
SindSeg na imprensa

As inovações tecnológicas estão cada vez mais 
inseridas em nosso dia a dia, no setor de seguros não 
é diferente. Este avanço facilitou a vida dos segura-
dos. Confira o artigo do Antônio Carlos Costa, 
presidente do SindSeg RJ/ES, sobre a revolução que 
a digitalização e inovação geram no setor de seguros. 

SindSeg no LinkedIn

Você sabia que o SindSeg RJ/ES 
também está no LinkedIn? 

Conheça a nossa página na maior rede social 
voltada para o relacionamento profissional do 
mundo.
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Rodrigo Abbud, diretor comercial do Grupo Tracker, detalha os 
benefícios e a importância de utilizar um rastreador, a tecnologia de 
GPS e radio frequência para minimizar os riscos deste tipo de crime. 

Os episódios envolvendo roubo e furto de caminhões e carretas 
nas estradas, aumentaram 18% no primeiro trimestre de 2021, 
no comparativo com os últimos três meses do ano passado. A 
média mensal de ocorrências entre janeiro, fevereiro e março 
deste ano foi 25,5% maior do que a média mensal de 2020.  

Roubo e furto de caminhões crescem em 2021: 
entrevista com Rodrigo Abbud, diretor 
comercial do Grupo Tracker.

Qual a relação da Tracker com as seguradoras?

Rodrigo Abbud: As seguradoras são nossas clientes. Elas oferecem o nosso rastreador ao segurado, 
visando ofertar maiores garantias de localização e da recuperação do bem em casos de sinistros. 
Para o consumidor final a presença dos rastreadores também reduz o valor final da apólice.

Que tipo de tecnologia é utilizada no rastreamento 
dos veículos e cargas?

Rodrigo Abbud: Para minimizar os riscos deste tipo de crime, a companhia disponibiliza as 
melhores tecnologias para monitoramento e rastreamento do mercado, com equipamentos que 
utilizam LBS, GPS, GPRS e/ou radiofrequência. Além disso, possui o exclusivo Sistema Inteligente 
de Detecção de Jammer, responsável por metade das recuperações de veículos pesados da 

Através do uso dessa tecnologia, quais os dados 
referentes a recuperação de bens?

Rodrigo Abbud: Nós possuímos a maior rede privada de antenas de radiofrequência da América 
Latina. Em 20 anos de atividade no Brasil, já realizamos mais de 53 mil recuperações, evitando um 
prejuízo de cerca de R$ 4,7 bilhões.

No site do SindSeg RJ/ES você pode conferir os dados atualizados de 
receita do setor, além de estatísticas de roubos e furtos de veículos no 
Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

GARANTIA NO SEGURO

INVALIDEZ

Trata-se da incapacidade para o exercício 
pleno das atividades em caráter permanen-
te ou temporário, total ou parcial, resul-
tante de doença, de acidente ou senilidade.

SEGURO HABITACIONAL

Modalidade de seguro destinada a garantir 
ao segurado adquirente de imóvel pelo 
Sistema Financeiro da Habitação o paga-
mento da indenização referente aos riscos 
de incêndio, raio, desmoronamento total 
ou parcial, alagamento, entre outros riscos.

É a designação genérica utilizada para 
indicar as responsabilidades pelos riscos 
assumidos por uma seguradora no contra-
to de seguro. É também empregada como 
sinônimo de cobertura.

Glossário Seguros

Postagens destaque no Facebook e LinkedIn

Fizemos publicações didáticas e educativas visando simplificar os termos, modalidades e 
dando dicas a quem deseja contratar um seguro.

https://exame.com/bussola/inovacao-traz-revolucao-para-o-setor-de-seguros-mas-ainda-ha-desafios/
https://www.linkedin.com/company/sindsegrj-es
https://sindicatodasseguradorasrj.org.br/mercado/estatisticas/
https://sindicatodasseguradorasrj.org.br/informacoes/glossario-de-seguros/
https://www.facebook.com/sindsegrjes/posts/2603793876590070
https://www.facebook.com/sindsegrjes/posts/2604513236518134
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6820380706993160192

