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O site inglês Actuarial Post publicou recentemente um artigo apontando o crescimento da oferta de 
seguros mais flexíveis, ofertados por meio de canais digitais. A esse respeito, o presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, comentou que “alinhando-se às tendências mundiais, a Susep autorizou 
recentemente a comercialização de seguros com cobertura temporária e intermitente. Trata-se de 
um importante passo do setor em direção à ampliação do acesso à proteção securitária em um país 
que possui grande desigualdade de renda, sendo que cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros 
recebem até R$ 2.000,00 por mês”. 

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 

 Em 9 de setembro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
publicou seu Business and Finance Outlook 2019. 

 Em 9 de setembro, Willis Re publicou um artigo intitulado 'Sem acordo especial para o 
Brexit - atualização para planos de pensão'. 

 Em 5 de setembro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) publicou Avaliações de 
Ratings Consolidados. 

Recortes de Imprensa 

Tecnologia 

Ameaças cibernéticas podem transformar cidades inteligentes em cidades burras (Politico) A 
tecnologia inteligente está tornando as cidades da Europa mais sustentáveis, mas os riscos de 
privacidade e hackers também estão aumentando… 

Veículos sem motorista podem fazer com que a maioria dos prêmios de seguro de automóvel 
desapareça (The Actuary) A adoção de veículos sem motorista pode fazer com que até três em 
cada cinco prêmios de seguro automóvel desapareçam em todo o mundo, segundo um estudo do 
escritório de advocacia Kennedys… 

Robôs que substituem empregos significam que 120 milhões de trabalhadores precisam de 
reciclagem (Bloomberg) Mais de 120 milhões de trabalhadores em todo o mundo precisarão de 
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reciclagem nos próximos três anos devido ao impacto da inteligência artificial nos empregos, de 
acordo com uma pesquisa da IBM… 

As seguradoras devem oferecer cotações flexíveis e digitais instantâneas (Actuarial Post) O 
financiamento global de insurtechs superou US$ 3 bilhões em 2018, um aumento de 84,2% em 
relação a 2017. Os consumidores recebem mais apólices digitais à medida que as empresas 
emergentes continuam surgindo, trazendo novas apólices e abordagens para mercados de seguros 
em todo o mundo, diz GlobalData… 

Zurich compromete-se com dados (Commercial Risk Europe) O Zurich Insurance Group emitiu um 
novo compromisso para proteger os dados pessoais de seus clientes… 

Macroeconomia e Resseguro 

Governo injeta fundos em seguradoras do setor público (Asia Insurance Review) As três 
seguradoras estatais da Índia, a National Insurance, Oriental Insurance e United India Insurance, 
terão aportes de fundos no valor de INR120bn (US $ 1,67 bilhão) para aumentar sua base de capital 
e atender a normas regulatórias, relatadas… 

Mais aumentos de taxas são necessários para um mercado de resseguro sustentável - Swiss 
Re (Insurance Business Magazine) A Swiss Re publicou suas perspectivas e projeções para o atual 
mercado de resseguros, sugerindo que, para que o mercado de resseguros permaneça sustentável, 
a tendência de alta nas taxas deve continuar… 

Outros 

Como o FMI pode "elevar seu jogo" nos conselhos de política monetária (VoxEU.org) Políticas 
monetárias não convencionais foram usadas extensivamente para lidar com a crise global. Esta 
coluna apresenta os resultados de um estudo do Gabinete de Avaliação Independente do FMI, que 
avaliou o valor fornecido pelo FMI em seus conselhos sobre não-convencionais... 

O Fed e o BCE estão presos em um canto cada vez menor (Bloomberg). Todos estão olhando 
para os bancos centrais resultados que a política monetária não pode oferecer ... 

O investimento responsável é a força imparável? (Atuarial Post) Há uma velha questão filosófica 
que pondera o que acontece quando uma força imparável encontra uma 

objeto imóvel… 

Dorian assombra Monte Carlo (Asia Insurance Review) O furacão Dorian estava subindo 
lentamente a costa leste dos EUA após devastar as Bahamas - causando várias mortes e pelo 
menos US $ 3 bilhões em danos - enquanto a comunidade mundial de resseguros se reunia 
novamente sob o sol agradável de Monte Carlo para Les Rendez-Vous… 

O Deutsche Bank e os CEOs do UBS criticam o impacto das taxas negativas (Bloomberg) Os 
principais executivos bancários da Europa aumentaram as críticas às taxas de juros negativas antes 
de uma importante reunião do Banco Central Europeu, alertando sobre graves consequências nos 
preços dos ativos e na economia em geral... 

Suncorp paga US$ 1,4 milhão em compensação por más orientações (Insurance Business 
Magazine) A Suncorp Life and Superannuation concluiu seu programa de remediação, pagando US 
$ 1.431.167 em compensação a mais de 4.000 clientes que receberam orientações ruins para 
seguros de vida da Guardian Advice, de propriedade da Suncorp… 

Seguradoras colaboram para formar escritório de combate à fraude (Asia Insurance Review) O 
Conselho de Seguros da Nova Zelândia lançou o Insurance Fraud Bureau (IFB), para combater tais 
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irregularidades que custam às seguradoras da Nova Zelândia até 10% dos prêmios brutos emitidos 
a cada ano. Nas estimativas atuais, as perdas anuais de fraude são de NZ $ 614m ($ 386m)… 

Medibank processado por clientes enganadores de seguros de saúde (Insurance Business 
Magazine) O Medibank está sendo processado pelo órgão fiscalizador do consumidor da Austrália 
por alegadamente fazer falsas representações sobre benefícios e rejeitar pedidos de cirurgia 
cobertos por suas apólices de seguro de saúde… 

Taxas de juros negativas ameaçam o sistema financeiro (Bloomberg) Os mercados podem 
precisar ser reconstruídos com base em um novo conjunto de suposições, mas não sabemos o que 
devem ser ou como funcionariam ... 
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