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O site da Revista Insurance Business trouxe matéria avaliando que os seguros estão entrando em
uma nova era no que diz respeito à tecnologia e, no centro dessa revolução, está o processo de
regulação de sinistros, considerado o teste final da experiência do cliente. A esse respeito, o
presidente da CNseg, Marcio Coriolano afirmou que “O avanço tecnológico produz grandes
mudanças no setor, como em processos operacionais, sistemas e produtos, garantindo uma
evolução mesmo em meio à crise. É uma revolução silenciosa que vem levando as empresas a
investirem mais em tecnologia, para competirem dentro de uma nova realidade em que despontam
as insurtechs”.

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 29 de novembro, o Financial Stability Board (FSB) publicou um relatório avaliando os
efeitos das reformas regulatórias financeiras nas pequenas e médias empresas (SMEs).



No dia 9 de dezembro, a Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
realizará uma reunião pública de consulta sobre a Global Anti-Base Erosion (GLoBE) – Pilar
dois do regime solvência II.



Nos dias 11 e 12 de dezembro, a Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD) e o Banco Negara Malaysia irão organizar uma conferência sobre educação
financeira e proteção financeira do consumidor na Ásia-Pacifico.

Recortes de Imprensa
Tecnologia
As empresas de seguros entre os principais investidores em segurança cibernética (The
Actuary) Empresas de finanças e seguros investiram mais em segurança cibernética em 2018 do
que empresas de qualquer outro setor, as análises dos dados foram feitas pelo governo do Reino
Unido...
CEO pesquisa o porquê de “a tecnologia não é mais a bala de prata” dos seguros (Insurance
Business Magazine) Ao longo de sua carreira até o inicio, o CEO da Charles Taylor Insurtech, Jason
Sahota, usou uma grande variedade de chapéus profissionais...
Automação em seguros: as vantagens e as dificuldades (Insurance Business Magazine) Os
seguros estão entrando em uma nova era no que diz respeito à tecnologia, e no centro dessa
revolução está o processo de regulação de sinistros – o teste final da experiência do cliente...

A telemática da seguradora descobre a troca aleatória de veículos com manobrista do
aeroporto (Insurance Business Magazine) O programa de rastreamento de automóveis de uma
seguradora levou o proprietário de um caminhão a descobrir como o seu veiculo pôde ter sido mal
manuseado por um serviço de manobrista...
Macroeconomia e Resseguro
Sem depreciação para carros de até 3 anos, soma segurada com base no preço na estrada:
Proposta da IRDAI (The Economic Times of India) O grupo de trabalho fez várias recomendações,
após as quais foi decidido trabalhar no design do produto e elaborar propostas de clausulados para
as apólices, incluindo os termos e condições em linguagem simples, mantendo em mente o grande
segmento de automóveis...
Hábitos de direção podem determinar o seu prêmio do seguro de automóvel: Proposta da
IRDAI (The Economic Times of India) É possível criar um repositório central de dados telemáticos,
onde dados de várias fontes fluem para criar um fundo comum...
Outros
Pesquisa: As seguradoras prevêem poucas mudanças de alocação de ativos para
2020 (Investment and Pensions Europe) As seguradoras planejam manter as alocações de portfólio
em 2020 praticamente inalteradas em relação a este ano, exceto com relação a imóveis e
alternativas de acordo com uma pesquisa encomendada pela Natixis Investment Managers...
Falta de conscientização sobre a lacuna de proteção na Europa: Executivos da
NewRe (Reinsurance News) Os executivos seniors da resseguradora Suíça NewRe, dizem que a
empresa continua vendo oportunidades inexploradas no desenvolvido mercado europeu, em parte
devido à falta de conscientização sobre a lacuna de proteção significativa em muitas áreas...

