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O Financial Stability Board (FSB) publicou em 9 de dezembro um relatório sobre o impacto, para a
estabilidade financeira, do armazenamento de informações de terceiros nos serviços em nuvem. A
esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que: “os ataques cibernéticos e,
particularmente, os vazamentos de dados, representam um risco em escala planetária para o setor
segurador e o combate a essa prática criminosa está no radar das seguradoras. Além disso, no
contexto brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe um desafio extra, demandando
que as empresas, entre outras providências, mapeiem o tratamento e compartilhamento de dados,
definam as bases legais de tratamento que melhor se enquadram em suas atividades e aperfeiçoem
suas políticas de privacidade”.

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 04 de dezembro, Willis Re Publicou uma pesquisa descrevendo a crescente
frequência e perdas causadas pelo risco político.



No dia 9 de dezembro, o Financial Stability Board (FSB) publicou um relatório sobre o
impacto da atuação de empresas BigTech em finanças para a estabilidade financeira.



No dia 9 de dezembro, o Financial Stability Board (FSB) publicou um relatório sobre o
impacto do armazenamento de informações de terceiros nos serviços em nuvem para a
estabilidade financeira.

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Foi um ato de guerra? Essa é a questão do seguro de US$1.3 Bilhão do ataque cibernético a
Merck (Insurance Journal) Quando Deb Dellapena chegou para trabalhar no campus de 90 acres
da Merck & Co., ao norte da Filadélfia, havia uma placa dizendo: “Os computadores estão
inoperantes...”
Seguro e Resseguro retidos pela inércia da inovação, diz painel de especialistas (Reinsurance
News) A inovação representa uma enorme oportunidade para o setor de seguros e resseguro, mas
foi retida pela complacência e por uma “forma enganosa de inércia”, de acordo com um painel de
especialistas de mercado...
Vigilantes financeiros globais buscam o domínio dos dados da Big Tech (Reuters) Google,
Alibaba e outras empresas “Big Tech” podem ser forçados a compartilhar dados de clientes de
serviços financeiros com bancos e empresas de tecnologia financeira para evitar concorrência
desleal...

Macroeconomia e Resseguro
Von der Leyen se aventura no coração da África (Politico) Na etiópia, a presidente da comissão
diz que busca uma “parceria de iguais” com a União Africana...
Mercado mais positivo em preço do que no ano anterior, mostra a pesquisa (Artemis) Os
resultados de nossa segunda pesquisa de mercado de resseguro global revelam um sentimento
mais positivo em relação ao preço antes das próximas renovações de janeiro de 2020...
Seguradoras e Resseguradoras da Malásia se beneficiam de um mercado mais liberal,
reivindicam relatórios (Reinsurance News) Um novo relatório de Resseguro da Malásia Berhad
(Re da Malásia) afirmou que ambos clientes e resseguradoras acabarão se beneficiando de um
mercado mais liberal na Malásia, após a recente destarifação das classes de propriedades
dominantes...
Regulador estuda licença especial para seguradoras digitais (Asia Insurance Review) O Office
of the Insurance Commission (OIC) está estudando a possibilidade de emitir uma licença para
negócios de seguros digitais para incentivar as seguradoras tradicionais a reformular seus modelos
de negócios em meio à tecnologia disruptiva...
Outros
Investindo na lacuna global de proteção contra desastres (Asia Insurance Review) Um novo
fundo de impacto denominado Natural Disaster Fund.(NDF) Deutschland foi formado em conjunto
por Global Parametrics (GP) e o Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (BMZ) em parceria com o Banco Alemão de Desenvolvimentos (KfW) e...
Aconselhamento financeiro pode ajudar os poupadores a evitar excesso de cautela (Actuarial
Post) Atitudes em relação ao risco variam dramaticamente de uma pessoa para outra, mas uma
nova pesquisa da Aegon, descobriu que o aconselhamento financeiro pode desempenhar um grande
papel na formação da visão das pessoas sobre o assunto...
Primeiro Ministro das Bermudas: “O imposto mínimo global é anticompetitico” (Euractiv)
Bermudas quer deixar para trás sua reputação como paraíso fiscal para se tornar um “hub” da
Fintech. Em uma entrevista com a EURACTIV.com, o Primeiro Ministro do território britânico
ultramarino, David Burt, disse que a ilha pode sair da “lista cinzenta” da União Europeia de paraísos
fiscais no início do próximo ano...

