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A história do SIESE-SC teve 

início há 12 anos

Paralelamente a este processo, a diretoria atua no desenvolvimento de diversas 
ações, promovendo atividades com foco na organização, coordenação, 
esclarecimento, proteção, representação legal, regulamentação e defesa dos 
interesses das empresas do ramos de sistemas eletrônicos de segurança. 
Destacam-se as defesas e pareceres jurídicos, o congresso anual, os 
treinamentos itinerantes, os esclarecimentos em informativos, a representação 
diante de órgãos da segurança pública e legislativo e as parcerias com 
benefícios em prol do mercado.

O segmento engloba empresas de comércio atacadista e varejista de 
produtos, prestação de serviços, projetos, instalações, manutenções, 
monitoramento, rastreamento, inspeção e assistência técnica de sistemas 
eletrônicos de segurança.

O SIESE-SC é um dos 19 sindicatos patronais de Segurança Eletrônica do país. 
Foi fundado em 2007, por um grupo de empresários de diversas cidades de 
Santa Catarina com interesses comuns, com a presidência de Dênis Mário 
Locatelli e apoio da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança (Abese).

Após anos de muito trabalho, em 2017, foi conquistada a homologação junto ao 
Ministério do Trabalho, estando à frente deste processo o presidente Jackson 
Roberto Ristow. Com o certificado em mãos, foi dado início às negociações 
coletivas.



O SIESE-SC também apresentou sua pauta em consulta pública com relação à 
Instrução Normativa 009 de Saídas de Emergência e participou de projeto de lei 
que foi protocolado na assembleia legislativa para inibir o acionamento de órgãos 
públicos para atender disparos falsos.

Visando a  foram feitos ao todos 6 profissionalização e qualificação do mercado,
treinamentos itinerantes para a área comercial com o especialista Leandro 
Branquinho e técnica com a Parkseg sob a coordenação do diretor técnico Élvio 
Cassol e o suporte dos delegados regionais. Com o mesmo objetivo, o SIESE-SC 
mantém parceiros com experiência no segmento de Segurança Eletrônica para 
prestar com Edson Scattolin, consultorias nas áreas comercial planejamento 
estratégico implementação de boas práticas com a X Assessoria,  com Cláudio 
Procida,  com a Parkseg e cursos técnicos personalizados formação superior com a 
Unisociesc. 

 

A cada ano que passa o SIESE-SC avança no reconhecimento, representação e defesa 
do mercado. Os desafios são superados e as conquistas atingidas com a contribuição 
de empresários que querem fazer a diferença e trabalhar num mercado cada vez 
mais qualificado, com maiores margens e com maior segurança jurídica. As ações do 
ano de 2019 foram mais uma vez nesta direção.

O SIESE-SC também continuou os trabalhos de defesa, representação e negociações 
coletivas, nos quais os escritórios parceiros dão um grande suporte. 

Ainda não foi possível chegar num consenso das negociações coletivas, onde o 
SIESE-SC divulgou, para as empresas que representa legalmente do ramo de 
segurança eletrônica, informativo orientando a não seguirem nenhuma convenção 
coletiva, somente a legislação trabalhista, e fazer  reajustes salariais pelo INPC
anualmente no mês do último reajuste realizado. Para os que utilizam a jornada 
12x36, indicou-se firmar direto com o colaborador conforme autorizou a reforma 
trabalhista.

Os esclarecimentos jurídicos são muito demandados ao SIESE-SC, que mantém a 
parceria para a área trabalhista e sindical com o escritório Colombo e Machado, 
licitações com o Licijur e firmou a parceira este ano com mais dois escritórios, para a 
área Contratual, Cível, Societária e Tributária com o escritório Kuppas e Araújo e para 
atender às demandas jurídicas de colaboradores o escritório Campanharo e Siewert.

Palavras da Presidente

Com o auxílio do SIESE-SC, houveram 8 julgamentos com vitória de 
empresas associadas que haviam sido processadas pelo laboral.



No ano de 2019, realizamos também nosso  Catarinense das Empresas 8º Congresso
de Segurança Eletrônica, onde tivemos palestras muito significativas para o 
mercado, sobre liderança com a Taíse Eisler do Instituto Dale Carnegie, sobre a lei 
LGPD da proteção de dados com a especialista em segurança da informação Gislaine 
Parra Freund, sobre os índices e estratégias de gestão da Segurança Pública com o 
Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Araújo Gomes, sobre 
o Estatuto da Segurança com o Deputado Federal Coronel Armando e uma novidade 
que foi o Painel do Integrador, onde diretores do SIESE-SC se disponibilizaram para 
compartilhar suas experiências, Paulo Henrique Baesso da Região Sul, Élvio Cassol da 
Grande Florianópolis, Rafael Belli Krapp Vale do Itajaí e finalmente o palestrante 
Vagner Camilo da Região Norte, falaram sobre as estratégias que utilizam para se 
diferenciar e lidar com as dificuldades do dia a dia. Lá já ficou definida a data do 9º 
Congresso que será no dia 13 de agosto de 2020.

Além dos empresários associados e seus colaboradores poderem contar com os 
benefícios do SESC e SENAC. Para auxiliar ainda na administração das empresas e 
ampliar diferenciais, o SIESE-SC firmou a parceria com a INSIDE para fornecimento 
de software de gestão com condições especiais e manteve a parceria com a Moninf 
para  para nosso segmento.seguros específicos

Outra novidade de 2019 foi o em parceria evento de Segurança para Condomínios 
com a Revista Só Aqui Condomínios, a primeira vez que o SIESE-SC faz um evento 
voltado para a conscientização do mercado final, reunindo mais de 200 síndicos.

Todas essas ações precisam ser bem divulgadas e ficar disponíveis para o mercado, 
por isso, o SIESE-SC lançou também em 2019 o , disponibilizando na área de novo site
associados pareceres jurídicos de dúvidas de associados já respondidas.

Também foram feitas as Assembleias ordinárias de prestação de contas, relatório de 
atividades e a eleição da  A diretoria eleita diretoria para o mandato de 2019/2021.
conta com alguns diretores novos que vem agregar com novas visões e 
conhecimentos.

Aproveitando o momento do Congresso, foi realizado um almoço, seguido de 
reunião, onde participaram  para compartilhar experiências, SIESEs de outros estados
principalmente relativas a negociações coletivas, alinhar estratégias e unir forças 
frente à regulamentação do mercado. Estiveram presentes diretores dos SIESEs 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Todas essas ações só foram possíveis graças ao apoio das empresas associadas ao 
SIESE-SC, da contribuição dos diretores e delegados regionais, parceiros, dos 
patrocinadores em especial à DigitalSat que patrocinou todas as ações de 2019, 
Moninf, F-Seg, WR Distribuidora, Moni, Segware, Inside, Vigisoft, SIM, SIAM, Bairro 
Seguro, Vetti e o apoio da ABESE, FECOMERCIO SC, Revista Segurança Eletrônica, 
Revista Só Aqui Condomínios, ParkSeg Treinamentos e do Canal Papo Segurança. 
Em nome do SIESE-SC agradeço a todos pelas suas contribuições de 2019, pelo 
apoio e envolvimento para o fortalecimento do mercado.

Os principais objetivos de 2020 são: avançar na negociação coletiva, aumentar a 
representatividade, qualificar o mercado e fortalecer o reconhecimento do SIESE-SC 
perante as autoridades da segurança pública e legislativo.



Treinamentos: O Vendedor Digital
  O ano iniciou com a palesta: O Vendedor Digital. O palestrante, colunista da 
Revista Venda Mais, mentor de vendas, publicitário, escritor e empresário 
Leandro Branquinho. O Siese-Sc organizou uma turnê de palestras no estado 
de Santa Catarina. Foram discutidos assuntos como: como vender mais com a 
ajuda do marketing digital, como ser referência nas redes sociais para o seu 
mercado, técnicas para melhorar o desempenho em vendas.

As palestras aconteceram no dia 11 de Abril em Joiville, 09 de Maio em 
Florianópolis, 06 de Junho em Criciúma e 11 de Julho em Itajaí, capacitando 
assim uma média de 150 vendedores, contribuindo para que o mercado de 
segurança eletrônica venha crescer no estado.

Tivemos o apoio de algumas empresas para que esse evento acontecesse. 
Muito Obrigada as apoiadoras: Distribuidora Digital Sat, Parkeg Treinamentos, 
FSEG Distribuidora, Monif Corretora de Seguros e Distribuidora WR, 

FLORIANÓPOLIS

JOINVILLE CRICIÚMA

ITAJAÍ
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PARA ASSOCIADOS

ÁREA RESTRITA
NOVIDADE

Uma das novidades no novo site é que os associados têm acesso rápido e 
gratuito a pareceres jurídicos. 

Visite nosso novo site e solicite seu login na área restrita.

Afim de deixar a experência do nosso associado ainda melhor em nosso site, 
elaboramos um novo site, com um layout mais moderno e com muitas 
novidades.

Novo Site



8º Congresso SIESE-SC

CATARINENSE DAS EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Várias novidades, networking e parcerias estratégicas marcaram 8º Congresso 
Catarinense das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, uma 
realização do SIESE-SC (Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança de Santa Catarina) que ocorreu no dia 15 de agosto. Além disso, este 
ano, o SIESE-SC aproveitou o momento do já reconhecido congresso para realizar 
mais 2 eventos: o Almoço das Diretorias dos SIESEs e o Workshop Segurança para 
Condomínios. 

O evento mais importante do mercado de segurança eletrônica do estado reuniu 
mais de 200 lideranças segmento no dia 15 e contou com o patrocínio da 
Segware, SIAM, DigitalSat, MONI, Bairro Seguro, Inside Sistemas, Moninf 
Corretora de Seguros, Vigisoft, SIM Sistemas Integrados de Monitoramento, Vetti 
e o apoio da ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança), FECOMERCIO SC, Revista Segurança Eletrônica, Revista Só Aqui 
Condomínios, ParkSeg Treinamentos e do Canal Papo Segurança. 

Estiveram presente como palestrantes desse evento: Comodante Araújo com a 
palestra: Tecnologias, Ferramentas de gestão e os índices da segurança pública 
de SC; Taise Eiseler com a palestra: Pontos Cegos da Liderança; Coronel Armando 
com a palestra: Estatuto da Segurança; Gislaine Parra Freud com a palestra: 
Segurança da informação e a lei LGPD; Vagner Camilo com a palestra: Como 
vender solução de segurança e não produto.

SAVE THE DATE: 13 DE AGOSTO DE 2020.



Uma novidade deste ano no congresso foi o momento do Painel do Integrador, 

que foi precedido da palestra do consultor especialista em integração de 

sistemas de segurança Vagner Camilo, que falou sobre o como vender solução e 

não produto dando subsídios para os debates no painel. O Painel foi um 

momento muito rico onde foram chamados para compartilhar suas experiências 

integradores de diversas regiões de Santa Catarina, Paulo Henrique Baesso 

Região Sul, Élvio Cassol Grande Florianópolis, Rafael Belli Krapp Vale do Itajaí  e 

finalmente o palestrante Vagner Camilo da Região Norte, cada um com um foco 

e visão sobre o mercado de integração, mas foram unânimes em reforçar a 

importância dos contratos de manutenção preventiva e corretiva, tanto para a 

tranquilidade do cliente quanto para solidez financeira da integradora. O 

momento foi de perguntas e repostas sobre soluções, dificuldades, estratégias e 

nichos de mercado, falando com sinceridade sobre o dia a dia da maioria, o que 

deteve a atenção de todos.



Workshop: Segurança para condomínios
No dia 14, à noite, o SIESE-SC realizou em parceria com a Revista Só Aqui 
Condomínios, um evento para qualificar e informar o mercado final, focado em 
síndicos e administradoras de condomínios. O Workshop Segurança para 
Condomínios teve um interesse tão grande que as vagas ficaram esgotadas, com 
a presença de mais de 200 síndicos.

O primeiro tema foi “Segurança Prática Para Síndicos” apresentado pelo 
palestrante Wlauder Robson, Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 
Especialista em Gestão de Segurança de Condomínios. Ele falou principalmente 
da responsabilidade e citou diversas situações do dia a dia do síndico envolvendo 
a segurança.

O segundo tema foi Condomínio 4.0, o Condomínio do Futuro, apresentado pelo 
vice-presidente do SIESE-SC Odirley da Rocha, que é referência em portaria 
remota. Ele apresentou as tendências tecnológicas e principais inovações para o 
segmento de condomínios. 

O workshop contou com o patrocínio da DigitalSat, Atende Portaria, Pormade 
Portas, Porter Portaria Remota, Engetel Automação e Segurança, Construsat, 
Constâncio Neto Cobrança Garantida, Impacto Visual Tapetes Personalizados, 
Marazul Piscinas, Mural Digital Online e Patrimonial.



Almoço SIESES Brasil
Pensando no fortalecimento do mercado, o SIESE-SC organizou um almoço para 
diretorias dos SIESEs que ocorreu no 14 de agosto à tarde, um dia antes do 
congresso, onde estiveram presentes lideranças de Santa Catarina, São Paulo, 
Paraná e Rio Grande do Sul e os patrocinadores do congresso.

Logo após o almoço, os diretores seguiram para uma reunião, onde foi formado 
um círculo de debates, literalmente as cadeiras foram posicionadas em círculo, 
criando um clima de união e igualdade, o que promoveu a troca de informações, 
experiências e fortalecimento do relacionamento para percorrer objetivos 
comuns a todo o mercado de Segurança Eletrônica.

Os temas mais debatidos foram a regulamentação do mercado e a importância 
da representatividade, e Negociação Coletiva, tema sobre o qual os SIESEs de São 
Paulo e Paraná tiveram muito para contribuir principalmente para Santa 
Catarina que percorreu um grande caminho de negociações principalmente em 
2018, mas até o momento está sem convenção.



Regulamentação e 
defesa do mercado

Em busca da regulamentação e defesa do mercado de segurança eletrônica o Siese-SC 
esteve na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no Gabinete do Deputado Estadual 
Fernando Krelling para apresentar as demandas e peculiaridades do segmento.

Participação SIESE-SC no 
XI Congresso do SIESE-PR

O Siese-SC, representado por sua presidente Barbara Locatelli e pelo diretor Vagner 

Camilo esteve presente no Congresso do Siese-PR para união de forças em prol do 

mercado. Foi feita reunião de alinhamento entre os Sieses de Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e a Abese.

Nos dias 17 e 18 de Outubro aconteceu o XI Congresso Empresarial SIESE-PR em Foz 

do Iguaçu, no Hotel Carimã.



Relacionamento com o Coronel Armando

Relacionamento Comandante Geral da 
Polícia Militar de SC Coronel Araújo Gomes

Relacionamento com o Deputado Federal Coronel Armando, com vasta experiência 
no mercado de segurança privada, no nosso congresso falou sobre o Estatuto da 
Segurança Privada, Projeto de Lei 4238/ 2012, oportunidade em que pudemos expor 
nossas demandas e necessidades. Além dos esclarecimentos, o deputado esteve em 
audiência pública relativa ao estatuto na semana anterior ao congresso, sentou ao 
lado do seu relator e produziu um vídeo especialmente para o evento, com 
mensagem do Senador Randolfe Rodrigues para os presentes sobre o Projeto de Lei 
do novo Estatuto da Segurança Privada que assim que for aprovado, passará por 
regulamentação.

Relacionamento com os órgãos de segurança pública em prol de toda a sociedade, 
através do contato com o Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, 
Coronel Araújo Gomes.



PALHOÇA

O ano terminou com o treinamento técnico: Soluções IP em parceria com a 
ParkSeg que aconteceu nas cidades de Palhoça e Itajaí.

 
O treinamento aconteceu no dia 10 de Outubro em Palhoça e 07 de Novembro 
em Itajaí, capacitando assim mais de 50 técnicos,  de segurança eletrônica do 
estado.

Tivemos o apoio de algumas empresas para que esse evento acontecesse. 
Muito Obrigada a Digital Sat, Unisociesc e ParkSeg.

Foram Abordaremos assuntos importantes como: Redes e Infraestutura, 
apresentação e demostração de soluções que agregam no seu projeto, 
demostração da câmera de reconhecimento facial, demostração da câmera 
LPR, apresentação de Câmeras de alta resolução, apresentação de novos 
mercados, formas de agregar valor no seu projeto.

Soluções IP
Redes e Soluções HIGH END

ITAJAÍ

10
OUTUBRO

07
NOVEMBRO



 Diretoria 2019/2021
Em 01 de novembro de 2019, tomaram posse os diretores eleitos para a gestão 

2019/2021 do SIESE-SC.

A presidente Barbara Locatelli se pronunciou em nome da diretoria: 

‘‘Assumimos esta gestão com muita responsabilidade, diante de diversos 

desafios, em especial as negociações coletivas e regulamentação. Para dar 

sequência ao trabalho que tornou o SIESE-SC uma referência nacional de 

associativismo e representação das empresas de Segurança Eletrônica, temos 

alguns diretores reeleitos e alguns novos diretores e delegados, com diferentes 

visões para agregar e ampliar as ações, cada um contribuindo nas áreas de sua 

competência.  O mercado de Segurança Eletrônica de Santa Catarina cresce a 

cada ano, em diversos segmentos, o que gera diversas novas demandas ao 

SIESE-SC, de representação, defesa e regulamentação. Alguns empresários 

ainda estão isolados e se prejudicam correndo riscos, perdendo oportunidades 

ou pagando encargos a mais.  É preciso participar para buscar esclarecimento, 

segurança jurídica e não perder negócios.  Envolver e transmitir as informações 

aos empresários em cada região do estado, também é um grande desafio desta 

diretoria que conta com os delegados regionais para focar neste processo. Para 

termos visibilidade, força e reconhecimento, para defender e solidificar cada vez 

mais o nosso mercado, precisamos ter representatividade, todos nos 

envolvermos e trabalharmos juntos."



ASSOCIADOS



ASSOCIADOS
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