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O site Reinsurance News divulgou recentemente o relatório Hiscox’s 2019 Cyber Readiness
apontando que, entre 5.400 organizações pesquisadas, os gastos com segurança cibernética
aumentaram significativamente em relação ao ano anterior, com despesas totais alcançando US
$ 7,9 bilhões.
Sobre essa questão, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que “o risco cibernético
tornou-se uma das principais ameaças às grandes corporações internacionais. Nesse sentido, o
mercado segurador não tem medido esforços para aprimorar produtos e tecnologias com intuito de
garantir aos seus segurados a melhor cobertura na transferência dos riscos para empresas de
seguros”.

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 28 de maio, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou o relatório anual de
2018 do seu Órgão de Apelação (Appellate Body).



Em 30 de maio, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou sua revista de finanças e
desenvolvimento para junho de 2019.



Em 30 de maio, a OMC publicou um discurso de seu vice-diretor geral, Alan Wolff, que
conversou com tomadores de decisão globais seniores no setor de seguros



Em 31 de maio, o Financial Stability Board (FSB) publicou relatório sobre abordagens
regulatórias e possíveis lacunas em relação aos ativos criptográficos.



Em 31 de maio, o A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
anunciou que a comunidade internacional concordou com um roteiropara resolver os
desafios fiscais decorrentes a digitalização da economia, e comprometeu-se a continuar
trabalhando em direção a um longo solução a longo prazo até o final de 2020



Em 3 de junho, o FMI publicou um documento político sobre a revisão da implementação de
compromissos do FMI em apoio da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Quer reduzir as emissões? Bane os carros (não elétricos) (Bloomberg) À medida que as cidades
se tornam cada vez mais lotadas, eles precisam ser mais ambiciosos sobre o ar limpo…

Lacuna de habilidades, confusão sobre a implementação de projetos de IA (Digital Insurance) A
inteligência artificial está sendo saudada por sua capacidade de melhorar processos internos e
melhorar as experiências dos clientes, mas as oportunidades de usar as tecnologias estão
demorando devido a morosidade de implementá-la…
Governo indiano utilizará big data para agilizar o processo de notificação de sinistro do
seguro agrícola (Asia Insurance Review) O governo está realizando testes envolvendo análise de
big data, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para acelerar a avaliação de danos nas
safras…
Dentro do piloto wearables da AIG (Digital Insurance) Com lesões nas costas afetando 1 milhão
de trabalhadores por ano e respondendo por 20% de todas as lesões no local de trabalho, de acordo
com o Bureau of Labor Statistics, a AIG estava procurando uma solução…
Aumento de 20% nos gastos com segurança cibernética, segundo relatório da
Hiscox (Reinsurance News) Os resultados do relatório da Cyber Readiness da Hiscox de 2019
mostram que os gastos com segurança cibernética em 5.400 organizações aumentaram
significativamente em relação ao ano anterior, com despesas totais alcançando US $ 7,9 bilhões…
Macroeconomia e Resseguro
China reestrutura Anbang no passo de vender firma após aquisição (Bloomberg) O governo
chinês está dando um grande passo em seus esforços para vender uma participação estratégica na
Anbang Insurance Group Co., a seguradora aquisitiva que assumiu no ano passado em meio a uma
investigação de fraude ex-presidente…
Banco central da China pede calma após aquisição da Baoshang (Reuters) O banco central da
China quer acalmar os investidores no domingo após a compra do banco Baoshang Bank, na
Mongólia, no mês passado, dizendo que os reguladores não estão planejando mais tais medidas no
momento…
Ações de empresas de seguros chinesas disparam após anúncio política de corte de
impostos anunciada (Asia Insurance Review) Em geral, o setor de seguros da China foi levantado
pelo anúncio de uma proposta de corte de impostos. O PICC atingiu o limite diário, enquanto a China
Pacific Insurance e a China Life Insurance aumentaram mais de 5% após o Ministério das Finanças
da China…
Nota de gabinete pronta para a consolidação de 3 seguradoras de propriedade do
governo (Asia Insurance Review) Autoridades do Ministério de Finanças disseram que o plano para
consolidar três companhias de seguros gerais estatais está pronto, sob a forma de uma nota do
Gabinete, e será imediatamente aceito pela novo governo da Aliança Democrática Nacional (NDA)…
Seguradoras de seguros gerais dependem de ganhos de investimento para compensar
perdas técnicas (Asian Insurance Review) O mercado de seguros não-vida da Índia é marcado pela
confiança contínua em ganhos de investimentos realizados e não realizados para compensar perdas
técnicas, potencial interrupção de curto prazo de melhorias regulatórias e persistentemente
competitivas e…
Associação de Resseguradores de Cingapura revela novo comitê executivo (Insurance
Business Magazine) A Associação de Resseguradores de Cingapura (SRA) anunciou seu comitê
executivo (exco) para o mandato de 2019-2020…
Outros

Seguradora oferece seguro contra bullying (Asia Insurance Review) O bullying, particularmente
nas escolas, está se tornando uma questão mais urgente no Japão. Em resposta, a Yell, uma
seguradora baseada em Tóquio, lançou um produto que poderia ajudar a resolver a situação...
Wall Street alerta sobre o crescente risco de recessão da guerra comercial (Bloomberg) Os
maiores bancos de Wall Street se alinharam para alertar os investidores sobre os crescentes riscos
de recessão da escalada da guerra comercial entre os EUA e a China.

