
 

CNDL e SPC Brasil firmam parceria com a 

Zurich na área de seguro empresarial 

para micro e pequenos negócios 
 

Seguro contempla desde pequenos consertos em eletrodomésticos danificados 
e help desk em informática à vigilância externa e limpeza emergencial 

 

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), entidade que administra 

o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) firmou uma parceria com a 

seguradora Zurich para oferecer um programa de seguro empresarial com 

assistência 24 horas para as micro e pequenas empresas associadas ao sistema 

CNDL. O pacote de benefícios é destinado aos comerciantes e empresários que 

atuam no segmento de serviços nos mais variados ramos do negócio.  

 

O ‘SPC Seguro Empresarial’ garante a indenização em caso de incêndio, raio e 

explosão além de oferecer onze tipos de serviços para imprevistos do dia a dia 

como assistência de chaveiro, vidraceiro, guarda-móveis, reparação hidráulica e 

contra vazamentos, conserto de problemas elétricos, vigilância externa, limpeza 

emergencial, descarte ecológico de resíduos nocivos ao meio ambiente e suporte 

técnico para problemas de informática. O empresário poderá acionar os serviços 

da assistência 24 horas por dia em todo território nacional.   

 

Para o superintendente de novos negócios do SPC Brasil, Magno Lima, o objetivo 

da parceria é levar um serviço de qualidade para as empresas de menor porte, 

que têm no gerenciamento de riscos um dos pontos de maior vulnerabilidade.  

“Planejamento é a base de sucesso de qualquer empresa e ele deve sempre levar 

em conta os riscos e imprevistos. Em um mercado cada vez mais competitivo e 

profissionalizado, as micro e pequenas empresas precisam contar com proteção 

e segurança para manter o estoque e o capital físico, como máquinas, utensílios, 

documentos e veículos preservados em caso de acidentes naturais ou de 

problemas inesperados. Ter um seguro empresarial é garantia de um futuro com 

mais tranquilidade”, afirma Magno Lima.  

 

Seguradora multicanal que oferece soluções para indivíduos e empresas de 

pequeno a grande porte, a Zurich tem mais de 140 anos de existência e atesta a 

tranquilidade que os empresários necessitam. “A Zurich tem experiência em 



 

atender as empresas deste mercado e o novo programa de seguros vai se 

mostrar um grande aliado dos associados ao sistema CNDL”, afirma Luis Reis, 

Diretor de Afinidades da Zurich no Brasil.  

 

Como contratar?  

O SPC Seguro Empresarial é benefício destinado a todas as empresas associadas 

ao sistema CNDL. A filiação pode ser feita online pelo link 

https://www.spcbrasil.org.br/associados/seja-um-associado 

 

 

Sobre o SPC Brasil 

 

O SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) é a base integradora das 

informações do Sistema CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), 

unindo, através da tecnologia, os dados de brasileiros de todos os 26 estados e 

do Distrito Federal. Temos o mais completo e capilar banco de dados sobre 

consumidores e empresas do País. A capilaridade alcançada pelo SPC Brasil é a 

mais representativa do setor, reunindo informações do comércio nacional, desde 

os pequenos lojistas até os grandes magazines, indústrias, serviços e mercado 

financeiro. O SPC Brasil também provê informações sobre consumo e economia 

para todo o mercado, através de seus indicadores e pesquisas. 

 

Sobre a Zurich no Brasil 

A seguradora Zurich soma o conhecimento do mercado brasileiro, no qual tem 

mais de 70 anos de experiência, à expertise internacional em soluções de seguros 

multicanal. A Zurich atesta solidez financeira e segue rígido padrão global de 

conduta, praticado em todas as suas operações. Dedica-se a compreender as 

necessidades dos clientes e oferece soluções para pessoas físicas e jurídicas, de 

pequenas empresas a multinacionais. Tendo o Brasil na sua estratégia de 

crescimento, e decidida a contribuir com o desenvolvimento social e econômico 

do país, visando o médio e longo prazo, a companhia dispõe de produtos e 

serviços sob medida para este mercado. Zurich Insurance Group (Zurich) é uma 

seguradora líder multicanal que apresenta soluções para seus clientes e parceiros 

na esfera local e global. Com cerca de 54 mil colaboradores, fornece uma ampla 

gama de serviços e produtos em Seguros de Vida e de Ramos Elementares em 

mais de 210 países e territórios. Entre os clientes da Zurich encontram-se 

https://www.spcbrasil.org.br/associados/seja-um-associado


 

indivíduos, pequenas e médias empresas, assim como grande empresas e 

multinacionais.    

O Grupo está sediado em Zurich, Suiça, onde foi fundado em 1872. O Zurich 

Insurance Group Ltd (ZURN) está listado no Six Swiss Exchange e tem o Nível I 

no programa American Depositary Receipt (ZURVY), que é transacionado fora da 

bolsa no OTCQX.  
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