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Por que o Seguro de Responsabilidade Cibernética (Cyber)     
é tão importante para as Empresas Multinacionais? 

As ameaças cibernéticas já há algum tempo superaram as fronteiras territoriais. A maneira 
com que fazemos negócios internacionalmente adicionou a segurança da informação 
como um dos principais componentes da matriz de risco das empresas.  

Você sabia que estes países já possuem leis 
específicas de proteção de dados? 

Alemanha Argentina Áustria Canadá Chile 

Colombia Espanha México Estados Unidos Reino Unido 

Ao cruzar fronteiras, as empresas 
passam a estar expostas às leis de 
proteção de dados de diferentes 
países. Além de muitas legislações 
serem bastante complexas e 
rigorosas, estão em constante 
mudança com intuito de fazer com 
que as empresas protejam seus dados 
de forma diligente.  
 

Para proteger adequadamente uma empresa brasileira com subsidiárias no exterior é 
muito importante oferecer uma estrutura de programa mundial de Cyber, que 
representa uma solução completa para o gerenciamento de riscos cibernéticos, 
abrangendo não apenas cobertura para perdas de terceiros, mas também danos ao 
próprio segurado.  

Com o programa mundial de Cyber as empresas têm resguardadas a responsabilidade 
referente à proteção, gestão e manuseio de dados pessoais e às consequências das 
perdas de informações corporativas, onde quer que elas estejam. 

Para saber mais detalhes: Vivian Rennó | vivian.renno@aig.com | 11 3809 2203 
Tiago Lino | tiago.lino@aig.com | 11 3809 2322 

  


