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O site Asia Insurance Review publicou matéria informando que o regulador do setor financeiro de
Taiwan autorizou o primeiro programa de sandbox InsurTech do país. A esse respeito, o presidente
da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que “A experiência do sandbox regulatório, que propõe
proporcionar certa flexibilidade, dentro dos limites permitidos pela legislação, fornece às empresas a
oportunidade de testarem serviços e produtos inovadores em um ambiente controlado por um
período pré-determinado. Essa prática de mercado vem sendo utilizada em diferentes segmentos e
por diferentes países. No Brasil, o regulador também já anunciou que pretende adotar o modelo de
sandbox para estimular a competição interna e possibilitar o desenvolvimento de novas práticas na
indústria 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 13 de setembro, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou o discurso:
'Três prioridades para a regulamentação internacional e cooperação em supervisão', proferido
pelo Secretário-Geral, Dietrich Domanski, na reunião da Eurofi em Helsinque.



Em 13 de setembro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um documento de
trabalho sobre a estrutura inflexível das cadeias de suprimentos globais.



No dia 12 de setembro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) publicou um relatório sobre financiamento climático fornecido e mobilizado pelos
países desenvolvidos em 2013-2017.



Em 12 de setembro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) publicou seu Boletim de
Negócios de setembro de 2019.

Recortes de Imprensa
GFIA na mídia
GFIA levanta preocupações novamente sobre as regras de capital propostas pelo regulador
canadense (Commercial Risk Europe) A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA)
alertou que pode haver uma falta de cobertura no Canadá como resultado das regras de capital
propostas pelo Escritório Canadense do Superintendente das instituições financeiras (OFSI)…

Tecnologia
Tentar aumentar a inteligência com a IA falha quando cientistas e designers de dados não
colaboram (Digital Insurance) Aumentar a inteligência humana é a maneira mais rápida de obter
valor da IA. O problema? O design centrado no homem está ausente na maioria das tentativas de
aumentar a inteligência humana ...
Sinistros de seguros cibernéticos aumenta 29%, revela agência de subscrição especialista em
seguros cibernéticos (Asia Insurance Review) A frequência de sinistros de seguros cibernéticos
aumentou 29% para o EF2019 em comparação com o ano anterior, de acordo com uma análise de
portfólio realizada pela agência de subscrição especialista em seguros cibernéticos Emergence
Insurance…
As perdas cibernéticas globais anuais atingirão US$ 6 trilhões até 2021: Aon (Reinsurance
News) De acordo com um novo relatório da Aon, espera-se que as perdas cibernéticas globais
anuais atinjam US$ 6 trilhões até 2021, com os gastos em segurança cibernética configurados para
exceder US$ 1 trilhão acumulados no período de cinco anos até 2021…
3 maneiras pelas quais as seguradoras podem operacionalizar os dados (Digital Insurance)
Uma visão única dos dados do cliente permitirá uma melhor avaliação de risco, resultando em
preços mais granulares e mais precisos para as seguradoras, mas a maioria está longe de ter isso,
mostram novas pesquisas…
Macroeconomia e Resseguro
O preço do resseguro ainda é muito baixo, diz o CEO da Swiss Re, Mumenthaler, CEO da
Swiss Re (Reinsurance News) Christian Mumenthaler, CEO da Swiss Re, acredita que o preço no
setor de resseguro de danos e responsabilidades (P&C) ainda está em um nível inaceitável, apesar
das melhorias nos últimos dois anos ...
Regulador de Seguros da China limita o investimento das seguradoras em seus
acionistas (Asia Insurance Review) O regulador de seguros da China limitou o quanto as empresas
de seguros podem investir em seus acionistas, em um movimento destinado a reduzir os riscos no
setor…
Hannover Re aposta no crescimento do mercado de seguros na China e na Índia (Asia
Insurance Review) Apesar do setor de seguros enfrentar os desafios de capacidade excedente e
taxas de juros historicamente baixas, Hannover Re antecipa que o nível de seguro na China e na
Índia provavelmente aumentará por diferentes fatores …
A nova lei de automóveis aumenta as vendas de seguros (Asia Insurance Review) Acredita-se
que o alto valor de multas estabelecido na nova Lei de Veículos Motorizados tenham levado a um
aumento nas vendas de apólices de seguro automóvel…
Governo da Índia apoia a intervenção tecnológica em seu principal programa de seguro
agrícola (Asia Insurance Review) O governo indiano está pronto para gastar cerca de US$ 100
milhões em intervenções tecnológicas em seu principal programa de seguro agrícola a fim de tornálo robusto e atraente para os agricultores…
O Regulador em Taiwan autoriza o primeiro programa de sandbox InsurTech(Asia Insurance
Review) A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan recentemente autorizou o aplicativo
da seguradora Cathay Life, em parceria com a agência de viagens on-line ezTravel, a participar de
um programa de sandbox …
Regulador pondera alterações na taxa de capital de risco para investimentos em ETFs de
títulos (Asia Insurance Review) O principal regulador financeiro de Taiwan está considerando novas

regras que podem aumentar o custo do investimento em fundos negociados em bolsa de títulos para
companhias de seguros…
O regulador da Tailândia pode facilitar as regras de adequação de responsabilidade (Asia
Insurance Review) O Escritório da Comissão de Seguros (OIC) deseja facilitar o cálculo do teste de
adequação de responsabilidade (LAT) para as empresas de seguros de vida, com intuito de aliviar o
impacto da queda dos rendimentos dos títulos nas empresas ...
Clientes da seguradora vietnamita, Bao Minh Insurance, acessam os serviços de telessaúde
"o primeiro no mercado" (Asia Insurance Review) A Bao Minh Insurance, uma das maiores
seguradoras do Vietnã, trará serviços de saúde digital para clientes em todo o país depois de assinar
um acordo de cooperação estratégica com HealthTech, com sede em Cingapura…
Outros
Adoramos o cheiro do napalm monetário pela manhã (Bloomberg) O clube do livro deste mês
apresenta uma tentativa ainda mais radical de inflamar a economia pulverizando dinheiro ...
Para as lacunas de proteção, a questão principal permanece a mesma: a demanda. Vickers,
Willis Re (Notícias de resseguros) Quando se trata de fechar as lacunas de proteção muito
discutidas, o setor de seguros e resseguros não pode trabalhar sozinho e deve se associar a outras
organizações para ajudar a aumentar a demanda por proteção, de acordo com James Vickers ...
Apenas 9% das perdas econômicas decorrentes de catástrofes na Ásia estão seguradas:
AIR (Asia Insurance Review) As perdas seguradas por catástrofes representam apenas de 9% das
perdas econômicas na Ásia, refletindo a penetração muito baixa de seguros na região, revelou a
empresa de modelos de catástrofes AIR Worldwide (AIR) em seu 2019 'Global…
Investir verde é a última moda, mas os benchmarks ainda são nebulosos (Reuters) Os gerentes
e instituições financeiras internacionais estão correndo para cumprir um prazo para informar sobre
sua pegada de carbono, mas a falta de uma métrica padrão levanta preocupações de que seus
esforços possam ser apenas uma caixa de seleção de exercício na transição do marrom para o
verde…

