
Caro leitor,
Nesta edição você vai conhecer quem recebeu a Medalha Mérito Segurador do RJ/ES.

Também trazemos informações sobre o seguro residencial, item indispensável para quem

está planejando viajar no período de férias até o carnaval, e sobre o seguro cibernético, já

que o Brasil apresentou um aumento no número dos ciberataques.

Medalha Mérito Segurador do RJ/ES

O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (Sincor-RJ),

Henrique Brandão, foi homenageado durante o jantar anual promovido pelo Sindicato das

Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (SindSeg RJ/ES). Brandão recebeu a

“Medalha do Mérito Segurador do RJ/ES”, concedida anualmente a personalidades que se

destacam pela contribuição ao mercado de seguros. 

  A medalha foi entregue pelo presidente do SindSeg RJ/ES, Pablo Rodrigues Guimarães, e

coube a Roberto Santos, presidente do Conselho Diretor da CNSEG, fazer a saudação ao

homenageado. Santos lembrou a trajetória de Henrique Brandão e seu trabalho “incansável”

em defesa do mercado. 

A importância do seguro cibernético
Levantamento revela que Brasil apresentou um aumento de ciberataques

acima da média, em torno de 46%. 

A expansão do trabalho remoto na pandemia trouxe inúmeros ganhos para as empresas. Por

outro lado, abriu mais espaço para ação crescente dos hackers no mundo corporativo. De

acordo com o último levantamento da companhia CheckPoint, no segundo trimestre de

2022 o Brasil apresentou um aumento dos ataques cibernéticos acima da média, em torno

de 46%.  

Os ciberataques são crimes que podem afetar tanto as empresas quanto os seus

colaboradores e clientes, uma vez que essas ocorrências podem resultar em sequestro e

exposição de dados. Embora a prevenção seja a melhor opção, as organizações devem se

preparar para o fato de que é praticamente impossível ter sistemas totalmente seguros. Por

mais preparada que a empresa esteja, o risco de uma invasão cibernética sempre vai existir.

Por isso, é fundamental ter a proteção de um seguro especializado. 

Uma pesquisa divulgada pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) revela que as

empresas brasileiras nunca estiveram tão preocupadas com esses ataques. No Brasil, esse

seguro arrecadou R$ 123 milhões e cresceu 75% nos últimos nove meses de 2022 em

comparação com o mesmo período de 2021. Só no RJ, entre janeiro e setembro de 2022,

foram arrecadados R$ 15 milhões, um crescimento de 91,5% sobre o mesmo período do ano

anterior. 

Segundo o diretor-executivo do Sindicato das Seguradoras do RJ/ES, Ronaldo M Vilela, além

do risco ser muito grande, a prática desse crime tem aumentado exponencialmente.

“Consciente disso, as empresas, principalmente aquelas com muita exposição na internet,

oferecendo serviços on-line, têm procurado contratar o seguro que as protege das

consequências financeiras dos ataques cibernéticos”, ressalta.

Seguro residencial: Proteja a sua casa quando for viajar
Segundo Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), apenas 14%

dos lares contam com seguro residencial.

Muitas pessoas aproveitam o período do mês de janeiro até a semana do carnaval para

viajar com a família. Os destinos são variados e, em alguns casos, bem longe do local onde

residem. Com isso, a casa fica vulnerável. E, para aproveitar as férias sem preocupações, é

importante se proteger contra imprevistos que escapam do seu controle e podem trazer

prejuízos financeiros significativos, além de muitos aborrecimentos. 

  Além das dicas básicas de prevenção, como verificar se os eletrodomésticos e aparelhos

eletrônicos estão desligados e, de preferência, desconectados da tomada para evitar curtos

ou explosões, o ideal é que seja contratado o seguro residencial. Essa modalidade é um

produto muito acessível, se comparado aos custos dos transtornos que ele tem a função de

minimizar. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), apenas 14% dos

lares contam com seguro residencial. 

As principais coberturas oferecidas pelos seguros são: incêndio, explosão e fumaça; roubo

ou furto de bens; danos elétricos; vendaval, ciclone e granizo; responsabilidade civil familiar

– danos a terceiros; vazamento de tubulações; quebra de vidros; entre outros. 

O diretor-executivo do Sindicato das Seguradoras do RJ/ES, Ronaldo M Vilela, esclarece que

as pessoas imaginam, em boa parte, ao considerar outras modalidades de seguros como, por

exemplo, o de automóvel, que o seguro residencial custa caro. “Isso é um engano. O preço

desse seguro, considerando o pacote de cobertura básica (conteúdo e construção), fica em

torno de 0,1% do valor segurando”, explica.
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