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OVERVIEW

Em 2021, o Sindseg SP ainda trabalhou sob os impactos da Covid 19, com atividades remotas ou
limitadas por recomendações de distanciamento. Nessas condições, realizou atividades importantes
como a comemoração dos 80 anos e a mudança para a nova sede. Manteve interlocução produtiva

com os securitários e promoveu parcerias com outras organizações em ações institucionais e
beneficentes relevantes, como a campanha para diferenciar seguro de proteção veicular. 

 
Em comunicação, o Panorama do Seguro ultrapassou a marca de 100 edições e atingiu média de 10

mil visualizações por programa, o site manteve ritmo de 19 mil visitas mensais, com cerca de 1.100
conteúdos publicados no ano, e as redes sociais multiplicaram a audiência e o engajamento. Como

novidade em 2021, as lives sobre temas específicos atraíram até 200 telespectadores ao vivo e mais de
1.000 visualizações posteriores. 

 
Veja, a seguir, um resumo de 2021 no Sindseg SP.

 



Em 2021, o Sindseg SP comemorou os 80 anos com o lançamento de um livro histórico e a
divulgação de uma série de vídeos com a trajetória e depoimentos de personagens

importantes do sindicato. Também criou um selo comemorativo, uma página na internet e
conteúdo exclusivo nas redes sociais. 

 
Em dezembro, ainda sob limitações impostas pela pandemia, realizou almoço

comemorativo para a diretoria e ex-presidentes. 
 



- Livro histórico

-Série de vídeos 

- Selo comemorativo

- Página na internet

- Conteúdo exclusivo nas
redes sociais

- Almoço

80 ANOS



NOVO ENDEREÇO, NOVOS
TEMPOS

Nova
sede

Em outubro de 2021, o
Sindseg SP mudou a sede
para Alameda Santos, 2335
– 11º andar – São Paulo - SP



NOVA SEDE

A mudança para a nova
sede exigiu um período de
pesquisas e negociações
para chegar à melhor
solução para a nova
realidade pós-covid. 

E, depois, intenso trabalho
para adequar as instalações  
às necessidades atuais. 

A mudança foi feita em
outubro e a diretoria
reuniu-se pela primeira vez
no local em dezembro. 



Em 2021, todos os canais de comunicação do Sindseg SP avançaram
em volume de produção e em audiência. Os conteúdos em vídeo -
Panorama do Seguro e lives - foram destaque com público expressivo,
temas relevantes e participação de alguns dos principais porta-vozes
do mercado. O site e as redes sociais apresentaram cerca de 1,5 mil
textos acompanhados por imagen e alcançaram mais de 20 mil
usuários por mês. 

DEBATE, ANÁLISE E INFORMAÇÃO

Comunicação



MAIS DE 100, MAIS DE 10 MIL

Panorama
do seguro Em 2021, o programa

Panorama do Seguro
ultrapassou as 100 edições e
alcançou média de mais de
10 mil visualizações por
programa. 

Abordou todos os temas
importantes para o setor e
realizou entrevistas com
alguns dos principais
executivos do mercado. 



19 mil
Em 2021, o site do Sindseg SP alcançou uma
média de 19 mil visitas mensais. No ano,
foram publicadas mais de 1.100 conteúdos
entre material exclusivo, edição de notícias
sobre o setor e releases das associadas.

SITE



400
Aumento de 80% no número de seguidores

Aumento de 88% nas impressões de página

REDES SOCIAIS

posts nas redes sociais

Aumento de 200% no número de seguidores

Instagram

LinkedIn



Lives Em 2021, o Sindseg SP
promoveu três lives que
reuniuram lideranças do
mercado e das entidades
representativas dos
corretores e seguradoras. 

O encontros abordaram
perspectivas de negócios e
os segmentos de vida,
saúde e residencial. 

Cerca de 200 pessoas
acompanharam os eventos
ao vivo e ocorreram até
1.000 visualizações
posteriores.  



Institucional



SEGURO AUTO SIM

O Sindseg SP participou
ativamente da campanha

Seguro Auto Sim, junto com
outras instituições do setor. 

 
- Conteúdo no site

- Posts nas redes sociais
- Panorama do Seguro

especial sobre o tema com
Rivaldo Leite

 

CESTA SOLIDÁRIA

Como em anos anteriores, o
Sindseg SP participou da
Comissão de Negociação

Salarial, integrada pela CNSEG
e pela Federação do

Securitários. O Sindicato
também mantém a Comissão

Intersindical junto com o
Sincor SP para promover

debates relacionados com a
política de preços, condições

comerciais, novos mercados e
produtos, liquidação de

sinistros e atuação ética. 

SECURITÁRIOS

O Sindseg SP promoveu, junto
com o Sincor SP, a campanha
Cesta Solidária, que distribui 6

mil cestas básicas para
famílias em dificuldades por

causa da pandemia. 
 

- Conteúdo no site
- Posts nas redes sociais

- E-mail marketing
- Contribuição financeira 

 
 



Apoio financeiro ao Instituto São Paulo Contra a Violência, o “Disque
Denúncia”, que combate práticas do crime organizado, tráfico, maus-

tratos a crianças, roubos de cargas, entre outros.
 

Fórum de Assuntos Jurídicos e o Fórum de Automóvel  para a troca de
informações entre os profissionais das associadas, contribuindo para a

busca de soluções conjuntas pelas seguradoras.
 

Em 2021, O Sindseg SP continuou ao lado de entidades filantrópicas,
com apoio à Associação Vivenda da Criança, que oferece capacitação

profissional para crianças e jovens carentes.
 

SP CONTRA A VIOLÊNCIA 

FÓRUNS PERMANENTES 

FILANTROPIA



Obrigado


