


Palavra do Presidente

Apresentamos o Portfólio do 
SindsegSC - Sindicato das 
Empresas de Seguros Privados, 
de Resseguro e de 
Capitalização do Estado de 
Santa Catarina. Uma entidade 
de classe que representa e 
reúne as principais e mais 
expressivas seguradoras e 
empresas de resseguro e 
capitalização que atuam no 
mercado catarinense.

Criado em agosto de 1924, o SindsegSC tem como objetivo a 
união de esforços em torno da excelência dos produtos e 
serviços de seguros.

A instituição é leal ao compromisso de orientar e esclarecer 
sobre as atividades do mercado segurador, e mantém uma 
atuação direcionada à consolidação do setor como ferramenta 
essencial, fundamental e indispensável para a preservação da 
vida e das riquezas conquistadas pelas pessoas e empresas.

O SindsegSC e suas associadas comungam dos princípios éticos 
e dos valores voltados à livre iniciativa, ao empreendedorismo e 
ao desenvolvimento econômico com responsabilidade social e 
consciência ambiental. E orgulha-se de ser parceiro do 
crescimento econômico e da melhoria da qualidade de vida dos 
catarinenses.

Nossa missão, bem como das nossas associadas, é garantir a 
preservação futura das conquistas alcançadas no presente, 
contribuindo para a construção de uma sociedade justa e 
próspera.

Muito obrigado por sua leitura.

Waldecyr Schilling
Presidente



Conheça o SindsegSC
O SindsegSC tem como prerrogativas e deveres representar  a 
categoria junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, 
dentro de sua área de abrangência defendendo os direitos e os 
interesses gerais das empresas da categoria econômica de 
seguros privados, de resseguro e de capitalização.
 
Promove a conciliação nos dissídios coletivos de trabalho e 
colabora com as entidades públicas ou privadas, como órgão 
técnico e/ou consultivo, na difusão do conhecimento, estudos 
ou ações especi�cas que se relacionem com os segmentos 
representados.  O Sindicato também zela pelo cumprimento 
das leis, decretos, regulamentos e procedimentos técnicos.

A entidade promove o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 
da categoria. Mantém serviços de consultoria jurídica e técnica, 
desenvolve estudos técnicos e de comunicação, e auxilia na 
formação do pro�ssional no mercado segurador.

Estamos p resentes

onde voce estiver...^



Cada um dos principais temas relacionados às áreas 
representadas pelo SindsegSC têm um grupo próprio para 
estudar mercado, avaliar ações e discutir os principais pontos 
relacionados ao setor.  

Os Grupos de Trabalho, são formados por pro�ssionais 
representantes das seguradoras associadas:

Grupos de Trabalho

Grupos

de Trabalho

Capital

Norte

Oeste 

Sul 

Vale do Itajaí

Os Grupos de Trabalho exercem 
papel fundamental para o 
desenvolvimento do setor. Os 
resultados obtidos re�etem-se 
numa crescente adesão por 
parte de pro�ssionais de todo o 
estado. 

gtcapital@sindsegsc.org.br

gtsul@sindsegsc.org.br

gtoeste@sindsegsc.org.br

gtvaledoitajai@sindsegsc.org.br

gtnorte@sindsegsc.org.br



Estrutura SindsegSC

Qualificação

O SindsegSC possui no seu quadro associativo as principais 
seguradoras atuantes no estado de Santa Catarina. Para fortalecer 
esse relacionamento, o Sindicato mantém parcerias estratégicas com 
entidades representativas do mercado segurador. 

A atuação conjunta com os Sindicatos, Federações e Confederações 
auxilia no crescimento das seguradoras e expande os 
conhecimentos técnicos dos pro�ssionais da área.

O SindsegSC promove uma constante integração do setor de 
seguros com a sociedade, levando ao mercado as informações sobre 
a importância do segmento na proteção das riquezas por elas 
geradas.

As seguradoras associadas têm à sua disposição gratuitamente a 
estrutura da entidade para realização de eventos, reuniões e 
palestras, tais como:

As seguradoras associadas têm a possibilidade de personalizar o 
espaço com sua marca, através de banners, murais, �yers, vídeos e 
demais materiais durante a sua utilização.

Uma das marcas de atuação do SindsegSC é a promoção e a 
realização das atividades que geram conhecimento. Workshops, 
Treinamentos, Palestras, Mesa redonda, Roda de Conversas, 
Movimentos de Conscientização, entre outros, mobilizam os 
pro�ssionais do estado ao longo de todo o ano. O SindsegSC sempre 
foi a mola propulsora do mercado de seguros catarinense, no intuito 
de facilitar e aguçar o aprendizado em todas as áreas. 

Auditório climatizado para 35 pessoas;

Tela retrátil, som ambiente e projetor;

Espaço para co�ee break;
Sala de reuniões climatizada para 22 pessoas;

Estrutura de apoio administrativo;

Sala para reuniões até 3 pessoas;

Biblioteca para estudos e pesquisa.

Quadro Associativo



Trabalho Social
A atuação do SindsegSC em Santa Catarina vai além das atividades 
institucionais. Ela abrange também uma forte ação social e de 
interação com a comunidade. Entre as ações desenvolvidas pelo 
Sindicato e suas associadas destacam-se:

Eventos para o mercado de seguros;

Ações de responsabilidade social;

Valorização de temas técnicos, 
educacionais e comunitários;

Campanhas de utilidade pública;



Todos os meios de comunicação citados abaixo são voltados para os 
pro�ssionais e dirigentes do mercado segurador, além de órgãos 
governamentais e entidades a�ns com o bem-estar da sociedade. 

- Destaque das Associadas: Publicação digital mensal. A newsletter 
Destaque das Associadas é um informativo com as principais notícias 
do mês. A publicação das notícias, são realizadas através das pautas 
produzidas e divulgadas pelos marketings das seguradoras e mídia 
setorial.
- Informe SindsegSC: Publicação digital todas as sextas-feiras do 
mês. A newsletter Informe SindsegSC é um informativo com as 
principais notícias da semana, produzidas pela equipe de 
comunicação do Sindicato, e notícias generalizadas com temas de 
destaque, apontando sempre a evolução do setor e suas 
perspectivas.  Além de notícias, apresenta o campo Agenda, com os 
principais eventos do mercado , e a Galeria de Fotos, com o resultado 
das ações realizadas na semana/mês. 

Newsletter

Disponível no portal www.sindsegsc.org.br, a publicação apresenta 
ações relevantes da entidade/mercado segurador catarinense. É 
produzido trimestralmente, ou quando houver necessidade com 
edições extraordinárias. 

Informativo SindsegSC

Disponível no portal www.sindsegsc.org.br e impressa numa 
tiragem de 3 mil exemplares para cada edição. Apresenta pautas 
relevantes, conteúdo que agregam valor ao pro�ssional, e 
entrevistas com especialistas e personalidades in�uentes 
relacionados a seguros. 

Revista Bem Seguro

O portal é um amplo repositório de informações sobre o mercado de 
seguros. Seu conteúdo é composto por notícias, reportagens, 
entrevistas, vídeos, spots, publicações, artigos, obras, publicidades 
focadas em conscientização, relatos de ações sociais, revistas, 
newsletters, agendas, entre outros. 

O portal permite realizar inscrições para os eventos do mercado 
realizados pela entidade. O internauta tem acesso a programação 
completa, per�l dos palestrantes,  e após evento os usuários podem 
visualizar fotos e vídeos dos eventos realizados e quando 
disponibilizado pelo palestrante fazer download. Reúne também 
link para os sites das seguradoras associadas.

Portal SindsegSC

Meios de Comunicação



Cartilhas

Teatro Rudi & Sissa

O SindsegSC produz e patrocina cartilhas educativas para 
distribuição em educandários: Paz no Trânsito, Segurança Pública, 
Criança e Adolescente Direitos e Deveres, Trânsito Feliz e o Bê-a-Bá 
da Prevenção, Bem Seguro Teen, entre outras. 

Os apresentadores Rudi e Sissa ensinam as crianças sobre educação 
no trânsito através de peças teatrais, em formato lúdico e divertido.  
Na área de comunicação, acompanha o teatro a cartilha Bem Seguro 
Teen, banners impressos, banner web e e-mail marketing de 
divulgação. 

- Bem Seguro Teen: a cartilha ilustrada, tamanho 21x15cm, traz 
histórias no formato de quadrinhos com dicas e informações sobre 
segurança no trânsito, seguro de automóveis, previdência privada e 
seguro residencial, além de caça-palavras e a letra do jingle do 
SindsegSC. A cartilha é distribuída nas ações realizadas em escolas, 
juntamente com o teatro apresentado pela dupla Rudi e Sissa. 



Painel
Eventos promovidos pelo SindsegSC reúne centenas de pessoas, 
onde os painelistas convidados, especialistas no tema, discutem e 
esclarecem duvidas da plateia.

Mídias Sociais
O SindsegSC disponibiliza aos seus associados, com foco na 
integração, através de grupos de WhatsApp regionais, grupos de 
e-mail, canal no Youtube e no Facebook, este com divulgação diária 
sobre as principais notícias do mercado.

Visite o SindsegSC, acesse o portal e compartilhe nossas ações.
www.sindsegsc.org.br

Rua XV de novembro, 550 Salas 1001 a 1004 - 10º andar
Edifício Catarinense - Centro - Blumenau - 89010 901

47 3322 6067 | 47 99124 3509 - gerencia@sindsegsc.org.br 

E-mails Marketing, 
Blitz educativas, spots
São ferramentas que apresentam dicas de conscientização, no papel 
de aculturar a sociedade, e são veiculados em canais de 
comunicação da mídia setorial especializada, como também nos 
principais veículos do estado.


