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O site Insurance Business Magazine publicou matéria repercutindo declaração de executivo da
seguradora chinesa Ping An Property & Casualty Insurance Company, que afirmou que, à
medida que o poder de processamento das máquinas e os algoritmos de inteligência artificial
evoluem, a tecnologia torna-se cada vez mais integrada à indústria do seguro. A esse respeito, o
presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que “o Brasil ocupa o 5º lugar no Índice Global de
Inovação entre os países da América Latina e Caribe e o 66º lugar a nível mundial, evidenciando a
premente necessidade de incorporarmos mais rapidamente a inovação na cultura organizacional das
empresas brasileiras. No setor de seguros, eventos como o 13º Insurance Servivce Meeting e o 4º
Encontro de Inteligência de Mercado, realizados recentemente pela CNseg, demonstram o
fortalecimento da conscientização do setor sobre a necessidade de evoluir nessa temática.
Precisamos, agora, tangibilizar, através da prática, os benefícios que tecnologias como a IA podem
trazer para os negócios”.

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 12 de novembro, a Willis Re publicou seu Índice sobreTerrorismo para 2019.



Nos dias 2 a 3 de dezembro de 2019, irá ocorrer o Fórum Global de Comércio e
Blockchain, na sede da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra.



De 9 a 10 de março de 2020, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o Instituto do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADBI) e a Autoridade de
Regulamentação e Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI) organizarão uma mesa
redonda sobre seguros e economia de resseguro.



No dia 11 de março de 2020, a OCDE, o ADBI e o IRDAI organizarão o Simpósio de 2020
sobre Risco e Oportunidade de Resseguro.

Recortes de Imprensa
Tecnologia
IA deve ser mais integrada ao setor de seguros - Ping An (Insurance Business Magazine)
Inteligência artificial será mais profundamente integrada ao setor de seguros e estimulará ainda mais
a inovação e a transformação do modelo de seguro, principalmente no seguro automóvel, de acordo
com um funcionário da Ping An. Companhia de seguros de propriedade e acidentes...
Blockchain para economizar serviços financeiros em US$ 7 bilhões até 2024 (The Actuary)
Instituições financeiras economizarão US$ 7 bilhões (£ 5,43 bilhões) até 2024, graças à tecnologia
blockchain e à automação de verificações de clientes, descobriu uma empresa de pesquisa de
mercado...

Macroeconomia e Resseguro
A Allianz pagará US$ 1 bilhão pela seguradora alemã Taikang Life (Bloomberg) A seguradora
alemã Allianz SE pagou cerca de US$ 1 bilhão por parte da participação da Goldman Sachs Inc. na
seguradora chinesa Taikang Life Insurance Co., de capital fechado, segundo pessoas com
conhecimento na matéria…...
Outros
Para Wall Street, os riscos das mudanças climáticas pesam cada vez mais (Reuters) Após dois
anos de incêndios devastadores na Califórnia, Wall Street está incorporando uma nova métrica de
risco ao avaliar empresas: a resiliência climática…
O crescimento global aflige, mas os protestos levantam novos riscos: AIA CIO (Reuters) Uma
redução nos riscos que afetaram a economia global este ano ajudará a elevar os mercados em
2020, mas protestos em todo o mundo estão sinalizando desafios de longo prazo para os
formuladores de políticas, o diretor de investimentos do grupo AIA, Mark Konyn, disse…
Esses três países lideram o mundo em termos de potencial de seguros (Insurance Business
Magazine) China, Estados Unidos e Índia lideram o mundo em potencial de seguros, de acordo com
um estudo recente…
O mercado estrangeiro é uma opção para riscos difíceis de colocar (Insurance Business
Magazine) Um especialista em encontrar capacidade para riscos difíceis de colocar encorajou os
corretores a não desistirem quando se depararem com certos obstáculos, pois muitas vezes existem
alternativas viáveis ??mais longe...
Uma caminhada diária adicional de 15 minutos pode impulsionar a economia global estudo (Reuters) A economia mundial pode ser impulsionada em até US$ 100 bilhões por ano se os
empregadores incentivarem suas equipes a cumprir as diretrizes da Organização Mundial de Saúde
em exercícios físicos, de acordo com uma análise dos impactos econômico das atividades
físicas…

