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O Sindseg SP se fez presente, em mais um ano, nas principais frentes de relacio-
namento da indústria do seguro paulista com os públicos de interesse. Manteve uma 
agenda permanente com os órgãos do Estado para troca de informações e fomento 
de ações benéficas em áreas sensíveis da gestão pública, tais como:  educação, segu-
rança pública e no trânsito, saúde e economia. Naturalmente, nossa atividade pre-
sencial com a pandemia da Covid-19 praticamente deixou de existir, de fevereiro 
em diante, mas realizamos, virtualmente, inúmeros encontros o que nos permitiu 
manter uma agenda produtiva. 

O Sindseg SP  mantem em suas redes sociais diversos conteúdos sobre o setor 
segurador com foco na inserção da atividade seguradora no cenário econômico e 
social. Com essas publicações, o Sindseg SP espera contribuir com um conjunto 
de informações úteis para o dia a dia de nosso setor.

Foram produzidas várias edições informativas do cotidiano do nosso mercado, ma-
terial que apresenta um resumo e contextualiza os principais destaques na mídia 
impressa e on-line. Ao final de dezembro publicamos nossa última edição reformu-
lando nossa linha editorial de divulgação desses conteúdos.

Durante o ano, foram publicados, no site do Sindicato, artigos inéditos escritos pelo 
jornalista e advogado Antonio Penteado Mendonça que sempre apresenta várias 
análises e diferentes abordagens semanalmente.

O Sindicato também disponibilizou em seu site via YouTube, em 2020, mais de 20 
edições do programa Panorama do Seguro, que oferece uma análise econômica 
especializada do setor pela visão de convidados especiais atuantes nesse mercado. 
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Nossos níveis de audiência são muito bons, com espaço para debates de temas im-
portantes para os corretores de seguros, nossas associadas e, sobretudo, o consumi-
dor de seguros. Temos, atualmente, mais de 2800 inscritos no nosso canal no YouTu-
be, que acumula mais de um milhão de visualizações e registra mais de 40 mil horas 
assistidas em todos os vídeos.  

Em 16 de janeiro de 2020, o Sindseg SP promoveu o evento Sobre Lei Geral de 
Proteção de Dados, por meio do Fórum de Assuntos Jurídicos, coordenado pela Dei-
se Steinheuser. O evento contou com a palestra do Dr. Caio César Carvalho de Lima, 
advogado e especialista em Direito da Tecnologia, Direito Digital e Proteção de da-
dos. Na ocasião, o profissional discorreu sobre os desafios do mercado segurador 
diante a nova norma e, ainda, sobre as boas práticas envolvendo a proteção de dados. 

Em 12 de fevereiro de 2020 na sede do Sindseg SP, na capital paulista, foi realizada 
uma reunião conjunta da diretoria antiga e nova da entidade, marcando a posse da 
nova gestão do sindicato. O presidente eleito, Rivaldo Leite, aproveitou a oportu-
nidade para entregar uma placa ao presidente Mauro Batista, que esteve, durante 
12 anos, à frente do Sindseg SP, homenageando-o por todas as conquistas e dedi-
cação ao mercado segurador. Os novos membros, eleitos para o biênio de 2020 até 
2022, aproveitaram a oportunidade para se confraternizarem em um almoço. 

Em março de 2020, o presidente Rivaldo Leite foi o palestrante do almoço mensal 
do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Em seu discurso ele ratificou sua 
posição de apoio aos corretores de seguros. Ressaltou que a concorrência é sempre 
positiva, “pois nos obriga a sair da caixa e a criar coisas novas”. Entretanto, o novo 
presidente do Sindseg SP pontuou que a concorrência deve ser leal e igualitária. 
“É preciso haver transparência e condições iguais para todos, em termos de regras, 
impostos e reservas técnicas que garantem nossa solvência”. Para ele, ao contrário 
do que muitas pessoas afirmam, o mercado de seguros não é obsoleto e, mesmo em 
tempos de crise, consegue crescer acima do PIB. Segundo o executivo, o corretor de 
seguros continuará sendo parte fundamental do mercado de seguros. O custo de 
distribuição direta é muito alto, por conta da capacitação e da necessidade de publi-
cidade maciça. Porém, Rivaldo Leite lembrou que o corretor de seguros deve in-



vestir na comercialização de outros produtos além do automóvel, que já não oferece 
as mesmas margens do passado. “O que os corretores têm de especial é o relaciona-
mento com o cliente, que confia em vocês há vários anos. O ouro está nas suas mãos: 
seus clientes”. 

  Em 22 de março de 2020, o presidente Rivaldo Leite, foi o entrevistado do Pro-
grama Seguro, da TV Gazeta. Apresentado por Boris Ber, o programa é um espaço 
para a discussão sobre o setor dos seguros, levando informações atualizadas para 
o consumidor final. Rivaldo assumiu a presidência do Sindicato em fevereiro e 
destacou que vislumbra condições favoráveis para que realize uma excelente gestão 
na instituição. 

  Em 28 de maio de 2020, o presidente do Sindicato participou da edição inaugural 
do Programa CQCS Mesa Redonda da TV CQCS do Centro de qualificação do 
Corretor de Seguros. Rivaldo Leite falou sobre desafios enfrentados pelo setor 
durante a pandemia do novo coronavírus e como as empresas estão unidas para 
desenvolver soluções que atendam às necessidades da população neste momento e 
pós pandemia.  

Em 2020 o foco do maio amarelo passou para a Semana Nacional do Trânsito, 
ocorrida em setembro e, nessa ocasião, foram realizadas diversas iniciativas virtuais 
para alertar para os riscos de misturar álcool e direção. Nesse período, realizamos 
a Campanha Pit Stop da Segurança, envolvendo ações digitais com foco na 
cultura do seguro e para o trânsito seguro. Durante a Semana Nacional de Se-
gurança Viária, disseminamos a importância do trânsito seguro e o papel de cada 
cidadão na transformação para a diminuição dos índices de acidente com mortes 
nas ruas, avenidas e rodovias brasileiras. Ao todo, foram produzidos oito vídeos para 
divulgação nas redes sociais com o jornalista Reginaldo Leme. Divulgamos pelo 
Instagram por meio da página Uma Vida Segura esses vídeos falando sobre trânsito, 
direção defensiva, álcool e importância do seguro de RC. Pelo Instagram do Re-
ginaldo Leme tivemos: 104.510 visualizações, 716 comentários e 6.971 curtidas. 
Pelo Instagram Uma Vida Segura do Sindseg SP tivemos 183.252 visualizações, 35 
comentários e 3.525 curtidas.



Nos mais de 700 comentários feitos tivemos pessoas de destaque da sociedade como 
o ex-piloto da Fórmula 1, Rubens Barrichello e jornalista de renome como o narra-
dor Luís Roberto, da TV Globo.

A educação da população sobre a importância da difusão do seguro também foi um 
foco do Sindseg SP. Sabemos que temos que falar da nossa atividade de forma incan-
sável, por isso, desenvolvemos uma estratégia digital para difundir esses conceitos em 
parceria com a influenciadora Carol Sandler, do canal Finanças Femininas. As 
publicações feitas foram: 

06/10  Importância de incluir seguro no planejamento financeiro;

08/10  Tipos de seguros e benefícios (Carro, Vida, Previdência, Saúde, Residencial);

13/10  Seguro de Responsabilidade Civil.

15/10  O que você deve avaliar antes de contratar um seguro? Em qual momento 
da vida você deve começar a contratar seguros;

29/10  Mitos e Verdades sobre seguros. 

Finalizamos nossa atuação com a Carol Sandler realizando uma live no dia quatro 
de novembro com Rivaldo Leite, Presidente do Sindseg SP, comentando sobre 
os temas propostos na campanha.

APOIO A ENTIDADES  O Sindseg SP seguiu oferecendo apoio financeiro e 
operacional às entidades do mercado de seguros, como o Clube de Vida em Grupo 
(CVG-SP) e a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). A instituição 
também apoia operacionalmente uma tradicional confraria, o Clube da Bolinha 
de São Paulo.

INSTITUTO SÃO PAULO CONTRA A VIOLÊNCIA  Em 2020 foi mantido o 
apoio financeiro ao Instituto São Paulo Contra a Violência e o “Disque Denúncia”, 



que combate práticas do crime organizado, tráfico, maus-tratos a crianças, roubos de 
cargas, entre outros.

COMISSÕES EXTERNAS  Como ocorreu em anos anteriores o Sindseg SP 
participou da Comissão de Negociação Salarial, integrada pela CNSEG e pela Fe-
deração do Securitários. O Sindicato também mantém juntamente com o Sincor 
SP, a Comissão Intersindical que promove debates relacionados com a política 
de preços, condições comerciais, novos mercados e produtos, liquidação de si-
nistros e atuação ética. 

FÓRUNS PERMANENTES  O Fórum de Assuntos Jurídicos e o Fórum de Auto-
móvel mantiveram ativos cronogramas de reuniões voltadas para a troca de infor-
mações entre os profissionais das associadas, contribuindo para a busca de soluções 
conjuntas pelas seguradoras.

FILANTROPIA  O Sindseg SP contribuiu financeiramente com a Associação 
Vivenda da Criança, dedicada à formação qualificada de crianças e jovens carentes.


