
Editorial:

No Dia Internacional da Mulher, 
apresentamos em formato es-
pecial, uma nova edição do In-
formAtivo SindsegSC – número 
58, com informações relevan-
tes para e sobre às Mulheres. 

Maria Helena Monteiro:

Demonstra a realidade e o 
quanto precisamos olhar, ouvir 
e falar mais com mulheres sá-
bias sobre o mundo dos negó-
cios.

Professora Eliane Wamser:

Traz em seu texto o sentimento 
de pertencimento com uma re-
flexão.

“A mulher merece 
sim, mais espaço, 
mais conquistas e 
mais direitos.”
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Edição Especial

Dia Internacional da Mulher



No mês em que co-
memoramos o Dia 
Internacional da Mu-
lher, apresentamos 
em formato espe-
cial, uma nova edi-
ção do InformAtivo 
SindsegSC – núme-
ro 58, com informa-
ções relevantes para 
e sobre às Mulheres.

Temos muito o que relatar sobre mulheres, todas 
sem exceções - do meu, do seu, do nosso conví-
vio – Mulheres que fi zeram histórias, serviram de 
inspiração para sociedade, e continuam escre-
vendo na linha do tempo. O mercado de traba-
lho está cercado de exemplos de mulheres que 
expandem nossa visão de mundo. Somente no 
mercado de seguros em 2020, vocês mulheres 
correspondiam 55% dos profi ssionais, ocupando 
47% dos cargos de gerência (dados ENS). 

Estamos vivenciando devido a pandemia, um 
ano cheio de aprendizados para uma maior e 
melhor conscientização social, ambiental e pla-
netária, e com tudo isso a Mulher sabe e da vi-
sibilidade, apoio e valoriza cada vez mais o seu 
âmbito familiar e profi ssional, com o seu instinto 
feminino de ser e ver sempre o melhor. Se for-
mos falar sobre as áreas de conhecimento que 
as mulheres têm competência ou qualidade de 
especialista, não teríamos páginas sufi cientes 
nesta edição.

Porém, não podemos deixar de apresentar quem 
sempre esteve ao lado do SindsegSC - as Se-
guradoras Associadas. Ao passar das páginas, 
você leitor (a) notará que as seguradoras apre-
sentam temas, homenagens, informações sobre 
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os produtos, dados estatísticos, pontos importan-
tíssimos sobre seguros para o seu conhecimento 
e o seu dia a dia. 

Para somar com essa edição, além das se-
guradoras que integram o quadro associativo 
do SindsegSC, convidamos duas personali-
dades - Eliane Wamser (EW Desenvolvimen-
to Profi ssional) e Maria Helena Monteiro (ENS 
– Escola de Negócios e Seguros). Ambas com 
bagagem profi ssional fantástica, que em for-
mato de artigos, apresentam mensagens cons-
trutivas com cunho enriquecedor de conteúdo. 

Wamser, traz em seu texto o sentimento de per-
tencimento com uma refl exão intitulada “Ah! Per-
tencer a tudo isso é D+”, e Monteiro relata e de-
monstra a realidade e o quanto precisamos olhar, 
ouvir e falar mais com mulheres sábias sobre o 
mundo dos negócios. 

Por fi m, a mulher merece sim, mais espaço, 
mais conquistas, mais direitos e tem coisas sim-
ples, que muitas vezes precisam ser repetidas, 
compartilhadas diariamente, e como presidente 
dessa instituição - SindsegSC, deixo aqui a fra-
se de Coco Chanel: “Uma mulher deve ser duas 
coisas: quem e o que quiser”, simples assim. 

Parabéns à todas as mulheres!

Boa Leitura.

Waldecyr Schilling
Presidente do SindsegSC



 

aSSOCIADAS

 Às nossas grandes mulheres que 
desempenham um papel importante na fa-
mília, no mercado segurador e em todas as 
esferas, trazendo a sabedoria, dedicação, 
empenho e força de espírito participativo. 
Por todos esses gestos reconhecemos e 
homenageamos nesta data especial.               

Parabéns!



Ei!! Você... 
Bem-vinda a essa obra em andamento!

Que cor você escolheria para representar seu momen-
to atual se tivesse diante de si uma caixa com 24 lápis 
de cor?

Pronta para começar? 

Certamente, antes de escolher a cor, em sua tela 
mental deslizaram slides de inúmeras cenas de 
sua história de vida, imagens de memórias afetivas 
guardadas no coração, de conquistas e momentos 
de vitórias. Talvez, momentaneamente, você tam-
bém visualizou um cenário sombrio, desalentador, 
frustrante. Lembrou de desastres ambientais, da fal-
ta de respeito entre os seres humanos, ou ainda, um 
cenário econômico-político turbulento, confuso, 
indefi nido. 

Indiferente da cor que você tenha escolhido, tenho 
a certeza de que ela é a sua predileta, que simboliza 
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por Professora Eliane Wamser

Ah! 
Pertencer a tudo 
isso é D+

o que você viveu até aqui, quem você se tornou ao 
longo desses anos, movida pela sua corajosa capaci-
dade adaptativa e pela confi ança em oportunidades 
de crescimento.

Mas, o que diferencia uma pessoa da outra? O que 
diferencia você de uma amiga? De outra colega pro-
fi ssional? De mim, por exemplo? 

A resposta é: o sentimento de pertencimento. Compo-
nente primordial que nos conduz a uma outra compre-
ensão de quem somos e o que queremos e buscamos. O 
que, certamente, tem implicações em todos os aspectos 
de nossa vida: na forma como nos relacionamos com 
nossa família, amigos, vizinhos, na escolha e opção 
profi ssional. Nossa vida em sociedade. A relação com 
a natureza.

Tudo impacta a nossa realidade e a realidade do 
próximo, onde quer que se esteja. Nossas ações 
em Blumenau, os desmatamentos na Amazônia 
e no Pará, a deserti� cação no Nordeste, o der-
retimento das camadas de gelo no Polo Ártico, 
o aumento do nível dos oceanos, a exaustão dos 
aquíferos, o aquecimento global. Somos interde-
pendentes e inseparáveis de um Todo Cósmico. 

Corroborando com quem aprendo sempre...
Capra, em seu livro A teia da Vida (“Th e web of life”, 
p. 29), diz que “a natureza e o eu são um só”. Somos 
parte da teia da vida.

O escritor Eloi Zanetti, em seu blog, lembra que as pes-
soas precisam e se sentem bem ao dizer que fazem parte 
de algum grupo ou programa, ou ação; têm orgulho em 
pertencer àquele momento da história. O ser humano 
nasceu para viver em sociedade, porque não consegue 
viver sozinho. 

Na hierarquia das necessidades elaboradas pelo psi-
cólogo americano, Abraham Maslow, a necessidade 
de pertencer a um grupo ocupa o terceiro degrau. 



Por estar sempre à procura de novos conhecimen-
tos, de autoconhecimento e de um espaço digno 
no competitivo mundo corporativo, dei-me conta 
de que a nossa consciência de pertencimento, ou o 
nosso sentimento de pertencimento, não é automá-
tico, e nem acontece imediatamente a partir do mo-
mento em que, por intermédio de nosso processo 
de formação, temos a condição de entrar no grupo 
profi ssional. Primeiro de tudo, requer comprometi-
mento com o grupo profi ssional para acessar uma 
colocação no mercado de trabalho. Segundo, esse 
comprometimento, primordialmente, deve resultar 
na criação de um vínculo que permite contribuir 
com o grupo, sentir-se integrado e fazer parte da 
construção da história desse grupo. 

A maneira como cada pessoa se posiciona perante 
o mundo, perante a profi ssão e o cargo que decidiu 
seguir, perante a sociedade na qual vive, demonstra 
a força e a energia (ou a ausência) do vínculo de per-
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...“a nossa consciência de 
pertencimento, ou o nosso 
sentimento de pertencimento, 
não é automático...”

O ser humano, como ser social, tem necessidade de 
pertencer a um grupo, de estabelecer vínculos so-
ciais. O ser humano precisa se sentir aceito, útil, va-
loroso. Fazendo parte de algo que lhe dê signifi cado 
e valor.

Voltando isso para nosso lado pro� ssional...
... Sabia que da mesma forma que é preciso nutrir o 
sentimento de pertencimento ao Cosmos, para a cons-
trução de uma paz social, também é preciso se desen-
volver o sentimento de pertencimento à profi ssão e 
ao cargo que se opta por ter para se inserir e atuar no 
mundo do trabalho?

tencimento. 

Agora, o sentimento de pertencimento anda de mãos 
dadas com o processo de educação permanente, que 
dá ferramentas para uma profi ssional construir uma 
postura pautada em princípios e valores éticos. Ín-
tegra e com sabedoria para servir a algo maior do 
que a si própria. Lembra, somos uma “obra em an-
damento”.

Dito isso e acreditando que você já escolheu a sua cor, 
fi co na certeza de que você colorirá ainda mais tudo o 
que se determinar a fazer com comprometimento, en-
volvimento e engajamento. Com pertencimento. Seja 
sempre gestora do próprio conhecimento (nunca ter-
ceirize isso, por favor!!). Aprender a aprender deve ser 
sua mola propulsora para uma melhor compreensão 
de si mesma. Busque seu autoconhecimento sabendo 
quem é, qual o seu mais alto potencial, quais os seus 
talentos, as suas qualidades e também os pontos ne-
gativos. 

Finalizando, minha torcida é que você jamais abra 
mão de se tornar uma “líder a serviço de...”. Que, ao 
lado de lideranças, você também seja líder e possa 
atuar por intermédio de suas ideias e ações na cons-
trução de um mundo mais harmonioso, mais frater-
no, solidário, com consciência ecológica, relacional e 
sustentável. Porque pertencer a tudo isso é d+.
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Mulheres e o 
Mercado Segurador

Um tsunami de proporções inéditas tem arrastado o 
mundo para mudanças complexas em todos os países 
e em todas as camadas da sociedade. A pandemia nos 
tem trazido muitas lições e grandes indagações sobre 
o presente e o futuro. As mulheres, que historicamen-
te sempre foram as maiores responsáveis pelos cuida-
dos com a casa e com os fi lhos, viram sua situação se 
alterar e se agravar de forma surpreendente. 

O primeiro resultado disso é que a participação das 

Assim, se alguma carreira tem que ser sacrifi cada no 
momento de uma demanda extrema, normalmente é a 
da mulher que será sacrifi cada.

Muitas empresas, felizmente, já discutem ambientes de 
trabalho mais inclusivos, mas não havia como imagi-
nar um cenário tão adverso como o que tivemos em 
2020. Escolas e creches fechadas, idosos isolados e as 
mulheres tendo que encarar a tripla jornada de tra-
balho. Não foram raros os registros de crianças inter-
rompendo as reuniões ou choros e birras ao fundo da 
tela de computador, na tentativa de atrair a atenção de 
mães, que tentavam manter alguma racionalidade e se-
renidade na sequência interminável de reuniões pelos 
mais diversos aplicativos que se tornaram moda. 

Foto : Reprodução

por Maria Helena Monteiro (Diretora de Ensino Técnico 
Escola de Negócios e Seguros - ENS)

“Nesse  cenário  adverso, a re-
siliência das mulheres foi tes-
tada ao limite – principalmente 
para as mulheres com trabalho 
habitualmente fora de casa e 
com fi lhos pequenos.” 

mulheres no mercado de trabalho brasileiro atingiu 
seu nível mais baixo desde 1990: perdemos 30 anos 
de avanços, que farão necessários muitos mais anos 
para recuperá-los. Não é difícil reconhecer os pro-
blemas. A pandemia foi inesperada, mas a estrutura 
do trabalho doméstico, ainda carente de renovação, 
atingiu muito mais as mulheres. Como consequên-
cia, elas viram desmoronar projetos profi ssionais, na 
impossibilidade de conciliar as tarefas domésticas e o 
cuidado com os fi lhos confi nados, e sem poder contar 
com nenhuma ajuda. Tradicionalmente, a divisão das 
tarefas ainda tende a seguir o modelo segundo o qual 
o homem é o responsável pelo provento da família e a 
mulher pelos seus cuidados. 
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Tudo se confundiu no espaço das residências e não 
são poucos os analistas antecipando que movimentos 
como o do “home offi  ce” vieram para fi car. Além disso, 
o confi namento doméstico produziu estatísticas preo-
cupantes, relativas aos índices de violência doméstica e 
incidência de doenças mentais entre as mulheres.

Os números, publicados recentemente pela SUSEP, 
demonstram a resiliência do mercado segurador, que 
segue crescendo em muitos segmentos, apesar das cir-
cunstâncias desfavoráveis. É muito animador perceber 
a pujança de nosso setor, e poder associá-lo também 
aos cuidados com as carreiras femininas. 

As discussões entre as seguradoras foram extensas e de-
talhadas, no sentido de oferecer a todos os funcionários 
as melhores condições de trabalho durante a pandemia. 

Nós, da Escola de Negócios e Seguros, há dez anos 
trabalhamos em prol das carreiras femininas. Atra-
vés de pesquisas, palestras e publicações temos pro-
curado acompanhar a evolução da participação das 
mulheres no mercado de seguros. E ela tem sido 
crescente. É muito gratifi cante perceber que há ou-
tras instituições criadas no mercado especialmente 
para apoiar a causa da diversidade – caso da AMMS 
(Associação das Mulheres no Mercado de Seguros) 
e do IDIS (Instituto pela Diversidade e Inclusão no 
Setor de Seguros). A CNseg considera esse assunto 
como prioritário. Todos sabemos que um mercado 
mais diverso e inclusivo será mais capaz de captar 
tendências e apresentar melhores resultados.

Foto : Reprodução

Em março comemoramos o Dia da Mulher – e nossa 
homenagem tem que ir para todas as mulheres que 
têm se desdobrado tanto nessa pandemia garantindo 
o funcionamento, das casas, os cuidados com os ido-
sos, a educação das crianças, a consistência nas car-
reiras e, sobretudo, a esperança no futuro. Torcendo 
para que o grande aprendizado desse ano de pande-
mia seja a ampliação do compartilhamento e o de-
senvolvimento de homens mais participativos, aptos 
a apoiar, em futuro breve, mulheres menos atarefadas 
e mais felizes.

Foto : Reprodução

“O cuidado com o tripé saúde 
fi nanceira, emocional e física 
permeou a busca de soluções, 
o que nos leva a acreditar que 
sairemos, como setor, ainda 
mais fortalecidos, quando pu-
dermos comemorar o fi m des-
ses tempos sombrios.”



Elas crescem com o mercado

O mercado de seguros vem se desenvolvendo e gerando cada vez mais oportunidades. Nesse sentido, 
a presença feminina está em plena expansão, com mulheres desempenhando diferentes cargos e fun-
ções, tornando o setor mais diverso. Como forma de ilustrar a valorização feminina, a Allianz Seguros 
compartilha depoimentos especiais da colaboradora Caroline Wojciechowski, account manager da 
companhia em Blumenau, e da parceira, Silvana Pegoraro, proprietária da Harpya Corretora.  

Allianz
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Silvana Pegoraro (Proprietária da Harpya Corretora)Caroline Wojciechowski (Account Manager da Compa-
nhia em Blumenau)

Opção 1 Sindseg-SC

Bradesco Seguros
Seguradora apresenta ofertas em homenagem ao Mês da Mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Grupo Bradesco Seguros oferece promoções como for-
ma de homenagear e reconhecer esse público. Como destaque, a seguradora oferece uma nova versão do 
Seguro Vida, com vantagens voltadas ao público feminino, além de seguros para automóvel e residencial. 
Para Leonardo Freitas – Diretor da Organização de Vendas da seguradora, essa é uma oportunidade de 
prestigiar um público que tem cada vez mais espaço: “ Boa parte do planejamento dos lares brasileiros está 
nas mãos das mulheres, que buscam garantir proteção para si e membros da família”, destaca.

Confira as ofertas disponibilizadas pela Bradesco Seguros válidas até o fim do mês:

Auto Mulher: A seguradora oferece 10% de desconto em novos contratos ou renovações desse produto;

Seguro Residencial: Também terá 10% de desconto em novos contratos e renovações;

Seguro de Vida: Em 8/3, será lançado o novo produto desse segmento, totalmente pensado para o público fe-
minino. A apólice oferece cobertura de morte, morte acidental, diagnóstico de câncer de mama e ginecológico, 
doenças congênitas de filhos, além de assistências como: Médico Amigo da Mulher, além de outros benefícios.

Caroline Wojciechowski, que antes de ser securi-
tária, foi enóloga, encontrou no setor chances de 
crescimento. “Comecei a me dedicar aos seguros 
por meio de uma corretora e, em pouco tempo, 
entrei na Allianz. Ao passar a atuar na companhia, 
cumpri uma meta profissional. Sempre quis tra-
balhar na empresa por perceber que oferece opor-
tunidades iguais, independentemente do gênero”, 
conta a account manager. Em sua filial de atuação, 
em Blumenau, trabalham oito mulheres, o que re-
força ainda mais essas oportunidades.

Do outro lado, vemos o desponte de empreende-
doras. É o caso da Silvana Pegoraro, da Harpya 
Corretora e parceira da Allianz na região há 14 
anos. “Nosso time é 100% composto por mulhe-
res. Capacitamos as seis colaboradoras para que 
se tornassem especialistas nos ramos que vende-
mos, desde Automóvel até Engenharia”, explica a 
corretora. E quando comenta sobre a demanda dos 
variados produtos, Silvana diz que “tem percebido 
maior procura por mulheres nos últimos anos e 
que elas preferem qualidade a preço”.
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Seguro Vida, com vantagens voltadas ao público feminino, além de seguros para automóvel e residencial. 
Para Leonardo Freitas – Diretor da Organização de Vendas da seguradora, essa é uma oportunidade de 
prestigiar um público que tem cada vez mais espaço: “ Boa parte do planejamento dos lares brasileiros está 
nas mãos das mulheres, que buscam garantir proteção para si e membros da família”, destaca.

Confira as ofertas disponibilizadas pela Bradesco Seguros válidas até o fim do mês:

Auto Mulher: A seguradora oferece 10% de desconto em novos contratos ou renovações desse produto;

Seguro Residencial: Também terá 10% de desconto em novos contratos e renovações;

Seguro de Vida: Em 8/3, será lançado o novo produto desse segmento, totalmente pensado para o público fe-
minino. A apólice oferece cobertura de morte, morte acidental, diagnóstico de câncer de mama e ginecológico, 
doenças congênitas de filhos, além de assistências como: Médico Amigo da Mulher, além de outros benefícios.
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Porto Seguro

“Que não esqueçamos de nós mesmas e sigamos juntas.” 

Mais que um seguro de vida.
Porto Seguro Para Toda Vida.
Mais que um seguro de vida.
Porto Seguro 

“Nesta edição especial do InformAtivo SindsegSC, mais do 
que parabenizar a todas nós, proponho uma refl exão.
Somos mulheres, fi lhas, profi ssionais e, muitas vezes, mães 
e esposas. Nos multiplicamos para dar conta da rotina e 
equilibrar todos esses papeis é um desafi o do qual desem-
penhamos com maestria. Somos inegavelmente fortes, mas 
é importante lembrar que também precisamos de amparo. 
Assim é a vida real.  

Como mulher e profi ssional do mercado de seguros, afi rmo, 
com toda certeza, que além da colaboração daqueles que 
amamos e que nos cercam, precisamos de um apoio para 
contribuir com o nosso dia a dia. 
Uma previdência privada nos ajuda a alcançar objetivos 
e um seguro de vida nos protege em caso de imprevistos, 
como um afastamento do trabalho ou uma doença. A vida 
é um fi lme em que conseguimos escrever apenas parte do 
roteiro. O resto é surpresa. Precisamos de apoio sempre, em 
situações programadas ou não. 
Seguro de vida e previdência privada giram em torno da vida 
e a Porto Seguro está sempre pronta para cuidar do bem 
mais precioso que temos: a nossa vida. 

Fernanda Pasquarelli diretora de
Vida e Previdência da Porto Seguro

ANOS
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Porto Seguro

Fernanda Pasquarelli (Diretora de Vida e Previdên-
cia da Porto Seguro)
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Sancor Seguros
Vida Mulher é suporte essencial para os momentos mais difíceis

A Sancor Seguros tem, em sua gama de produtos, um item específico para cuidar da saúde da mulher. O San-
cor Vida Mulher é um seguro personalizado, especialmente pensado para atender este público. Seu diferencial 
é o suporte que vai além do tradicional - casos de morte e invalidez - oferecendo cobertura completa e sem 
limite de idade ao diagnóstico de câncer feminino, como os que acometem ovário, colo de útero e mamas. De 
acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), somadas, estas doenças atingem cerca de 90 mil mulheres 
por ano no Brasil. Por isso, essa proteção se mostra ainda mais essencial.

A grande vantagem do benefício é o recebimento do 
capital segurado, com o pagamento da indenização 
de forma rápida e emergencial, mediante a validação 
do diagnóstico. “O valor é livre de comprovação e 
pode ser empregado da forma que a segurada julgar 
melhor. Além de ajudar no custeio do tratamento, 
pode auxiliar em uma infinidade de questões, como 
a quitação de dívidas, ou a compra de acessórios para 
a casa. Um alento para toda a família neste momento 
tão difícil”, explicou a gerente de subscrição de Segu-
ro de Pessoas, Dora Carvalho. 

Além do produto específico, a Sancor valoriza a mu-
lher e apoia sua inserção no mercado de trabalho. 
Atualmente são 79 colaboradoras e oito delas ocu-
pam cargos de chefia, uma tendência crescente no 
mundo. Recente pesquisa da “Harvard Business Re-
view”, apontou que elas são melhores líderes em tem-
pos de crise. “Além das competências básicas profis-
sionais, se destacam por conta do uso de habilidades 
interpessoais – as soft skills -, como colaboração, tra-
balho em equipe e motivação”, definiu a gerente de 
Capital Humano, Antonela Savio.
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SulAmérica
Vida Mulher

Dia Internacional da Mulher 
8 de março

Para mim, o Dia Internacional da Mulher simboliza a união de todos para que mulheres e homens tenham os 
mesmos direitos e condições de prosperar em todos os setores. No mercado de seguros, me deixa muito feliz 
ao enxergar que existem cada vez mais mulheres trabalhando neste ramo, atuando como verdadeiras consul-
toras de proteção dos clientes. Na SulAmérica, o contingente de colaboradoras representa 64% do número 
total de funcionários. Trata-se de um índice bastante expressivo e que mostra a relevância da diversidade em 
nossa companhia, que não para de crescer e de se reinventar. Em nome da SulAmérica, gostaria de agradecer 
a oportunidade do SindsegSC e parabenizar todas as mulheres por essa data. Juntas somos mais fortes.

Solange Zaquem, (Diretora Comercial da SulAmérica)

plasia maligna (câncer de mau prognóstico).

Além disso, são diversas outras coberturas e vanta-
gens disponíveis como a Assistência Bem-Estar, que 
contempla segunda opinião médica internacional, as-
sistência a filhos, apoio psicológico e Médico na Tela,  
com mais de 50 especialidades médicas e plantonistas 
disponíveis para atendimento de qualquer lugar, via 
celular, computador ou tablet. 

A SulAmérica conta com um produto desenhado 
especialmente para o público feminino: o Vida Mu-
lher. Trata-se de um seguro de vida desenvolvido 
para oferecer tranquilidade agora e no futuro para a 
beneficiária e seus familiares. Além das coberturas 
básicas, como morte ou morte acidental, é possível, 
também, complementar com coberturas opcionais, 
como doenças graves, que garante o pagamento de 
indenização em decorrência do diagnóstico confor-
me condições gerais do produto, a exemplo de neo-

Solange Zaquem, Diretora Comercial da SulAmerica
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