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O vazamento de dados é considerado o risco mais alto em ataques cibernéticos, informa notícia divulgada
no Asia Insurance Review. A esse respeito o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou: "Os ataques
cibernéticos e, particularmente, os vazamentos de dados, representam um risco em escala planetária ao setor
segurador e o combate a essa prática criminosa está no radar das seguradoras, que se movimentam para
reforçar suas práticas de governança corporativa. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe
um desafio extra, demandando que as empresas, entre outras providências, mapeiem o tratamento e
compartilhamento de dados, definam as bases legais de tratamento que melhor se enquadram em suas
atividades, aperfeiçoem suas políticas de privacidade, reforcem as ações de prevenção ao vazamento de
dados e segurança da informação e ajustem as cláusulas contratuais em relação aos contratos com os
consumidores e com sua rede de prestadores de serviço".

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 9 de outubro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou um
documento de consulta pública, intitulado "Proposta do Secretariado para uma" Abordagem Unificada "no
Pilar Um".
No dia 15 de outubro, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou seu relatório anual de
progresso sobre a implementação das reformas acordadas do G20 para os mercados de derivativos de
balcão (OTC).

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Compradores dividem-se sobre onde deve ficar a cobertura cibernética (Commercial Risk Europe) Os
compradores de seguros estão divididos sobre se os danos à propriedade cibernética devem ser cobertos por
apólices cibernéticas independentes ou seguro de propriedade, assim como as seguradoras intensificam os
esforços para enfrentar os riscos cibernéticos silenciosos, de acordo com uma nova pesquisa dos segurados
principalmente dos EUA por Advisen e Zurique ...
O vazamento de dados é considerado como risco mais alto em ataques cibernéticos: Zurique (Asia Insurance
Review) Noventa e cinco por cento dos gerentes de risco corporativos e compradores de seguros citaram a o
vazamento de informações como o risco número um, seguido pela interrupção de negócios relacionados a
cibersegurança (94,5%) e extorsão / resgate cibernético (89%)…
Relatório revela os grandes riscos de violações de dados na Austrália (Insurance Business Magazine) O mais
recente relatório de violações de dados na Austrália, de 01 de abril a 30 de junho, identificou os detalhes
sobre os riscos de violação de dados, contabilizando os ataques maliciosos ou criminais para a maioria das
violações ...
A maioria das pessoas não usaria assistentes de voz para fazer um seguro - pesquisa (Insurance Business
Magazine) Enquanto mais pessoas no Reino Unido estão usando assistentes de voz como Siri ou Alexa para

verificar a previsão do tempo ou obter instruções, um número esmagador disse que não os usaria para fazer
uma apólice de seguro ou gerenciar seus serviços bancários ...
Viver ou morrer pela pesquisa do Google acarreta um custo crescente (Bloomberg): "Qual é o melhor lugar
para esconder um corpo? A segunda página de uma pesquisa no Google '' ...
AXA lança calculadora de seguro viagem para passageiros com doenças pré-existentes (Life Insurance
International) A principal seguradora de seguros da AXA lançou uma ferramenta online de calculadora para
seguro viagem que permite que viajantes com condições médicas pré-existentes calcularem seus prêmios de
seguro viagem…

Macroeconomia e Resseguro
O Ministério das Finanças da China pede maior cobertura de seguro agrícola (Reuters) O Ministério das
Finanças da China publicou no sábado sugestões para melhorar o seguro agrícola do país para proteger
melhor os agricultores…
Regulador dá seu primeiro sinal verde Fast Track à seguradora não vida on-line (Asia Insurance Review) A
Autoridade de Seguros de Hong Kong (IA) concedeu sua primeira autorização a uma seguradora não vida que
opera apenas através de canais de distribuição digital sob Fast Track…
Nova Zelândia: Proposta com alterações de seguro de construção (Asia Insurance Review) Uma força-tarefa,
presidida pelo prefeito de Wellington, Justin Lester, propôs aumentar o limite de seguro da Comissão de
Terremoto (EQC) para NZ$ 400.000 (US$ 253,000) e alterar os regulamentos de construção para tornar o
seguro acessível para proprietários de edifícios e residências…
Tailândia Seguro Viagem torna-se obrigatório para visitantes estrangeiros de longa duração com mais de 50
anos (Asia Insurance Review) Os estrangeiros com mais de 50 anos deverão apresentar comprovante de
seguro viagem ao solicitar vistos de longa duração para não-imigrantes tailandeses, Sr. Sathit Pitutecha, ViceMinistro da Saúde pública…

Outros
Insurance Europe aisbl: As seguradoras devem ser isentas do pilar um das propostas fiscais digitais da OCDE
(Market Scanner) A Insurance Europe publicou hoje suas opiniões sobre as propostas da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o chamado 'pilar um' do seu programa de trabalho
para desenvolver uma solução de consenso para os desafios tributários decorrentes da digitalização da
economia ...
As seguradoras japonesas descobrem vantagens na promoção de um estilo de vida saudável (Insurance
Business Magazine) As apólices de seguro que promovem estilos de vida mais saudáveis estão se tornando
mais populares no Japão - e mais lucrativas para as seguradoras do país…
Somente Donald Trump pode salvar a economia global (Bloomberg) Os banqueiros centrais podem usar
todos os truques do livro, mas precisarão de uma trégua nas guerras comerciais para reavivar o crescimento…
Escapando da armadilha de baixo rendimento, a seguradora coreana que compra usinas elétricas
(Bloomberg) A terceira maior seguradora de vida da Coréia do Sul planeja aumentar os investimentos no
exterior para quase um terço do total de ativos, juntando-se às fileiras crescentes de investidores que estão
assumindo mais riscos à medida que o rendimento dos títulos diminui...
Protegendo as PMEs durante os períodos de recessão econômica (Insurance Business Magazine) Pequenas e
médias empresas (PMEs) desempenham um papel integral na economia global…
Os países mais ricos são instados a aumentar a proteção contra mudanças climáticas à medida que as
perdas aumentam (Thomson Reuters Foundation) As perdas econômicas causadas pelos eventos climáticos
mais extremos, de furacões a incêndios florestais, estão aumentando mais rapidamente em partes do mundo
fora dos trópicos - lugares que antes eram relativamente pouco conhecidos por tais desastres, cientistas e
estatísticos alertaram ...

