelercemos o nosso 
setor o mais breve possível.
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Marcio Coriolano, presidente da CNseg, destaca 
que o maior desafio para o restante deste ano e 
para o ano que vem será atravessar as condições 
econômicas de redução da produção, das ativi-
dades comerciais e de aumento do desemprego.

           om o intuito de analisar o mercado  
de seguros como um todo, a Revista Bem Se-
guro entrevistou ao longo desta edição os pre-
sidentes da Confederação Nacional das Se-
guradoras - CNseg e das Federações. A ideia 
é trazer todas as perspectivas do setor neste 
momento ímpar em que estamos enfrentando.  
 
Para dar início a essas análises, conversamos com 
Marcio Coriolano, presidente da  CNseg, que nos 
explicou sobre os principais desafios enfrentados 
pelo mercado de seguros, quais oportunidades 
existem para as seguradoras e sobre qual tem 
sido o papel da Confederação diante deste mo-
mento ímpar que estamos vivendo.

C

RBS: Quais os principais 
desafios atuais enfren-
tados pelo mercado de 
seguros?

Marcio - Superar as difi-
culdades decorrentes do 
distanciamento social e das 
restrições à mobilidade de 
pessoas. Temos que atraves-
sar as condições econômicas 
de redução da produção, das 
atividades comerciais e de 

aumento do desemprego.  

Mas, essa conjuntura adver-
sa, por outro lado, abre uma 
grande possibilidade para o 
setor segurador por meio do 
mutualismo, que é quando 
todos se unem na busca por 
um mesmo destino, na mes-
ma direção: a proteção, in-
dependente de raça, gênero, 
credo ou posição social. Essa 
é uma importante missão e 

visão civilizatória, e que ca-
minhará com oportunidades 
de negócios. O setor de se-
guros é resiliente e tenho 
certeza de que vamos sair 
dessa mais fortalecidos, digi-
tais, criativos e com produtos 
e serviços desenvolvidos para 
atender às atuais demandas 
dos consumidores.

4 BEM SEGURO

Desafios e oportunidades no cenário atual do 
mercado de seguros

Marcio Coriolano/Arquivo CNseg
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RBS: Que oportunidades 
existem para as segurado-
ras?

Marcio - O momento é pro-
pício para a prevenção e 
para a oferta de cobertura 
de riscos de todas as natu-
rezas. Mas ao mesmo tem-
po a sociedade passa por 
queda na renda e desem-
prego. Temos que contornar 
essa situação e ir ao encon-
tro das necessidades desse 
novo consumidor de segu-
ros, com produtos e serviços 
mais baratos e mais flexíveis.  
 
Avalio que para mitigar os 
riscos dos que vão passar a 
trabalhar em casa, os segu-
ros cibernéticos e residen-
ciais, terão lugar privilegia-
do na demanda de pessoas. 
Aos empreendedores, os 
seguros empresariais que 
protejam os patrimônios e 
a responsabilidade civil dos 
administradores. No seg-
mento de saúde suplemen-
tar, a telemedicina deverá 
ser definitivamente incorpo-
rada, superando restrições 
regulatórias. O sentimento 
de finitude leva à reflexão 
sobre a importância dos se-
guros de vida e da previdên-
cia privada. Há os títulos de 
capitalização - o tradicional 
e o de filantropia, respecti-
vamente.  Por fim, o aten-
dimento virtual será uma 
realidade em todos os seg-
mentos de seguros.

Qual tem sido o papel da 
CNseg diante deste mo-
mento ímpar que estamos 
vivendo?

Marcio - A CNseg tem atu-
ado em diversas frentes. O 
momento é de intensa ati-
vidade legislativa sobre o 
setor, o que vem levando a 
CNseg a um trabalho inces-
sante de levar subsídios aos 
congressistas, para evitar 
que medidas consideradas 
urgentes possam colocar 
em risco o equilíbrio do pró-
prio setor segurador. Para se 
ter uma ideia, hoje existem 
mais de 4,8 mil projetos de 
lei no Congresso Nacional e 
Assembleias Estaduais e Câ-
maras Municipais, além de 
decisões judiciais que im-
põem obrigações que não 
estão previstas nos contra-
tos.

No portal da CNseg, foi cria-
do um espaço sobre as ini-
ciativas da Confederação 
e de suas associadas para 
combater a Covid-19 com 
uma série de vídeos, áudios, 
entrevistas de suas lideran-
ças, vídeos dos webinars 
realizados,  que ratificam a 
atuação proativa do setor. 
Você pode encontrar infor-
mações sobre as ações de 
responsabilidade social e de 
solidariedade das segurado-
ras. O setor mobilizou cerca 
de R$ 35 milhões em ações 
de responsabilidade social 
de enfrentamento da pan-

demia. Esses desembolsos 
incluem doações em dinhei-
ro para iniciativas de saúde 
pública, construção de hos-
pitais da campanha, compra 
de materiais de higiene.
Internamente, nossa equi-
pe está em regime de home 
office; cancelamos todos 
os eventos presenciais pro-
gramados; suspendemos a 
participação de funcionários 
em eventos e treinamentos 
presenciais realizados por 
quaisquer outras entidades 
e empresas, dentro e fora do 
país e antecipação da cam-
panha de vacinação contra a 
gripe.

Coronavírus: Oportunidades
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O que é a CNseg?

A Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNseg) é 
uma associação civil, com 
atuação em todo o territó-
rio nacional, que congrega 
as Federações que repre-
sentam as empresas inte-
grantes dos segmentos de 
Seguros, Previdência Priva-
da Complementar Aberta e 
Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização. Tem como 
missão contribuir para o de-
senvolvimento do sistema 
de seguros privados, repre-
sentar suas associadas e 
disseminar a cultura do se-
guro, contribuindo para o 
progresso do país.

BEM SEGURO 5
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Antônio Trindade, presidente da FenSeg, acredita que a                 
tendência seja migrar para o digital e apostar na transparência e 
informação aos segurados.

Em um momento ímpar que o Bra-
sil e o mundo estão enfrentando, 
ocasionado pela pandemia do novo 
Coronavírus, o mercado de segu-
ros se viu em um mercado desa-
fiador para todos os profissionais.

Antônio Trindade, presidente da Fe-
deração Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg), explica que um dos gran-
des desafios é reforçar a importância 
do seguro no momento que estamos 
atravessando, quando precisamos 
ampliar a consciência das pessoas 
e empresas sobre riscos e a necessi-
dade de buscar proteção adequada.

“Uma vez superado o período de fragilidade econômica, com o au-
mento do número de desempregos, essa nova consciência   pode-
rá possibilitar que seguros entrem num novo ciclo virtuoso de de-
senvolvimento, onde a maioria vai optar por estar seguro.  E isso 
vale tanto para pessoas como para empresas”, comenta Trindade. 

AS OPORTUNIDADES PARA O MERCADO DE SEGUROS 
GERAIS ESTÃO NAS PLATAFORMAS
AS OPORTUNIDADES PARA O MERCADO DE SEGUROS 
GERAIS ESTÃO NAS PLATAFORMAS

Antônio Trindade/ Arquivo FenSeg
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O presidente da entidade acredita que, neste mo-
mento, em que a única conexão que podemos ter 
é virtual, as oportunidades virão das plataformas 
digitais. “Precisamos entender que o nosso consu-
midor mudou, e que, em tempos de home office e 
isolamento social, precisamos sanar as necessida-
des dos clientes, investindo em  tecnologia com o 
objetivo de facilitar o dia a dia dos segurados, com 
aplicativos e operações online”, ressalta Trindade.

Trindade comenta que isto não reduz, de forma al-
guma, a importância do corretor de seguros, que 
passa a ser cada vez mais um consultor especializa-
do, com profundo conhecimento das necessidades 
dos segurados, personalizando o atendimento.

O presidente destaca que a FenSeg  está desem-
penhando papel fundamental no sentido do for-
talecimento do segmento de seguros de danos e 
responsabilidades e suas relações com a sociedade 
e o poder público.  

“A entidade se destaca  pelo estímulo à inovação e 
ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, 
sempre em busca de melhorias para os segurados 
e para as seguradoras, contribuindo para o avan-
ço contínuo dos modelos regulatórios no setor de 
seguros, mesmo neste momento tão desafiador, 
para o qual ninguém estava preparado”, conclui 
Antônio Trindade, presidente da FenSeg.

Criada em 2007 para 
compor o novo mo-
delo de representação 
institucional do mer-
cado segurador bra-
sileiro, a Federação 
Nacional de Seguros 
Gerais (FenSeg) está 
voltada para o desen-
volvimento das ativi-
dades específicas dos 
ramos de seguros do 
segmento denomina-
do “seguros de danos”.

A FenSeg tem como 
missão congregar e 
representar suas as-
sociadas inclusive pe-
rante o Poder Público, 
buscando o fortaleci-
mento dos segmen-
tos econômicos por 
ela representados e de 
suas relações com a 
sociedade, de forma a 
contribuir para o de-
senvolvimento econô-
mico e social de todo 
o país com ética e ci-
dadania.

o que é a fENSEGO QUE É A FENSEG

BEM SEGURO 7

Plataformas Digitais

Plataformas

estímulo durante  a pandemia:
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Desafios e oportunidades no cenário de 
seguros de saúde

Presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima, explica como se comportou o merca-
do de seguros de saúde neste primeiro semestre e quais são as perspectivas até o fim deste ano

O presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, João Alceu Amoroso Lima, con-
cedeu uma entrevista para falar sobre os desafios e oportunidades no cenário atual e sobre 
como o mercado de seguros de saúde se comportou neste primeiro semestre.

RBS: Como está se compor-
tando o mercado de segu-
ros de saúde neste primei-
ro semestre?
  
João Alceu - Os números 
oficiais da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
cobrem apenas o período até 
maio. Na comparação com de-
zembro de 2019, houve perda 
de 251 mil beneficiários. Mas 
ainda não é possível afirmar 
se esta queda de beneficiários 

registrada nos últimos cinco 
meses configura uma tendên-
cia decorrente da pandemia 
ou é apenas mais uma oscila-
ção, como vem ocorrendo nos 
últimos anos, em que o total 
coberto com assistência médi-
co-hospitalar pelos planos de 
saúde tem variado em torno de 
47 milhões de vidas.

RBS: Quais as expectativas 
para fechar o ano? 

João Alceu - Novamente, são 
prematuras quaisquer proje-
ções. É possível dizer que o 
país sequer saiu da primeira 
fase da pandemia e ainda não 
chegou à etapa de estabiliza-
ção e posterior recuo da disse-
minação do novo coronavírus. 
Especificamente na saúde su-
plementar, nas últimas sema-
nas as operadoras estão vendo 
sinais consistentes de aumento 
da demanda por procedimen-
tos eletivos. Isso coincide com 

João Alceu Amoroso Lima
Arquivo FenaSaúde
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o afrouxamento do isolamento 
em vários centros urbanos e 
com a decisão da ANS de re-
tomar prazos originais de aten-
dimento, tomada no início de 
junho.
Isso nos aponta um cenário 
preocupante: alta da deman-
da e concomitante queda de 
receita em razão de aumento 
da inadimplência e de custos 
mais altos decorrentes da pan-
demia. Um exemplo: uma in-
ternação em UTI por covid (R$ 
48.150) custa o dobro de uma 
internação clínica (R$ 24.331), 
segundo a ANS.

RBS: Quais os principais 
desafios atuais para o mer-
cado de seguros de saúde?

João Alceu - O objetivo das 
operadoras de planos e segu-
ros de saúde tem sido manter 
o sistema suplementar sólido, 
atendendo bem seus 47 mi-
lhões de beneficiários.
Hoje, cerca de 90% do que os 
hospitais privados recebem, 
em torno de 80% da receita 
dos laboratórios de medicina 
diagnóstica, vêm de repasses 
das operadoras. Além disso, as 
operadoras repassam para os 
prestadores – hospitais, labo-
ratórios, médicos, enfermeiros 
etc. – 85% do que recebem. 
Ou seja, é toda uma cadeia de 
prestação de serviços que pre-
cisa estar de pé e, até agora, 
neste estágio da pandemia, a 
saúde suplementar tem fun-
cionado de maneira muito sa-
tisfatória, continuando a irrigar 
todo este sistema e, inclusive, 
ajudando a desafogar o SUS.

RBS: Que oportunidades exis-
tem para as seguradoras? 

João Alceu - É preciso aper-
feiçoar regulatórios que permi-
tam ampliar a oferta e o acesso 
e façam frente ao aumento das 
dificuldades dos contratantes 
decorrentes da crise econô-
mica e da piora acentuada do 
mercado de trabalho em fun-
ção da covid-19.

O futuro deverá trazer mu-
danças, como maior ênfase 
na atenção primária, maior 
prevenção, menor uso de hos-
pitais, consolidação e disse-
minação da telemedicina, que 
se tornou uma solução viável, 
amigável, como ferramenta de 
ampliar acesso num país tão 
desigual quanto o nosso.  Es-
tas mudanças servirão para 
melhorar o acesso, racionalizar 
as estruturas de atendimento.

RBS: Qual tem sido o papel 
da FenaSaúde diante deste 
momento ímpar que esta-
mos vivendo?

João Alceu - Antes da pande-
mia, a FenaSaúde já tinha uma 
agenda transparente, tornada 
pública por meio de seminá-
rios e documentos, que tem se 
mostrado cada vez mais opor-
tuna e pertinente: a do aper-
feiçoamento do marco regula-
tório em vigor, que acaba de 
completar 22 anos de vigência. 
O mercado de planos e segu-
ros de saúde privados anda de 
lado desde a recessão de 2014-
2016 e agora vai enfrentar um 
afunilamento ainda maior do 
mercado de trabalho, com per-
da de empregos formais e de 
renda.

Com a chegada do coronavírus 
enfrentamos uma verdadeira 
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Coronavírus: Seguros de saúde
pandemia de projetos de lei 
e decisões judiciais que pro-
põem intervenção no setor, 
com quebra de contratos e 
anistia à inadimplência.  Te-
mos conversado muito com 
nossos legisladores para mos-
trar que, essas iniciativas, a 
despeito de beneficiar alguns, 
prejudicam milhões, como é o 
caso do projeto de lei que tra-
ta de mudança nas regras de 
acesso a medicamentos onco-
lógicos orais. É preciso respei-
tar contratos, regulações, cál-
culos atuariais e princípios do 
mutualismo. Estamos lutando 
para que o sistema de saúde 
suplementar não seja desor-
ganizado, porque, no fim das 
contas, quem sai lesado é o 
conjunto de todos os benefici-
ários e, de tabela, o SUS.

O que é a FenaSaúde
Desde janeiro de 2007, a Fe-
deração Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde) 
representa 16 grupos de 
operadoras de planos e se-
guros privados de assistên-
cia à saúde.

A missão da FenaSaúde é 
contribuir para a consolida-
ção do mercado privado de 
assistência à saúde, através 
da troca de experiências e 
avaliações de temas de inte-
resse comum, do desenvol-
vimento de propostas para 
o crescimento e desenvol-
vimento do mercado e do 
fortalecimento como repre-
sentação institucional das 
operadoras privadas de saú-
de suplementar.
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“O mercado deve tentar sobreviver 
à redução da atividade econômica”
- Marcelo Farinha, presidente da FenaCap, explica os principais desafios 
para o mercado de títulos de capitalização.

     atual cenário econômico, 
advindo da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus, trou-
xe inúmeras incertezas para 
o mundo dos negócios. Um 
momento desafiador, onde 
empresas precisaram buscar 
alternativas para permane-
cerem ativas. Para o merca-
do de títulos de capitalização 
não foi diferente, é o que diz 
o presidente da Federação 
Nacional de Capitalização 
(FenaCap), Marcelo Farinha.  
 
Para ele, o momento é de 
atenção e exige das empre-
sas persistência e criativida-
de, embora defenda que os 
números de maio e junho já 
demonstrem uma trajetória de 
retomada gradual do cresci-
mento do faturamento. “A cri-
se também trouxe mudanças 
comportamentais relevantes, 
como o trabalho home office, a 

intensificação do comércio ele-
trônico e o contingenciamento 
das relações presenciais, o que 
traz o desafio de moderniza-
ção da abordagem comercial 
do segmento, uma vez que a 
distribuição de seus produtos 
é majoritariamente realizada 
por meio de canais físicos”, 
comenta Farinha ao comemo-
rar o crescimento de 2,4% das 
reservas do primeiro semestre 
em comparação com o ano an-
terior.

O que é a FenaCap

A Federação Nacional de Ca-
pitalização (FenaCap), funda-
da em 7 de fevereiro de 2007, 
é uma associação civil, com 
sede e foro na cidade do Rio 
de Janeiro, que representa 
as empresas de capitalização 
no território nacional. A en-
tidade empenha-se pelo for-

talecimento das empresas de 
capitalização, contribuindo 
assim para o desenvolvimen-
to econômico e social do País. 
 
Entre outros objetivos, a Fe-
naCap exerce a representação 
política e institucional do setor, 
promove a permanente defesa 
dos interesses do segmento, 
representa as associadas, judi-
cial ou extrajudicialmente, atua 
na criação e aprimoramento 
de leis, normas e regulamen-
tos que aumentem a eficiência 
deste segmento econômico, 
para atender a demanda e es-
timular a transparência nas re-
lações de consumo. 

A FenaCap está encarregada 
ainda de realizar pesquisas e 
projetos, promover a divulga-
ção de ações do setor e cuidar 
do aprimoramento da imagem  
institucional do mercado.

O

   “A crise só fez acelerar uma mudança que já estava em curso. 
Nesse cenário, as sociedades de  capitalização terão necessa-
riamente que buscar novos patamares de eficiência, e de tec-
nologia, bem como acionar novas classes de  ativos financeiros 
com vistas a viabilizar suas operações. Mas em essência, as 
crises escondem oportunidades e é preciso sabermos identifi-
cá-las”, explica.     

“

“
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Dentre as oportunidades, Farinha ressalta que o 
mercado de capitalização já vinha passando por 
transformações no modelo de negócios.

“Um caminho para o futuro passa por melhor 
compreender a adoção de novos hábitos pela 
sociedade. O distanciamento social trouxe novas 
necessidades que requerem soluções compatí-
veis com a mudança na rotina na vida das famí-
lias, por isso, precisamos entender que estamos 
diante de consumidores cada vez mais exigen-
tes, mais preocupados com o futuro, mais enga-
jados em causas humanitárias e mais orienta-
dos a um consumo consciente”, complementa. 
 
A contratação de um título de capitalização pre-
vê pagamentos que se estendem no tempo. Os 
clientes têm procurado manter as suas econo-
mias guardadas diante de um cenário de incer-
tezas  sobre a evolução da crise sanitária, ainda 
sem um desfecho previsível, observa o presiden-
te.

OPORTUNIDADES:

Coronavírus: Capitalização

AUXÍLIO:

A FenaCap está exercendo o 
papel de agente catalisador 
de projetos e propostas, de-
senvolvendo estudos setoriais 
e atuando de maneira colabo-
rativa com as sociedades de 
capitalização na busca 
de estratégias de 
atuação. Além 
disso, a fede-
ração têm 
atuado na 
i n te r l o cu -
ção com o 
ó r g ã o 
r e g u -

lador e com órgãos de go-
verno em discussões sobre 
a modernização de normas 
e leis no sentido de  refleti-
rem as condições desse novo 
momento de vida social.  

 
“Do ponto de apoio 

operacional, a fede-
ração assumiu a 
realização de sor-
teios substitutos 
às extrações da 
Loteria Federal, 

que servem de 

referência para premiação dos 
títulos de capitalização, sus-
pensas pela Caixa Econômica 
Federal em março, em razão 
da pandemia. Essa foi uma for-
ma de garantir a continuidade 
dos sorteios e da distribuição 
de prêmios em um momento 
difícil para tantos brasileiros.  
 
De janeiro a junho, a capitali-
zação pagou R$ 471 milhões a 
clientes contemplados de todo 
o país, reforçando o caráter 
social dos produtos”, conclui o 
presidente da FenaCap, Marce-
lo Farinha.

Marcelo Farinha/Arquivo FenaCap
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Novo portfólio do SindsegSC está disponível 
para o mercado
Material apresenta os serviços, estrutura, iniciativas da entidade e canais de 
comunicação, entre outras informações importantes.

O SindsegSC lançou neste ano um portfólio que, de forma resumida porém completa, apre-
senta as ações e ferramentas disponibilizadas pela entidade para o mercado de seguros e 
sociedade. “A publicação foi desenvolvida para que todos possam encontrar de forma rápi-
da e fácil o que o SindsegSC oferece”, afirma o presidente da entidade, Waldecyr Schilling.

O material apresenta os Grupos de Trabalho, formados por  profissionais representantes 
das seguradoras associadas e que têm como objetivos estudar mercado, avaliar ações e 
discutir os principais pontos relacionados ao setor.

No portfólio também é possível consultar as empresas asso-
ciadas ao SindsegSC, bem como toda a estrutura disponível 
para cada uma delas, como auditório climatizado para 35 
pessoas, com modernos recursos audiovisuais; espaço para 
coffee break; sala de reuniões climatizada para 22 pessoas; 
estrutura de apoio administrativo; sala para reuniões até 
três pessoas e biblioteca para estudos e pesquisa.

Além disso, a publicação apresenta as iniciativas voltadas à 
qualificação dos profissionais, o trabalho social desenvolvido 
pelo SindsegSC e iniciativas educacionais e de conscientiza-
ção.

No portfólio, é possível também conhecer to-
dos os canais de comunicação do SindsegSC, 
disponíveis para as empresas seguradoras e 
a comunidade, como a newsletter Destaque 
das Associadas; Informe SindsegSC; Infor-
mativo SindsegSC, a Revista Bem Seguro que 
você está lendo; e o Portal SindsegSC. “É mui-
to importante que as seguradoras confiram o  
portfólio e fiquem por dentro do que oferece-
mos”, comenta Schilling.

Para conferir o portfólio completo 
acesse nosso site ou utilize esse QR 
Code:

https://sindsegsc.org.br/sindsegsc/portfolio
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SindsegSC e Vovô Chopão: uma parceria de sucesso 
Personagem faz sucesso entre as crianças e educa toda a sociedade.

Em 1979 surgiram os primeiros tra-
ços do personagem Vovô Chopão 
em Blumenau (SC). Criado para re-
presentar a cidade e sua cultura, 
o personagem rapidamente passou 
a fazer parte da vida de crianças e 
adultos, seja na forma de licencia-
mentos, jornais, revistas ou ao vivo 
brincando e divertindo as pessoas. 

No ano seguinte já ilustrava folhe-
tos turísticos da cidade, camisetas 
e se espalhava por todo o Brasil.

Considerado símbolo da Oktoberfest desde a sua primeira edição, em 1984, o Vovô Chopão 
ilustrou os cartazes e folhetos em 11 edições da festa. Hoje, divulga a festa em todo o país.

Parceria de sucesso
Em 2017, Luiz Cé, criador do Vovô Chopão, foi apresentado ao SindsegSC. Formou-se, en-
tão, a primeira parceria, que foi uma cartilha educativa sobre segurança pública. No mesmo 
ano, a entidade voltou a apoiar uma nova cartilha, desta vez sobre paz no trânsito. Em 2019 
mais uma parceria deu origem a uma cartilha sobre crianças e adolescentes. Neste ano, 
em virtude da pandemia do novo Coronavírus, a parceria inovou e deu origem a cartilhas 
digitais, informando sobre os cuidados necessários para combater o vírus.

Luiz Cé, criador do conteúdo, destaca que é motivo de muito orgulho poder contar com 
apoiadores tão especiais como o SindsegSC. “Ter o apoio desta entidade nos ajuda a con-
cretizar projetos e nos possibilita a distribuição gratuita dessas cartilhas educativas às crian-
ças nas escolas ou em eventos em que o personagem Vovô Chopão participa”, relata. Para o 
SindsegSC, a parceria também é valiosa. “É muito gratificante para nós apoiar estes proje-
tos e dar esse retorno educacional à sociedade”, afirma o presidente da entidade, Waldecyr 
Schilling.

Aproximação com as crianças
Desde sua criação, o personagem Vovô Chopão voltou-se ao público infantil. Cé explica que 
o personagem é cheio de sensibilidade e são as crianças que conseguem captar a importân-
cia do velhinho e prestar reconhecimento merecido ao personagem que saiu do papel para 
se tornar vivo nos corações de milhares de pessoas. “É por isso que sempre trabalhamos 
em forma de revistinhas, jornais e cartilhas educacionais, é desta forma que o Vovô Chopão 
retribui todo o carinho dos pequeninos”, comenta o criador.

Vovô e vovó Chopão/Arquivo Vovô Chopão

Portfólio & Parceria
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Digitalização é a porta para 
NOVAS OPORTUNIDADES

Diretor da Escola de Negócios e Seguros, Tarcísio Godoy, fala sobre as 
mudanças no mercado, além de habilidades e competências necessárias 
para os profissionais de seguros hoje.

Em um cenário de mudança acelerada e de necessidade de adaptação, sem precedentes no 
mundo inteiro, o segmento de seguros e os profissionais da área estão sendo demandados 
de novas formas. E é sobre essas mudanças que a Revista Bem Seguro conversou com o 
diretor da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Tarcísio José Massote de Godoy. A institui-
ção fundada em 1971 tem a missão de difundir o ensino, a pesquisa e o conhecimento em 
seguros. Com sede no Rio de Janeiro, a ENS conta com outras nove unidades regionais e é 
considerada a maior e melhor Escola de Seguros do Brasil.

Para Godoy, “cada vez mais os profissionais de seguros precisam se utilizar de tecnologia di-
gital, a fim de permitir aos seus clientes e consumidores um acesso fácil e rápido às diversas 
opções de proteção, produtos e serviços”. Saiba mais sobre as mudanças nesta entrevista.

RBS - Quais foram as 
principais mudanças no 
mercado para o profis-
sional de seguros? 
 
Tarcísio Godoy - A primei-
ra coisa, neste momento, 
que devemos registrar é o 
pesar em relação às perdas 
inestimáveis de milhares de 
vidas nos últimos meses.  
Quanto aos efeitos nocivos 
da pandemia, é importante 
ressaltar que este evento 
encontrou o mercado de se-
guros em processo de inova-
ção. Com grande parte das 
seguradoras e corretoras 
incorporando tecnologia aos 
processos de subscrição, 
regulação e liquidação de 
sinistros. Assim, o mercado 
segurador vem estabelecen-

do novos modelos de opera-
ção de negócios, em alguns 
casos, que se dão de for-
ma 100% online, resolvidos 
apenas por smartphones. 

Portanto, a digitalização 
é a principal mudança 
em que o profissional 
de seguros deve buscar 
novas oportunidades de 
negócios. 

RBS - E quais foram as 
principais mudanças no 
dia a dia destes profis-
sionais? 

Tarcísio - Hoje, o profis-
sional de seguros, mais 
do que ser apenas um 
canal de venda de uma 
determinada cobertura, 

precisa entender as ne-
cessidades de seus clien-
tes de maneira muito 
individualizada e parti-
cular. 

Ele deve conhecer profun-
damente as necessidades 
do consumidor, desenhando 
produtos adequados e bus-
cando as melhores opções 
oferecidas pelo mercado, a 
fim de conciliar ambos os in-
teresses. Para isso, é neces-
sário entender as mudanças 
deste novo mercado e se ca-
pacitar.  
 
RBS - Como a ENS está 
apoiando os profissio-
nais de seguro nesse mo-
mento de mudança?
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Tarcísio - O mercado de 
seguros é sofisticado e exige 
de todas as profissões um 
contínuo investimento em 
atualização e capacitação. A 
todo momento novos produ-
tos são lançados e há tam-
bém mudanças de cunho 
regulatório que impactam 
as operações. Com a neces-
sidade de isolamento social, 
o ensino presencial também 
teve que ser adequado para 
atender a esses profissionais. 
Mas, a ENS, que já vinha in-
vestindo na digitalização de 
seus processos, passou a 
investir ainda mais em sua 
Escola Virtual, a fim de ga-
rantir a continuidade, com 
qualidade, dos estudos da-
queles alunos que estavam 
com aulas presenciais em 
curso e de ampliar a oferta 
de programas educacionais 
na modalidade online. Todos 
os cursos presenciais migra-
ram para o ambiente 100% 
virtual, incluindo os cursos 
de graduação, os MBAs e 
o Curso para Habilitação 
de Corretores de Seguros. 

RBS - Que inovações da 
ENS podemos citar?

Tarcísio - Criamos uma ver-
são intensiva do Curso para 
Habilitação de Corretores de 
Seguros. O programa, per-
mite a obtenção do certifi-
cado de corretor em apenas 
cinco meses, garantindo a 
formação até dezembro des-
te ano. Outra inovação deste 

curso é ser totalmente onli-
ne.
Disponibilizamos novos cur-
sos de extensão, chamado 
de ‘Ao Vivo’, na qual o pro-
fessor ministra a aula de sua 
própria casa. Firmamos vá-
rias parcerias com empresas 
de tecnologia. Uma destas 
companhias é CECyber, que 
oferece um software de si-
mulação de treinamento 
contra ataques cibernéticos. 
Conjuntamente, já produzi-
mos um EAD em Cyber Risk 
para Home Office. Outra 
parceria que firmamos foi 
com a IBM, com quem de-
senvolvemos o curso de ex-
tensão online Cyber Security 
para Gestores, com previsão 
de início para setembro. 

Além disso, está pronta para 
entrar em operação a Sala 
do Futuro, um ambiente de 
ensino que permite conec-
tar até 70 pessoas ao mes-
mo tempo, de qualquer lu-
gar do mundo. Trata-se de 
uma sala de aula inovadora, 
com equipamentos audiovi-
suais de altíssima definição 
e recursos de interação di-
ferenciados. Resultado de 
uma parceria firmada com 
a empresa espanhola Mash-
Me; será primeira sala deste 
gênero da América Latina. 
 
RBS - Que habilidades e 
competências os profis-
sionais de seguros de-
vem buscar desenvolver 
e aprimorar mais?

Tarcísio - Para ser um se-
gurador ou um corretor de 
seguros competente hoje, 
o profissional precisa atuar 
em busca das melhores so-
luções para sua rede de con-
sumidores. O profissional 
que se especializou ou vai se 
especializar na área de Ven-
das deve aprofundar os co-
nhecimentos sobre Código 
do Consumidor e sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD); aquele que trabalha 
ou deseja trabalhar com De-
senvolvimento de Produtos, 
não pode deixar de estudar 
sobre Riscos Cibernéticos e 
outros cursos específicos so-
bre produtos, por exemplo. 

Ainda, para os que desejam, 
ou já atuam na área de Ges-
tão de Pessoas e de Benefí-
cios, estes poderão ter uma 
melhor atuação profissio-
nal em dois segmentos que 
vêm crescendo muito hoje, 
que é o Seguro de Vida e o 
Seguro Saúde. Além disso, 
para o melhor desempenho 
de suas atividades de uma 
maneira geral, estes profis-
sionais devem fazer uso de 
ferramentas tecnológicas 
para otimizar e agilizar a 
sua produção. Vale inves-
tir também em aplicativos,  
WhatsApp, canais de atendi-
mento remoto e outros que 
possam garantir as opera-
ções com segurança e ra-
pidez. A ENS oferece todos 
esses cursos e muito mais!

Novas oportunidades
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Cultive as boas emoções 
em seu dia
Elton Soares, consultor com mais de 30 anos de experiência, conversou 
com a Revista Bem Seguro e dá algumas dicas para lidar com o período 
instável e os novos tempos. 

O ano de 2020 será lembrado como um ano de mudanças bruscas e intensas. Em um cur-
to período de tempo, a vida pessoal e profissional de pessoas no mundo inteiro tiveram 
que se adaptar para enfrentar a pandemia do Coronavírus. Como resultado, insegurança, 
medo e ansiedade são alguns sentimentos que se intensificaram. Mas, é possível cultivar 
as boas emoções em meio à pandemia. E é sobre isso que a Revista Bem Seguro con-
versou com Elton Soares, consultor organizacional com mais de 30 anos de experiência 
treinando e desenvolvendo líderes e equipes para o alto desempenho. 

Psicólogo com pós-graduação em Administração de Recursos Humanos, especialização em 
Jogos Empresariais e formação em Coach, Soares é palestrante em congressos e conven-
ções pelo Brasil e também diretor da Dimensão Consultoria Organizacional e professor de 
pós-graduação nas áreas de gestão humana e empresarial.

RBS: Elton, como as pes-
soas podem trabalhar as 
emoções neste período 
instável que estamos vi-
vendo?  

Elton - O primeiro passo é 
entendermos como é o fun-
cionamento da dinâmica das 
nossas emoções. O processo 
começa com o “olhar para 
dentro”, tentando entender 
que sentimento está presen-
te em si nesse momento, e 
para algumas pessoas isso é 
bastante difícil. Para alguns, 
são necessários anos de te-
rapia para essa descoberta.

Os sentimentos nesse mo-
mento estão potencializa-
dos, então, se você já é uma 

pessoa insegura ou ansiosa, 
nesse período isso tem uma 
tendência a piorar. Você pre-
cisa se conhecer para então 
saber lidar com o que en-
contrar.

RBS - Como mudar o foco 
das coisas ruins e culti-
var as boas emoções no 
dia a dia? 

Elton - Saber lidar com as 
emoções é saber acolhe-
-las, entendendo que boas 
ou ruins, elas existem. Esse, 
sem dúvida, é o momento 
da reforma íntima, é o mo-
mento de realinhar alguns 
sentimentos, como a capaci-
dade de perdoar e agrade-
cer. Precisamos ter inclusi-

ve um olhar diferente, mais 
caridoso e menos exigente 
para nós mesmos. Quando 
fizermos isso, certamente, 
teremos um olhar mais pa-
ciente e amoroso para os ou-
tros. É o momento de fazer 
as pazes com o nosso pas-
sado, revisitarmos, mesmo 
que virtualmente, pessoas 
que fizeram parte do nosso 
crescimento e aprendizado e 
ressignificá-los no presente. 
Cultivar emoções é se reco-
nectar, é fazer as pazes con-
sigo mesmo, permitindo-se 
sentir e declarar sentimen-
tos com mais intensidade.

RBS - O distanciamento 
social trouxe dinâmicas 
diferentes para o am-
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biente familiar e profis-
sional. Como tirar o me-
lhor disso tudo?

Elton - Com criatividade! 
No ambiente familiar, com-
binar momentos em família 
para uma conversa e até 
mesmo jogos de tabuleiro 
ou cartas, mas sem celular! 
Assistir filmes com uma boa 
pipoca também é uma ideia, 
mas cuide com o ócio! É fun-
damental o exercício da pa-
ciência e tolerância uns com 
os outros. 

No ambiente profissional, 
quando em home office, 
precisamos cuidar com o in-
dividualismo e com a falta 
de rotina. No trabalho pre-
sencial precisamos aprovei-
tar para exercitar o senso de 
humor e criar um ambiente 
cordial, de companheirismo 
e, sobretudo, de empatia, 
afinal esse é um momento 
onde todos estão muito sen-
síveis e susceptíveis ao con-
flito.

RBS - As mudanças nem 
sempre são fáceis. Que 
dicas você daria para as 
pessoas aceitarem me-
lhor o “novo normal”?

Elton - Realmente, mudar 
não é fácil. O autoconheci-
mento e o saber lidar com 
seus sentimentos sem co-
branças e sem auto boico-
tes emocionais. Para aceitar 
melhor o novo, é necessário 

cultivar e praticar o 
desapego. A maioria 
de nós quer tudo sem 
abrir mão de nada, 
e isto é impossível! 
Precisamos entender 
que nada será como 
antes, nem mesmo as 
pessoas. O olhar será 
diferente, os hábitos 
e a interação serão 
diferentes. Para al-
guns vai doer, mais 
do que para outros e, 
por isso, a maturidade 
emocional vai ser es-
sencial.

RBS - Que estraté-
gias usar para lidar 
com as incertezas?

Elton - Sugiro que os pla-
nejamentos pessoais e pro-
fissionais sejam revistos, 
que os contratos sejam re-
vistos, que as expectativas 
em relação ao outro sejam 
realinhadas e até que os 
seus propósitos de vida se-
jam revisitados. Devemos 
estar muito atentos para di-
ferenciar conhecimento de 
informação. Se antes era 
vital estudarmos, trocar ex-
periências e nos ajudarmos, 
agora é imprescindível.  

RBS - Os clientes tiveram 
mudanças no perfil de 
consumo e também os 
profissionais que atuam 
na área. Para o merca-
do de seguros, que dicas 
você daria? 

Elton - Tenho certeza que 
esse mercado estará mais 
aquecido do que nunca. Pre-
cisamos cuidar para que não 
pareçamos oportunistas aos 
olhos dos consumidores. 

Todos nós estaremos mais 
sensíveis e carentes de aten-
ção. Os profissionais que 
atuam em qualquer área 
que envolva contato com o 
público precisarão enten-
der mais sobre o ser hu-
mano, suas necessidades e 
expectativas. Precisarão se 
desenvolver em inteligên-
cia emocional, interação  
humana e, sobretudo, pra-
ticar a arte de ouvir mais, 
muito mais. 

Coragem e criatividade para 
encantar, será um grande di-
ferencial competitivo.

Elton Soares
Crédito: Leandro Amorim 

Boas emoções!
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    ara estudar o mercado, avaliar e discutir os principais assuntos relacionados a seguros, 
o SindsegSC criou os grupos de trabalho. 

Estes grupos são formados por profissionais representantes das se-
guradoras associadas, onde cada um dos principais temas relaciona-
dos às áreas representadas pelo SindsegSC possui um grupo próprio. 
 
Cada um representa as ações do SindsegSC em uma região do Estado, realizan-
do reuniões bimestrais com os executivos das seguradoras locais. Os profissio-
nais analisam e discutem os principais pontos relevantes no que tange à ativida-
de da região, além da troca de informações e levantamento das necessidades de 
treinamento para a capacitação profissional e disseminação da cultura do seguro. 

Todas as ações realizadas pelos grupos são divididas em quatro pastas de trabalho, sendo 
elas:
 • Institucional e de relações com o mercado
 • Educacional
 • Comunicação (Online e Impressa)
 • Social e ambiental

P

Grupo de trabalho capital 

Coordenador: Adilson Dorascenzi (Porto Seguro)
Institucional e de relações com o mercado – Fabiane  
Romagna Marcelino (Liberty Seguros)
Educacional – Maicon Doose (Mapfre Seguros)
Comunicação -  Sérgio Calumbi Musa (Allianz Seguros)
Social e ambiental – Fabiana Freitas (HDI Seguros)

Os grupos de trabalho são formados por profissionais representantes das se-
guradoras associadas e discutem os principais temas relacionados à seguros

Grupos de trabalho auxiliam na 
avaliação do setor em todo Estado
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Grupo de trabalho Vale do Itajaí 

Coordenador (a): Salete Monteiro (Allianz Seguros)
Institucional e de relações com o mercado – Dayanne Pra-
do (Porto Seguro)
Educacional – Raquel Curbani (Mapfre Seguros)
Comunicação - Rogério Weber (Seguros Sura)
Social e ambiental – Janaina Dix Barboza (HDI Seguros) 

Grupo de trabalho norte 

Coordenador: Arthur Ludwig Neumann (Liberty Seguros)
Institucional e de relações com o mercado – João Levan-
doski (MetLife)
Educacional – Eduardo Oliveira de Cordova (Porto Seguro)
Comunicação -  Savana Albano (MetLife)
Social e ambiental – Luciana Filardi (Allianz Seguros)

Grupo de trabalho oeste

Coordenador: Adriano Thomas (Zurich Seguros)
Institucional e de relações com o mercado – Laurício Corradi 
(Mapfre Seguros)
Educacional – Marcia Ozório Braun (MetLife)
Comunicação -  João Augusto Debortolli (Allianz Seguros)
Social e ambiental – Yara Schiefler de Oliveira (Bradesco Seguros)

Grupo de trabalho sul

Coordenador: Cristiano Beckert (HDI Seguros)
Institucional e de relações com o mercado – Wagner Simon 
(SulAmérica)
Educacional – Tânia Regina Fortunato (Liberty Seguros)
Comunicação -  João Paulo Bosa Daniel (Mapfre Seguros)
Social e ambiental – Juliana Manganelli (HDI Seguros)

Grupos de trabalho!
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.

Formação do 
Comitê Mixto 
Paranaense e 
Santa Catha-
rinense de 
Seguros, em 
Curitiba(PR).

1924

1928

1951
.
.
.
.
.
.

1951

Formação do 
Comitê Local 
Catarinense de 
Seguros, em 
Florianópolis.

Formação do 
Comitê Mixto 
Catharinense 
de Seguros, em 
Florianópolis.

Reestruturação 
e transferência 
do Comitê Local 
Catarinense de 
Seguros para 
Blumenau.

1982

Alteração 
estatutária 
para Gestões 
Pessoais.

Gestão de 
Antenor Vasselai. 
(1984-1986)

1984

1987

Reestruturação 
para Comitê 
das Empresas 
de Seguros 
Privados e de 
Capitalização 
no Estado de 
Santa Catarina.

1987

Gestão de 
Pedro Aldo de 
Campos (in 
memorium)
(1987-1989)

1989

Gestão de Ade-
mir Francisco 
Donini. (1989-
1990)

1990

Fundação oficial 
do Sindicato 
das Empresas 
de Seguros 
Privados e de 
Capitalização 
no Estado de 
Santa Catarina.

1990

Gestão de Ademir 
Francisco Donini. 
(1990-1998)

1998

Gestão de 
Sérgio Passold. 
(1998-2005)

2004

Nova identi-
dade visual. 
A partir deste 
ano, passou 
de Sindesesc - 
Sindicato das 
Seguradoras 
no Estado de 
Santa Catarina 
para SindsegSC 
- Sindicato das 
Seguradoras, 
Previdência e 
Capitalização 
em Santa Cata-
rina.

2005

Gestão de Paulo 
Lückmann. 
(2005-2007)

2006

Em 13.11.2006, 
foi realizada 
a alteração 
estatutária do 
SindsegSC, com 
as alterações 
determinadas 
pela FENASEG 
- Federação 
Nacional das 
Empresas 
de Seguros 
Privados e de 
Capitalização.

de história dedicados ao mercado de seguros
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Divulgar e valorizar as instituições de seguros privados, de resseguros 
e de capitalização, esta é a missão do SindsegSC.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fundado em 05 de junho de 
1990, a partir da parceria entre 
o Comitê Mixto Paranaense e 
Santa Catharinense de Seguros, 
desde a sua criação, o Sind-
segSC busca proporcionar ao 
mercado de seguros de Santa 
Catarina a excelência nos 
serviços prestados. A entidade 
representa os interesses das 
empresas do setor junto a todas 
as esferas da sociedade. 
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.

2007

Novo modelo 
de representa-
ção institucio-
nal. As quatro 
Federações 
foram criadas 
em 07.02.2007, 
pelo voto direto 
das empresas 
associadas. 
FenSeg - Federa-
ção Nacional de 
Seguros Gerais | 
FenaPrevi – Fe-
deração Nacional 
de Previdência 
Privada e Vida | 
FenaSaúde - Fe-
deração Nacio-
nal de Saúde 
Suplementar | 
FenaCap – Fede-
ração Nacional de 
Capitalização. Em 
2008 as quatro 
Federações cria-
ram a CNSeg.

Gestão de Paulo 
Luckmann, de 
acordo com o 
novo estatuto. 
(2007-2010)

2007

Reforma Estru-
tural da Sede.

2007

Gestão de Paulo 
Luckmann, de 
acordo com o 
novo estatuto. 
(2010-2013)

2010

Gestão de Paulo 
Luckmann, de 
acordo com o 
novo estatuto. 
(2013-2016)

2010

Em 23.03.2015 
ocorreu a 
alteração da 
razão social 
para Sindicato 
das Empresas 
de Seguros 
Privados, de 
Resseguros e 
de Capitalização 
do Estado de 
Santa Catarina. 
Nesta mesma 
data o estatuto 
foi reformula-
do com base 
no estatuto 
do SindsegSP, 
criando assim 
um documento 
padrão de igual 
teor para todos 
os sindicatos 
co-irmãos.

2015

Em 02.03.2017, 
Rogerio Luiz 
Spezia assume 
a presidência 
do SindsegSC.

Paulo Lückmann 
aposentou-se na 
HDI Seguros S.A, 
e em 2 de março, 
entregou o cargo 
presidencial para 
Rogerio Luiz 
Spezia.

2017

2017

2018

Em 05.02.2018, 
foi apresentado 
em reunião de 
diretoria a cria-
ção do Grupo 
de Trabalho 
de Blumenau 
e lançadas as 
novas logomar-
cas dos Grupos 
de Trabalho. 
Dessa forma, 
para a gestão 
2017/2019, 
o presidente 
Rogerio Spezia, 
aprovou as 
novas identida-
des padronizan-
do, inovando 
e criando 
identificação 
com a região 
que cada logo 
representa.

Em 17.12.2018, 
na Assembleia 
Geral Extraordi-
nária, a pedido 
da CNseg, foi 
prorrogado o 
mandato atual 
da Diretoria, 
Conselho Fiscal 
e Delegados 
Representantes 
junto a Fena-
Seg excepcio-
nalmente por 
mais um ano, 
de 31.03.2019 
até 31.03.2020.

2018

Em 28.10.2019, a 
pedido da CNseg, 
foi realizada em 
Assembleia Geral 
Extraordinária 
a Alteração 
Estatutária e a 
antecipação do 
mandato para 
14.02.2020. Essa 
ação foi praticada 
por todos os 
Sindseg’s do 
Brasil.

2019

Em 14.01.2020, 
foi realizado 
a Assembleia 
Geral Eleitoral 
com chapa única 
para o mandato 
de 15.02.2020 
a 14.01.2022. A 
gestão 2020/2022 
será presidida 
por Waldecyr 
Schilling (Zurich 
Brasil Seguros).

2020

Em 15.02.2020, 
Waldecyr 
Schilling assume 
a presidência 
do SindsegSC, 
para gestão 
2020/2022.

2020

2020

Rogerio Spezia 
em 14 de feve-
reiro de 2020, 
entregou o cargo 
presidencial 
para Waldecyr 
Schilling.

Linha do tempo
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Quando o principal 
cartão postal de SC 
começa a ganhar 
forma, o estado 
recebe de forma 
exclusiva o Comitê 
Local Catarinense de 
Seguros, com sede 
na Capital e 
integrado pelos 
sub-comitês 
existentes em 
Florianópolis, 
Blumenau e 
Joinville.

1928

Formação do Comitê 
Mixto Paranaense e 
Santa Catharinense 
de Seguros, em 
Curitiba (PR).

1924

Transferência da 
sede do Comitê 
Local Catarinense de 
Seguros, que passa 
a se reunir 
regularmente na 
sede da Associação 
Comercial e 
Industrial de 
Blumenau (ACIB).

1951

Criado o 
Departamento 
Nacional de Seguros 
Privados e 
Capitalização, o 
DNSPC.

1934

Foi realizada a 
primeira assembleia 
do Comitê na sua 
sede, quando foi 
levantada 
novamente a ideia, 
surgida 19 anos 
antes, de 
transformação da 
entidade em 
sindicato.

1970

Regulamentação no 
país da pro�ssão do 
corretor de seguros. 
No ano seguinte 
seria 
regulamentada toda 
a atividade com a 
criação do Sistema 
Nacional de Seguros 
Privados.

1965

Antenor Vasselai é 
eleito o primeiro 
presidente.

1984

Criaram-se as 
primeiras 
Comissões Técnicas, 
intituladas Incêndio 
e Transporte.

1975

Gestão de Pedro 
Aldo de Campos.
(In memoriam)

1987

Reestruturação para 
Comitê das 
Empresas de 
Seguros Privados e 
de Capitalização no 
Estado de Santa 
Catarina.

1987

Fundação o�cial do 
Sindicato das 
Empresas de 
Seguros Privados e 
de Capitalização no 
Estado de Santa 
Catarina - 
SINDESESC.

1990

Gestão de Ademir 
Francisco Donini.

1989

Aquisição e 
inauguração da 
nova sede social no 
Edifício Catarinense, 
em Blumenau.

1993

O�cializada a 
�liação do 
Sindesesc à 
Fenaseg.

1991

Reinaugurada a 
Sede Social do 
Sindicato após 
incêndio no Edifício 
Catarinense.

1998

Gestão de Sérgio 
Passold.

1997

Celebração do 10º 
aniversário da 
Fundação do 
Sindesesc e 76º 
aniversário (1924) 
de criação do 
Comitê Mixto de 
Seguros.

2000

Inauguração da 
Galeria dos 
presidentes, com 
quadros históricos 
do Comitê e 
Sindesesc e 
homenagem a 
Antenor Vasselai.

1999

Foi criado o Grupo 
de Trabalho de 
Criciúma.

2002

Lançamento do 
Projeto Trânsito 
Amigo, com apoio 
institucional do 
Sindesesc, e foram 
criados os Grupos 
de Trabalho nas 
regiões de Joinville e 
Florianópolis.

2001

Gestão de Paulo 
Lückmann.

2005

Lançamento da 
nova identidade 
visual e 
reformulação do 
site: 
www.sindsegsc.org.br
O Sindesesc passou 
a se chamar 
SindsegSC 
(Sindicato das 
Seguradoras, 
Previdência e 
Capitalização em 
Santa Catarina).

2004

Reforma estrutural 
da sede.

2007

Criação do Grupo de 
Trabalho de 
Chapecó e realizada 
a 1ª ConseguroSC - 
Conferência 
Catarinense de 
Seguros no Estado.

2006

Criação da 
Confederação 
Nacional de Seguros 
Gerais, Previdência 
Complementar e 
Vida, Saúde 
Suplementar e 
Capitalização 
(CNseg).

2008

Lançamento da 
Campanha do 
Agasalho, a 
primeira campanha 
social do 
SindsegSC, que 
envolveu as 
Comissões Técnicas 
e os Grupos de 
Trabalho e que 
arrecadou de 2007 
a  2011 cerca de 57 
mil peças doadas a 
48 entidades.

2007

Realizou o 1º Feirão 
do Carro 
Acidentado, o Painel 
Mudanças 
Climáticas, lançou o 
Capital Intelectual e, 
no mesmo ano, 
recebeu 
homenagem na 
Sessão Solene da 
Câmara Municipal 
de Vereadores.

2010

Lançamento do 
primeiro Vídeo 
Institucional e 
Portfólio da 
entidade.

2009

Criação da 
Campanha Volte 
Seguro e 
lançamento do 
PDES - Programa  de 
Desenvolvimento 
dos Executivos do 
Seguro. Foco na 
educação como 
aprimoramento do 
mercado de 
seguros.

2011

Lançamento da 
primeira edição da 
Revista SindsegSC, 
com uma tiragem de 
3 mil exemplares.

2011

Lançamento do 
programa Diretor 
sem Fronteiras 
(saiba mais sobre 
este projeto nas 
páginas 12 e 13).

2012

Início de um novo 
ciclo da Campanha 
Social, focada em 
Higiene Pessoal.

2012

Paulo Lückmann 
reeleito presidente 
do SindsegSC.

2013

Realização do 
primeiro trecho da 
Campanha VIVA, 
que espalhou 
mensagens de 
conscientização no 
trânsito através de 
outdoors em todo o 
Estado.

2014

Criação de projetos 
sustentáveis como 
Página Virada: vire 
mais ecológico e a 
Caneca do Bem.

2014

Revista SindsegSC 
passa a se chamar 
“BEM SEGURO”, 
com novo layout, na 
versão impressa e 
online.

2014

Último ano da 
Campanha Higiene 
Pessoal, foram 
arrecadados 94.717 
itens em 3 anos.

2014

O portal 
www.sindsegsc.org.br 
virou referência em 
notícias para o 
segmento, com 
cerca de 130 mil 
visitas de 
internautas de 72 
países somente 
neste ano.

2014

Comemoração dos 
25 anos de 
SindsegSC e 91 
anos de Comitê 
Mixto Paranaense e 
Santa Catharinense 
de Seguros.

2015

Homenagem aos 
presidentes que 
�zeram a história 
segura do mercado 
catarinense.

2015

Lançamento das 
logomarcas das 
Comissões Técnicas 
e dos Grupos de 
Trabalho, realizado 
nas comemorações 
das Bodas de Prata 
e Bodas de Pinheiro.

2015

Presidente Paulo 
Lückmann recebe 
homenagem do 
mercado de seguros 
pelos 91 anos de 
Comitê e 25 anos de 
SindsegSC.

2015

Lançamento do 
programa Trânsito 
Feliz e o Bê-a-Bá da 
Prevenção, e do 
workshop 
Panorama 
Empreendedor: 
Desa�os e Soluções 
com corretor(a) de 
seguros,  entre 
outras ações 
voltadas para 
(saiba mais sobre 
os projetos nas 
páginas 20 e 21).

2015

O SindsegSC conta 
com você para 
continuar 
escrevendo esta 
linha do tempo 
repleta de grandes 
conquistas e 
realizações.

2016

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Neste ano, o sindicato comemora 
96 anos de história dedicada ao 
mercado de seguros. Em meio à 
pandemia que vivemos, as come-
morações precisaram ser adiadas.  
“Mesmo não podendo comemorar 
de forma presencial, gostaria de 
agradecer a todos que fizeram 
parte desta história de sucesso e 
participaram desta jornada de 96 
anos em busca do melhor ser-
viço, buscando proporcionar ao 
mercado de seguros catarinense a 
excelência e o aprimoramento de 
nossas ações”, agradece Waldecyr 
Schilling, Presidente do SindsegSC.
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A assinatura do Termo de Posse do presidente do SindsegSC, Waldecyr Schilling, foi no dia 
14 de fevereiro. Com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Var-
gas (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), Waldecyr atua desde 2011 na Zu-
rich Brasil Seguros e atualmente exerce a função de 
Diretor Comercial Regional Sul.

O mandato vai de 15 de fevereiro de 2020 a 14 de 
janeiro de 2022. Tem como compromisso, em con-
junto com a sua diretoria, continuar propagando a 
instituição do seguro e valorizá-lo sob todos os as-
pectos, com 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 financeira.

A agenda do presidente come-
çou com uma reunião com a 
FenSeg e FenaPrevi, no dia 3 
de março, com a participação 
da gerente executiva do Sind-
segSC, Siméia Heleodoro, e os 
diretores executivos Danilo 
Silveira e Carlos de Paula, da 
FenSeg e FenaPrevi, respectiva-
mente.
 
Ainda no dia 3 de março, 
Schilling participou de reunião 
com a CNseg e demais Sind-
seg’s do Brasil. Todos foram 
recebidos pelo presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, e de-
mais diretorias executivas, que 
explanaram a segunda fase do 
projeto “Sinergias entre Con-
federação e Sindicatos de Segu-

radoras”, na intenção de alinhar 
as atividades das entidades.

Na sequência, no dia 5 de 
março, o presidente Waldecyr 
Schilling foi recebido pela pre-
sidente da OAB Blumenau Dra. 
Maria Teresinha Erbs, quando 
foi formalizada a apresentação 
da nova gestão do Sindicato e 
renovada a parceria já existente 
entre as entidades.

Também no dia 5 de março, 
Schilling visitou o SincorSC 
e foi recebido pelo presidente 
Auri Bertelli. A reunião marcou 
a apresentação da nova gestão, 
renovou a parceria e teve como 
objetivo dar continuidade ao 
calendário de ações das entida-
des.
Na manhã do dia 6 de março, o 

presidente do SindsegSC parti-
cipou da inauguração da Gale-
ria dos Ilustres do 10º Batalhão 
da Polícia Militar. Logo em se-
guida, esteve presente na Sole-
nidade do 33º Aniversário do 
10º Batalhão. Durante o evento, 
Schilling entregou uma placa 
ao Comandante Tenente Coro-
nel Jefferson Schmidt, parabe-
nizando pelos serviços presta-
dos a comunidade, destacando 
o respeito, admiração e agrade-
cimento de todos, em nome da 
diretoria do SindsegSC.

Foi também no dia 6 de mar-
ço, que foi realizada a primeira 
Reunião Ordinária de Direto-
ria, na sede do SindsegSC.

No dia 12 de março, a agen-
da do presidente em nome do 

Presidente do SindsegSC tomou posse às vésperas do início 
da pandemia, mas vem atuando em diversas frentes

Março:

Assinatura do Termo de Posse / Arquivo SindsegSC
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SindsegSC seguiu em Porto 
Alegre (RS). Na data, Schilling 
prestigiou o Almoço do Mer-
cado Segurador, no Salão No-
bre da Federasul. Durante o 
evento, foi realizado a Ceri-
mônia de Posse da nova di-
retoria do SindsegRS. Na in-
tenção de homenagear a nova 
gestão, em nome da diretoria 
do SindsegSC, Schilling en-
tregou ao Presidente Guilher-
me Bini uma placa, desejando 
sucesso no desenvolvimento 
dessa nova Gestão 2020/2022. 
 

O presidente do SindsegSC, 
Waldecyr Schilling, participou 
de uma reunião com o Núcleo 
de Corretores de Seguros da 
ACIJ - Associação Empresarial 
de Joinville, no dia 17 de abril, 
via Google Meet. O evento teve 
como tema o enfrentamento do 
momento atual: “Você está pre-
parado para vender mais? Mer-

cado segurador e seus desafios 
na COVID – 19”.

No dia 30 de abril, Schilling 
participou de uma Live da JRS 
no Instagram, junto com ilus-
tres convidados, como os pre-
sidentes dos Sindicatos das Se-
guradoras do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Mato Grosso do 
Sul. Eles falaram sobre o atual 
momento do mercado de segu-
ros, suas visões de negócios, a 
parceria das seguradoras com 
o corretor de seguros mesmo 
em tempos de pandemia, ten-
dências de consumo e previ-
sões para o futuro do segmento 
ainda em 2020 e nos próximos 
anos. Também esteve presente 
na live, o diretor de marketing 
da JRS, Bruno Carvalho.

No dia 10 de junho, o presi-
dente Waldecyr Schilling foi 
painelista de um webinar orga-

nizado pela CNseg, com o tema 
“Os mercados regionais na Co-
vid-19”, onde apresentou a rea-
lidade do Estado de Santa Ca-
tarina e apontou oportunidades 
para o mercado de seguros.

Conforme os dados apresenta-
dos, a região Sul tem uma par-
ticipação de 17,5% no mercado 
segurador brasileiro, sendo que 
o market share de Santa Catari-
na é de 4,2%. 

“Há oportunidades em vários 
ramos, como no residencial, to-
dos estão em home office e nós 
temos recebido muitos ques-
tionamentos sobre o produto. 
No rural, pela força do agrone-
gócio em Santa Catarina e no 
cyber risk, o Brasil é o país pre-
ferido dos hackers”, destacou o 
presidente do SindsegSC.

Schilling também comemo-
rou o fato das seguradoras se 
mostraram preparadas para 
lidar com a nova realidade im-
posta pelo coronavírus. “Elas 
já vinham em um processo de 
evolução, com atendimento re-
moto e instrumentos digitais 
para chegar ao consumidor. O 
novo consumidor é mais in-
formado, mais exigente e mais 
conectado. O corretor tem boas 
oportunidades, o papel dele 
será fundamental, mas claro, 
atendendo as necessidades dos 
clientes. O momento é de nos 
transformarmos em melhores 
profissionais”, salientou o pre-
sidente.

Abril:

Primeira reunião ordinária de diretoria / Arquivo SindsegSC

Junho:

Presidência na Pandemia
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Mercado: Seguros apresentam queda de 3,5% no 
acumulado dos seis primeiros meses
Segundo trimestre mostrou impacto da pandemia, levando à redução da arrecadação de 
13,8%, comparada ao mesmo período do ano passado

A pandemia causada pelo novo Coronavírus mostrou seus impactos no setor de seguros. A 
arrecadação do setor segurador foi de R$ 121 bilhões (sem saúde e DPVAT), apresentando 
uma redução de 3,5%. O primeiro trimestre apresentou crescimento, considerando o início 
da pandemia, que foi em março.

Estatísticas estaduais 

Em Santa Catarina, o setor que obteve maior arrecadação, até maio, foi o setor 
de Cobertura de Pessoas, totalizando R$ 2.309,85 milhões.

Em segundo lugar ficou o setor de Automóveis, com R$ 706 
milhões.

Waldecyr Schilling, presidente do SindsegSC, explica que, mes-
mo que os números não sejam os ideais, estamos no caminho 
certo, e, certamente conseguiremos passar por este cenário tur-
bulento e de incertezas.

Crise e os Seguros 

Porém, o segundo trimestre mostrou os 
verdadeiros impactos da pandemia e do 
distanciamento social, levando à redu-
ção da arrecadação de 13,8%, compara-
da ao mesmo período do ano passado. 

A CNseg (Confederação Nacional das Segu-
radoras) explica que a resposta do setor se-
gurador ao ambiente restritivo da pandemia 
do novo coronavírus tem sido diferenciada, 
seja em cada período comparado, seja em 
cada linha de negócios. Assim, após um mês 
de abril de sensibilidade mais forte ao ciclo 
pandêmico (queda de 21,4%, em relação ao 

registrado em março de 2020), o mês de maio 
mostrou alguma recuperação (aumento de 
11,4%, quando comparado a abril deste ano), 
basicamente devido aos planos de previdência 
VGBL.

Sem esse produto, a queda da arrecadação do 
setor segurador teria sido de 2,3% , bem menor 
do que a registrada no mês anterior. Agora, o 
mês de junho mostrou aumento substantivo 
de 32,9% - novamente auxiliado pelos planos 
VGBL (59,6%). Excluindo esse produto, a ex-
pansão teria sido de 18,3%, comparando ju-
nho e maio de 2020.
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Seguradoras Associadas:



26 BEM SEGURO

Acesse o nosso portal e acompanhe as nossas novidades!

sEMPRE CONECTADOS COM VOCÊ E O MUNDO!

WWW.SINDSEGSC.ORG.BR

Rua XV de Novembro, 550 - Sala 1001 - CEP 89010-901 - Blumenau/SC - (47) 3322-6067

https://sindsegsc.org.br/
https://sindsegsc.org.br/inicio/
http://WWW.SINDSEGSC.ORG.BR

