Willis Towers Watson alerta sobre projetos de lei
prevendo a cobertura de eventos expressamente
excluídos em contratos de seguros
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A Willis Towers Watson, em seu último relatório sobre as tendências do setor de seguros
relacionadas à Covid-19, alertou para o risco das seguradoras terem de arcar com custos
adicionais em função de projetos de lei prevendo a cobertura de eventos expressamente excluídos
em contratos.
A esse respeito, o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que leis nesse sentido, também observadas
no Brasil, podem trazer graves riscos à solvência e até à permanência do negócios de seguros. A própria GFIA
– organismo internacional representativo do setor de seguros ‐ admite que estejam ocorrendo flexibilizações
de coberturas, mas sem abrir mão do fundamento universal das exclusões de pandemias, posicionamento
compartilhado pela Association of British Insurance (ABI), a CNseg britânica.

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 20 de maio, a força‐tarefa conjunta do G20 / Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) sobre investimentos de longo prazo realizou uma reunião virtual para discutir a
colaboração com investidores institucionais e gerentes de ativos para promover o investimento
em infraestrutura e solucionar o déficit de financiamento da infraestrutura, que cresceu depois
da pandemia de COVID-19.



Em 20 de maio, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou um relatório sobre normas e
regulamentos relacionados às políticas que seus membros adotaram em resposta ao COVID19.



Em 20 de maio, o diretor geral da OMC, Roberto Azevêdo, participou de uma reunião
virtual organizada pela chanceler alemã Angela Merkel, que discutiu os impactos à saúde,
econômicos e sociais do COVID-19 e a resposta da comunidade internacional.



Em 21 de maio, a Willis Towers Watson publicou suas recomendações para as companhias de
seguros com base nas tendências do primeiro trimestre e nos possíveis impactos do COVID-19.



Em 21 de maio, a Willis Towers Watson publicou sua atualização para companhias de seguros
para o primeiro trimestre de 2020.



Em 22 de maio, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma matéria em seu blog sobre
como o COVID-19 expôs e agravou vulnerabilidades financeiras.



Em 22 de maio, o FMI publicou um artigo de sua diretora administrativa, Kristalina Georgieva,
sobre a necessidade de interromper dividendos e recompras bancárias durante a crise.



Em 25 de maio, Willis Towers Watson publicou uma matéria em seu blog sobre como usar o
seguro cativo durante um período difícil para o mercado pode fornecer benefícios aos clientes.

Recortes de Imprensa
Coronavírus
A AIR Worldwide estima que as mortes globais por COVID‐19 podem chegar a 644.000 em junho (Insurance
Journal) O número de casos de COVID-19 em todo o mundo nas próximas quatro semanas pode
chegar a 50 milhões de casos no total, com 644.000 mortes estimadas, de acordo com estimativas
fornecidas pela unidade de modelagem de catástrofe da Verisk, AIR Worldwide, em 20 de maio…
A Austrália concede às empresas um intervalo de seis meses das previsões de ganhos (Reuters) A Austrália
relaxará suas obrigações de disclosure para empresas por seis meses, inclusive permitindo que as
empresas adiem as previsões de ganhos em um movimento para protegê-las de ações judiciais
durante a crise do coronavírus…
COVID‐19 torna negativa a S&P em resseguro global (Reinsurance News) Com o aumento dos sinistros
de resseguro de danos e responsabilidades e retornos de investimentos em queda, a S&P Global
Ratings espera que a pandemia de coronavírus torne 2020 um ano difícil para as resseguradoras
globais…
A maioria das seguradoras estão bem capitalizadas para resistir à pandemia ‐ AM Best (Asia Insurance
Review) Teste inicial de estresse conduzido pela AM Best para avaliar o impacto preliminar da
pandemia de COVID-19 na força financeira de suas seguradoras classificadas constatou que a
maioria dos níveis de capital das seguradoras fornecia uma capacidade de redução de impacto
adequada contra um possível...
Pandemia deve remodelar os modelos de negócios em seguros (Asia Insurance Review) Espera-se que
os choques econômicos e psicológicos sem precedentes das medidas de distanciamento social
implantados em função da pandemia de coronavírus causem um impacto sistêmico de curto prazo
no setor de serviços financeiros, incluindo seguros…
Aviva se une a uma série de seguradoras sob ataque na disputa de Interrupção de Negócios por causa do
Covid‐19 (Insurance Age) A firma de advocacia Mishcon de Reya nomeia Aviva e QBE e está em
negociação com fundos de terceiros para financiar o litígio em nome do setor de hospitalidade, que
espera avançar em 10 de Junho…

Tecnologia
FSB realiza consulta sobre práticas eficazes para resposta e recuperação de incidentes cibernéticos (Risk &
Compliance) O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou recentemente um relatório de
consulta sobre práticas eficazes para resposta e recuperação de incidentes cibernéticos, que foi
enviado aos Ministros das Finanças do G20 e aos Governadores do Banco Central para…
Suporte fornecido à comunidade de fintechs impactadas pela COVID‐19 (Asia Insurance Review) A
Prudential Singapore está fornecendo às fintechs localmente afetadas pela COVID-19 proteção à

saúde e apoio financeiro por meio da plataforma APIX, que busca apoiar a colaboração entre
instituições financeiras e fintechs…

Macroeconomia e Resseguro
Setor de seguros deve impulsionar o recrutamento (Asia Insurance Review) Enquanto a China continua
vigilante contra a pandemia de coronavírus, várias seguradoras do país iniciaram recentemente
planos para expandir seu recrutamento…

Outros
Seguradoras encaram perdas maciças devido ao super ciclone Amphan (Asia Insurance Review) O super
ciclone Amphan, que atingiu as partes costeiras do leste da Índia e sul de Bangladesh em 20 de
maio, causou estragos em grande parte do litoral, incluindo a cidade metropolitana de Kolkata, na
Índia …
Não salve a economia. Mude a economia (Político) Em um futuro pós-pandemia, o consumo e a
produção terão que ser compatíveis com o distanciamento social…
Principais riscos: recessão, desemprego, outra pandemia, protecionismo (Asia Insurance Review) A
angústia econômica e o descontentamento social aumentarão nos próximos 18 meses, a não ser
que que líderes mundiais, empresas e formuladores de políticas trabalhem juntos para gerenciar as
consequências da pandemia. À medida que as economias reaquecem, ressurge a oportunidade de
incorporar maior igualdade social e sustentabilidade à recuperação, o que desencadearia uma…

