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A empresa internacional de consultoria Willis Towers Watson publicou recentemente um roteiro de
riscos corporativos e de atividades de comercialização relacionados à pandemia do Covid-19. Como
primeiro de três estágios do caminho até o pós-pandemia, identifica a gestão da crise. Essa gestão,
por sua vez, passa por dois processos: adaptação e superação, abrangendo temas como controle
de riscos na fase de underwriting, otimização do capital, avaliação rigorosa de sinistros, e adequada
transferência de riscos. Fazendo um paralelo ddas recomendações do roteiro com a situação no
Brasil, o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou: “Nada temos a dever ao comportamento
do setor mundial de seguros neste período de crise epidemiológica e econômica. Estávamos
preparados para o teletrabalho, e as seguradoras utilizaram prontamente os seus planos de
continuidade de negócios. Os mapeamentos de riscos e as áreas de compliance tem sido cruciais
para a adaptação de regras de aceitação de riscos e de análise e pagamento de indenizações, sem
qualquer intercorrência importante. O nível de solvência alcançado pelo setor segurador também
está fazendo toda a diferença para a sustentação dos negócios em período ainda estável mas que
acena com forte recessão proximamente.”
E completou Coriolano: “Acredito que o bom desempenho até este mês de maio de 2020 está
relacionado ao forte ciclo de contratações no segundo semestre de 2019, que vão vencer apenas
agora, em 2020, sendo suficientes para sustentar um bom crescimento pelo menos até os meses de
junho ou julho. E mesmo porque a emergência da pandemia do coronavírus no Brasil só foi
declarada no final do mês de março”.

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


Em 12 de maio, o Instituto de Finanças Internacionais publicou um podcast com Jonathan
Dixon, secretário geral da Associação Internacional de Supervisores de Seguros, abordando
tanto o COVID-19 quanto outras prioridades do setor de seguros.



Em 12 de maio, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico publicou estatísticas mostrando um colapso em todas as economias durante o
COVID-19.



Em 12 de maio, Willis Towers Watson publicou um artigo sobre como experiências de crises
passadas podem ser aplicadas na recuperação das consequências do COVID-19.



Em 14 de maio, os Ministros de Comércio e Investimento das Presidências do G20 fizeram
uma declaração sobre a mitigação da impacto do COVID-19 e como garantir uma recuperação
econômica global baseada no crescimento sustentável.



Em 14 de maio, o diretor geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto
Azevêdo, anunciou que vai renunciar em 31 de agosto.



Em 14 de maio, o Banco de Compensações Internacionais publicou um briefing sobre o
combate à lavagem de dinheiro e medidas de resiliência relacionadas ao COVID-19.



Em 15 de maio, Willis Towers Watson publicou um roteiro sobre gerenciamento de riscos,
tratamento de sinistros e implicações comerciais do COVID-19.



Em 18 de maio, o Fundo Monetário Internacional publicou um documento de política para
medir o bem-estar econômico.

Recortes de Imprensa
Coronavírus
Lloyd's de Londres pagará até US $ 4,3 bilhões em indenizações decorrentes do
coronavírus (Reuters) Lloyd's de Londres provavelmente pagará US$ 3,0-4,3 bilhões em
indenizações relacionadas à pandemia de coronavírus e as perdas em subscrição e investimentos
para o setor global de seguros gerais poderiam alcançar um recorde de US$ 203 bilhões, disse o
Lloyd´s na quinta-feira...
Zurich afirma que as indenizações decorrentes da COVID-19 no ramo de Danos e
Responsabilidades podem atingir US $ 750 milhões em 2020 (Reinsurance News) A gigante
global de seguros Zurich reconheceu ter desembolsado um total de US$ 280 milhões em
indenizações relacionadas ao COVID-19 em seus negócios de Danos e Responsabilidades no
primeiro trimestre de 2020 e afirmou que, até o fim do ano, esse número pode subir para
aproximadamente US$ 750 milhões…
O Lloyd's considera lançar Recover Re: modalidade de cobertura pandêmica "após o
evento" (Reinsurance News) O especialista em seguros e resseguros Lloyd's de Londres está
considerando a criação de um novo veículo de seguro chamado "Recover Re", projetado para
fornecer cobertura "após o evento" visando a recuperação de negócios relacionados a pandemia…
Empresas temem ações judiciais de responsabilidade por coronavírus. Até o momento,
existem poucas(Reuters) Empresas estão pedindo aos legisladores dos EUA que protejam as
empresas do que elas temem que possa ser uma inundação de processos de trabalhadores e
consumidores culpando os empregadores por expô-los ao novo coronavírus…
As recuperações de resseguro em função da COVID-19 podem ser menores do que as
decorrentes de furacões históricos no Lloyd's (Reinsurance News) A proporção ressegurada
estimada, somando um total de US$ 3 a 4,3 bilhões em perdas decorrentes da COVID-19, pode ser
menor do que as perdas decorrentes de furacões históricos, de acordo com análise realizada por
Jefferies…
Munich Re vê uma “série de oportunidades” em meio à pandemia: CFO Jurecka (Reinsurance
News) Munich Re vê uma “série de oportunidades” disponíveis, de acordo com o que diz seu CFO
Christoph Jurecka, ao se preparar para encarar o mercado pós COVID-19...

Faça máscaras e ganhe um plano de saúde de graça (Asia Insurance Review) Um banco privado
do Paquistão lançou uma campanha na qual oferece planos de saúde de graça para cidadãos que
produzirem máscaras em casa...
Fitch denota impactos pouco significativos nas avaliações das seguradoras em função da
pandemia, até o momento (Insurance Journal) Tendo avaliado 70% de todas as seguradoras norteamericanas monitoradas em relação aos efeitos da crise econômica e do coronavírus em seus
negócios, a Fitch Ratings afirma reputações estáveis em 72% das empresas avaliadas. Apenas 4%
das empresas perderam pontos no ranking...
Tecnologia
A nova categoria de compradores de seguros cibernéticos(Insurance Business Magazine) A
Presidente do Banco Central Europeu (ECB), Christine Lagarde, alertou mais cedo neste ano que
um ataque cibernético coordenado a alguma instituição financeira poderia causar uma “crise de
liquidez” ...
Macroeconomia e Resseguro
A Europa deve proibir temporariamente as aquisições chinesas, diz Weber (Euractiv). A União
Europeia deve impor uma proibição temporária às aquisições chinesas de empresas que atualmente
estão subvalorizadas ou têm problemas de negócios devido à crise do coronavírus, disse o líder da
maior aliança política do bloco...
Mercado de seguros de vida indiano esperado para 2020 diminui com COVID-19:
GlobalData (Reinsurance News) A empresa de dados e análises GlobalData espera que o setor
indiano de seguros de vida contraia em 2020, diminuindo 0,9% em comparação com o crescimento
de 8,8% registrado em 2019…
Seguradora estatal aperta a subscrição de apólices de vida com base na exposição ao COVID19(Asia Insurance Review) A Corporação de Seguros de Vida da Índia (LIC) estaria realizando uma
"avaliação agressiva" das novas apólices de seguro de vida daqueles que estiveram em quarentena
ou centros de isolamento e até equipe médica, trabalhadores de saneamento...
Indonésia aumentará os prêmios de seguro de saúde em meio à pandemia de
coronavírus (Reuters) A Indonésia aumentará os prêmios de seguro de saúde fornecidos por uma
empresa estatal, mas também aumentará os subsídios pela taxa mais baixa, afetando dezenas de
milhares de segurados, enquanto o país luta contra o coronavírus, disse um ministro na quartafeira…
Governo da Indonésia planeja desembolso de US$ 8,6 bilhões em auxílio para empresas
estatais (Reuters) A Indonésia está planejando desembolsar um auxílio de US$ 8,6 bilhões para 12
empresas estatais, a fim de reduzir o impacto da pandemia de coronavírus, principalmente como
compensação em dinheiro e investimentos em capital de giro…
Regulador relaxa regras para seguradoras bem capitalizadas em meio à pandemia (Asia
Insurance Review) Para ajudar seguradoras Filipinas a se recuperarem do impacto do coronavírus, a
Comissão de Seguros (IC) relaxou temporariamente as regras sobre a cadeia de valor da indústria
de seguros e requerimentos sobre capitais de risco...

