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British Airways bateu recorde ao receber multa de £$ 183 milhões por violação de 
dados, informa o Reinsurance News, em matéria divulgada na última edição do Boletim GFIA. A 
esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, lembrou que “em agosto de 2018, foi 
aprovada no Brasil a nova lei de proteção de dados pessoais, assegurando que dados como nome, 
endereço, e-mail e situação patrimonial não poderão ser utilizados pelo governo e empresas no 
Brasil sem o consentimento explicito dos cidadãos. A notícia do Boletim traz então à luz a 
necessidade das empresas se adaptarem a nova dinâmica de negócios que a lei impõe e de 
preservarem os seus regimes de segurança para evitar o vazamento de informações sensíveis sobre 
seus consumidores e clientes.” 

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: www.gfiainsurance.org/en/.Consultas e Publicações Recentes 

 No dia 2 de julho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou a declaração de seu 
Conselho Executivo sobre a nomeação de sua Diretora, Christine Lagarde, para a presidência 
do Banco Central. 

 Em 2 de julho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) anunciou que o 
grupo de trabalho de contabilidade e auditoria realizará uma teleconferência aberta no dia 2 
de agosto, às 14:00 CEST, para coletar feedback sobre o projeto de exposição do IASB do 
International Accounting Standards Board ao International Financial Reporting Standard 17 
nos contratos de seguro. 

 No dia 3 de julho, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou relatório conjunto com 
a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) sobre cooperação 
regulatória. 

 Em 3 de julho, o FMI publicou um documento de trabalho sobre guerras comerciais e acordos 
comerciais: efeitos estimados usando um modelo multissetorial. 

 Em 3 de julho, a OMC publicou um relatório conjunto com a International Finance Corporation 
(IFC) sobre o financiamento para o comércio e o desafio do compliance. 

 No dia 5 de julho, a Financial Ask Task Force publicou o seu guia de avaliação do risco de 
financiamento do terrorismo. 

 No dia 8 de julho, Wilis Towers Watson publicou um relatório sobre como as seguradoras do 
segmento de vida estão usando a análise preditiva para revolucionar seu modelo de 
negócios. 
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British Airways bateu recorde ao receber multa de £$ 183 milhões por violação de 
dados (Reinsurance News) A British Airways está enfrentando uma multa recorde de £$ 183 
milhões por conta de um ataque cibernético "sofisticado e malicioso" sofrido no ano passado que 
comprometeu os detalhes pessoais de cerca de 500.000 clientes... 

Mulheres mexicanas adquirem mais seguros de vida (BNamericas) Seguradoras mexicanas 
pagaram 132 milhões de pesos (US$ 6,9 milhões) em apólices de vida no ano passado que cobriam 
43.617 pessoas, sendo 48% para apólices de mulheres, segundo a associação seguradora AMIS… 

Tecnologia 

Lloyd's de Londres lança nova ferramenta de contrato de seguro (Insurance Business 
Magazine) Maior lucratividade para seguradoras redução de custos administrativos e custos 
relacionados ao processo de regulação de sinistros, está entre as promessas da nova ferramenta de 
software da Lloyd's of London, projetada para melhorar a qualidade da revisão do contrato de seguro 
... 

Risco cibernético silencioso coloca as seguradoras em alerta (The Actuary) Eventos como o 
ataque da malware NotPetya e a violação de dados da Equifax conquistaram manchetes 
internacionais em 2017 e colocaram os holofotes na segurança cibernética ... 

Serviços oferecidos por FinTechs já são considerados “tradicionais” para maioria dos 
clientes (The Actuary) Mais da metade dos clientes de serviços bancários e financeiros agora usam 
produtos e serviços de FinTechs, aponta uma pesquisa realizada a nível internacional pelo grupo 
deVere, que descobriu ... 

Desenvolvendo a mentalidade certa para a IA no seguro (Seguro Digital) Imagine que você é um 
cliente de seguros e você recentemente entrou em um acidente de trânsito, fazendo com que seu 
veículo valesse US $ 3.000 em reparos ... 

Agricultores se inscrevem para o primeiro seguro agrícola baseado em 
blockchain (Bloomberg) Cerca de 200 pequenos produtores de arroz no Sri Lanka, que estão em 
risco de perder suas colheitas devido ao clima extremo, se inscreveram em uma plataforma baseada 
em blockchain que os fornece com produtos de microsseguro automatizados ... 

Um em cada três investidores de varejo são influenciados pelas mídias sociais (Actuarial Post) 
Uma nova pesquisa da Willis Owen revela que 34% dos investidores de varejo do Reino Unido 
fizeram pelo menos uma mudança em seus investimentos nos últimos 12 meses como resultado de 
anúncios feitos via mídias sociais ... 

Moody's deseja estabelecer um padrão internacional para riscos cibernéticos com o think 
thank da Team8 (Reinsurance Media) A Moody's Corporation anunciou que planeja estabelecer um 
padrão global para avaliar e acessar o risco cibernético em parceria com o think thank sobe 
cibersegurança da plataforma de criação da empresa Team8 ...… 

Macroeconomia e Resseguro 

Orçamento permite 100% de IDE em intermediários: limite de IED nas seguradoras será 
revisado (Asia Insurance Review) Orçamento anual da Índia para o ano fiscal que termina em 31 de 
março de 2020 (FY2020) estabeleceu uma meta de crescer a economia do país de US$ 2,7 trilhões 
atualmente em US$ 5 trilhões até 2024- 25, e com foco de tornar a Índia peça significativa do 
sistema financeiro internacional ... 

Índia considera amenizar regras para investimento estrangeiro para vários setores (Reuters) O 
governo indiano disse na sexta-feira que irá considerar a diminuição das regras para Investimento 
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Direto Estrangeiro (IDE) em certos setores, o intuito dessa proposta é tornar a terceira maior 
economia da Ásia um destino de investimento estrangeiro mais atraente. .... 

Pesquisa revela como os consumidores indianos não entendem o seguro automóvel (Asia 
Insurance Review) Quase 7 dos 10 consumidores compram seguro automóvel porque a cobertura 
de responsabilidade civil é obrigatória para os proprietários de veículos e  também porque o seguro 
oferece proteção contra perdas financeiras devido a danos ou roubo de o veículo ...… 

A Índia se tornará uma superpotência? Não assim.. (Bloomberg) O novo orçamento do governo 
oferece esperança de que o país possa superar a atual desaceleração, mas não seus desafios de 
longo prazo ... 

Ministério das Finanças da Indonésia propõe que regra sobre participação estrangeira no 
mercado de seguros seja revista (Asia Insurance Review) O Ministro das Finanças da Indonésia 
propôs que não haja restrições à participação estrangeira em companhias de seguros que tenham 
benefícios garantidos, ou excluídos, de um regulamento do governo que foi emitido no ano passado 
e que restringe as obrigações estrangeiras... 

Regulador da Tailândia propõe seguro obrigatório para turistas (Asia Insurance Review) O 
Escritório da Comissão de Seguros da Tailândia (OIC) deverá introduzir o seguro viagem obrigatório 
para visitantes estrangeiros este ano, de acordo com um relatório do Bangok Post ... 

As resseguradoras veem “momentum de precificação tangível” nas renovações de Julho: 
Willis Re (Reinsurance News) Após um começo de ano hesitante, as resseguradoras 
experimentaram um "impulso tangível de progresso" nas renovações do meio do ano, segundo a 
Willis Re, embora as melhorias estejam aquém das verificadas nos mercados primários... 

Outros 

Associação de seguradoras e resseguradoras de países em desenvolvimento nomeia novo 
secretário-geral (Asia Insurance Review) A associação de Seguradoras e Resseguradoras de 
Países em Desenvolvimento (AIRDC) nomeou Januario Aliwalas como seu novo secretário geral, 
com vigência em 1º de julho de 2019. 

Os riscos de mudanças climáticas atingem US$ 1 trilhão em ativos para algumas das maiores 
empresas do mundo: Report (Reinsurance News) Um grupo das maiores empresas do mundo de 
vários setores reportou quase US$ 1 trilhão de ativos sob riscos das mudanças climáticas, com um 
potencial de US$ 250 bilhões em perdas, de acordo com um relatório do CPD, um ... 
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