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Liberte o poder da IA e da automação para notificações de sinistros de seguros foi tema de webinar 
realizado pelo Actuarial Post. A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, lembra que 
“é importante que os avanços das tecnologias ligadas a IA estejam pautados na ética e 
responsabilidade, respeitando as normas de cada país definidas pelos órgãos competentes.” 

Sobre a GFIA 

A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem 
fins lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais que atendam 
aos interesses gerais das empresas de seguro de Vida, Saúde, Seguros Gerais e Resseguro. A 
instituição tem como objetivo fazer representações aos governos nacionais, reguladores 
internacionais e outros em nome do mercado segurador mundial. Com 40 instituições associadas, 
entre elas a CNseg, a GFIA representa cerca de 87% do total de produção de prêmio de seguros no 
mundo. 

Semanalmente, a GFIA distribui aos seus membros um Boletim com um compilado de consultas, 
publicações e notícias com o objetivo de contribuir para um diálogo internacional sobre questões de 
interesse comum do mercado segurador. 

Para mais informações sobre a GFIA, acesse seu site institucional: http://www.gfiainsurance.org/en/. 

Consultas e Publicações Recentes 

 No dia 23 de julho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou suas perspectivas para a 
economia mundial em 2019. 

 No dia 24 de julho, o FMI publicou um podcast de Arnaud Costinot, professor de economia do 
Massachusetts Institute of Technology, sobre taxar robôs para “nivelar o campo de jogo”. 

 Em 24 de julho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) anunciou que 
se juntou à Network for Greening the Financial System (NGFS) como um membro observador. 

 No dia 25 de julho, o Grupo de Ação Financeira (GFIA) publicou seus procedimentos para a 
quarta rodada de avaliações mútuas contra lavagem de dinheiro e combate ao financiamento 
do terrorismo (AML / CFT) e os processos e procedimentos consolidados para avaliações e 
acompanhamento mútuos (procedimentos universais). 

 Em 25 de julho, a Willis Towers Watson publicou seu briefing trimestral sobre InsurTechs para 
o segundo trimestre de 2019. 

 No dia 26 de julho, o FMI anunciou que seu Conselho Executivo iniciou o processo de seleção 
do próximo Diretor Administrativo, para substituir Christine Lagarde. 

 Em 26 de julho, a Willis Towers Watson publicou sua visão geral dos mercados globais de 
2019. 

 No dia 29 de julho, o GFIA publicou sua tabela consolidada de classificações sobre a eficácia 
e conformidade técnica. 

 Em 29 de julho, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou as últimas edições de 
suas publicações estatísticas anuais, a “revisão estatística do comércio mundial” e os “perfis 
comerciais”.  
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 Tecnologia 

Liberte o poder da IA e da automação para notificações de sinistros de seguros (Actuarial Post) Na 
corrida para melhorar tanto a eficiência do negócio quanto a experiência do cliente, a IA é a 
tecnologia que mais impacta as notificações de sinistros… 

Berkshire Hathaway Specialty: o dilema das frotas comerciais (Digital Insurance) O número de 
acidentes de automóveis está aumentando, de acordo com dados da National Highway Traffic Safety 
Administration… 

Seguradoras estão se movimentando para adaptarem a tecnologia de nuvem (The Actuary) Mais da 
metade das companhias de seguros estão desenvolvendo novos modelos operacionais de TI para 
suportar a tecnologia de nuvem, de acordo com uma pesquisa global realizada pela consultoria 
Accenture… 

Lyft torna pública a pesquisa de veículos automotores na tentativa de acelerar o 
desenvolvimento (Bloomberg) A Lyft Inc. está disponibilizando ao público dados de pesquisas sobre 
tecnologia de autopropulsão em uma tentativa de acelerar o desenvolvimento de carros robóticos, o 
que é visto como crítico para o passeio a viabilidade futura do gigante ... 

Macroeconomia e Resseguro 

5 estados membros discutem estrutura de qualificação (Asia Insurance Review) Representantes do 
setor de seguros de cinco países da ASEAN se reuniram para discutir uma estrutura de qualificação 
regional e desenvolvimento de educação de seguros, para aumentar o talento em seguros na região, 
especialmente atuários… 

Análise crítica estimula o regulador a formar nova divisão de seguros (Asia Insurance Review) Após 
uma revisão desfavorável, a Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial (APRA) decidiu 
formar uma nova divisão de supervisão de seguros… 

Regulador chinês continua tratamento preferencial para resseguradoras de Hong Kong (Reinsurance 
News) A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC) anunciou a renovação de 
um acordo que prevê a continuação do tratamento preferencial para empresas de resseguros de 
Hong Kong… 

Abertura do setor de seguros e previdência da China é positivo: Moody's (Asia Insurance Review) 
Após a decisão de 2017 de abrir o setor financeiro da China para empresas estrangeiras, o Banco 
Popular da China anunciou recentemente novas medidas para abrir o setor de seguros… 

Regulador ordena 20 seguradoras de Seguros Gerais a alterarem as condições gerais de suas 
apólices (Asia Insurance Review) A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC) 
ordenou que 20 seguradoras de Seguros Gerais suspendessem a emissão das apólices até a 
realização das alterações exigidas depois de uma recente inspeção das taxas nas condições gerais 
de 1.500 apólices  

IRDAI pode afrouxar regras para planos de previdência e crédito, tornando as entregas fáceis (The 
Economic Times of India) Agora, a quantia mínima garantida na morte pode ser sete vezes o prêmio 
anualizado… 

Regulador declara preocupação com a National Insurance (Asia Insurance Review) A IRDAI 
escreveu ao Ministério da Fazenda alertando sobre a deterioração da situação financeira da 
seguradora estatal National Insurance… 

Seguradoras querem mais instituições de dados para ajudar na precificação (Asia Insurance Review) 
A demanda por instituições independentes que gerenciam dados e propõem taxas de referência 

http://www.actuarialpost.co.uk/article/unleash-the-power-of-ai-and-automation-for-insurance-claims-17124.htm
https://www.dig-in.com/news/berkshire-hathaway-specialty-takes-on-distracted-driving-in-commercial-fleets?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.theactuary.com/news/2019/07/insurers-rapidly-adopting-cloud-technology/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-23/lyft-making-driverless-data-public-in-bid-to-speed-development
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-23/lyft-making-driverless-data-public-in-bid-to-speed-development
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47648/Type/eDaily/ASEAN-5-member-states-discuss-qualification-framework
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47644/Type/eDaily/Australia-Critical-review-spurs-regulator-to-form-new-insurance-division
https://www.reinsurancene.ws/chinese-regulator-continues-preferential-treatment-to-hong-kong-reinsurers/
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47667/Type/eDaily/Opening-up-of-China-s-insurance-and-pension-sector-is-credit-positive-Moody-s
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47703/Type/eDaily/China-Regulator-orders-20-general-insurers-to-fix-flawed-policies
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47703/Type/eDaily/China-Regulator-orders-20-general-insurers-to-fix-flawed-policies
https://economictimes.indiatimes.com/wealth/insure/life-insurance/irdai-may-relax-rules-for-pension-plans-ulips-make-surrenders-easy/articleshow/70239672.cms
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47649/Type/eDaily/India-Regulator-states-concern-over-National-Insurance
https://www.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/47634/Type/eDaily/Indonesia-General-insurers-want-more-data-institutions-to-help-in-pricing


para o setor de seguros é considerada urgente, segundo o diretor executivo da Associação Geral de 
Seguros da Indonésia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar… 

O acordo UE-Mercosul está sendo atacado por críticas prematuras? (Euractiv) Há quase um mês, a 
Comissão Europeia assinou um acordo de livre comércio com a aliança comercial sul-americana, 
Mercosul. Desde então, o acordo provocou críticas de agricultores, ambientalistas, políticos 
nacionais e deputados… 

Outros 

  
M&A para acelerar conforme as seguradoras respondem à evolução da demanda: Deloitte 
(Reinsurance News) A análise da Deloitte afirma que a maioria das seguradoras espera que a 
atividade de fusões e aquisições impulsione mais da metade do crescimento do setor de seguros 
nos próximos cinco anos... 

Espanha obstrui acordo sobre 'imposto Tobin' (Euractiv) A repartição das receitas entre os estados 
membros aparece como a principal questão pendente para chegar a um acordo sobre o imposto das 
transações financeiras (FTT), enquanto a Espanha se opõe à redistribuição de recursos, disseram 
funcionários europeus EURACTIV … 

 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/is-the-eu-mercosur-deal-being-highjacked-by-premature-criticism/
https://www.reinsurancene.ws/ma-to-accelerate-as-insurers-respond-to-evolving-client-demand-deloitte/
https://www.reinsurancene.ws/ma-to-accelerate-as-insurers-respond-to-evolving-client-demand-deloitte/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/spain-obstructs-agreement-on-tobin-tax/

