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O site Insurance Business Magazine traz notícia informando que a China anuncia cronograma
para abertura de indústrias financeiras. A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano
comentou que a liberalização da atividade econômica é tendência mundial, em maior ou menor grau.
“O Brasil passa por um importante processo de fortalecimento da iniciativa privada. Além da Lei
13.874, sancionada neste mês, com medidas de desburocratização e simplificação de processos
para empresas e empreendedores, o novo programa regulatório da Susep promete estimular a
competição e o crescimento do mercado segurador em bases sólidas, modernas, e que devolvam o
protagonismo da proteção securitária ao setor privado”, afirmou.

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 16 de outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) deu uma conferência de
imprensa sobre seu Relatório Global de Estabilidade Financeira.



Em 16 de outubro, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou seu relatório
anual sobre a implementação e os efeitos das reformas regulatórias financeiras.



Em 18 de outubro, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, fez
um discurso intitulado: O Propósito do FMI: Entregar para as Pessoas.



Em 18 de outubro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e
o Serviço de Apoio à Reforma Estrutural da Comissão Europeia fizeram um novo acordo que
permitirá à OCDE fornecer amplo apoio político para promover reformas estruturais nos
países europeus.



Em 18 de outubro, o FSB iniciou seu trabalho para considerar questões regulatórias das
stablecoins (ou criptomoedas).

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Automação de sinistros: sua empresa está preparada? (Insurance Business Magazine) Um
mundo de automação está se aproximando rapidamente, gostemos ou não, e quando se trata de
seguros e sinistros, ou se adota ou fica para trás ...
Ruptura climática e tecnológica são as principais preocupações de CEO´s em 2019, de acordo
com a KPMG (Reinsurance News) Um novo relatório da KPMG apresentou a mudança climática
como a preocupação mais premente ao crescimento organizacional entre os CEOs em 2019, com a
interrupção tecnológica também na agenda de CEOs de resseguros/seguros em particular…

Retornos cibernéticos diminuirão com o tempo: analistas da S&P (Reinsurance News) O setor
de ciberseguros continua extremamente lucrativo e mostra um vasto potencial de crescimento, mas
é provável que os retornos diminuam à medida que o setor se torne mais firme…
Como o seguro cibernético apoia a luta contra o ransomware: Marsh (Insurance Journal) À
medida que o mercado de seguros cibernéticos continua a crescer, é natural discutir seu lugar na
batalha contra ataques cibernéticos, incluindo o ransomware, que tem sido um tópico predominante
nos últimos meses ...
A Coréia visa veículos totalmente autônomos até 2027 (Insurance Business Magazine) O
presidente sul-coreano Moon Jae-in anunciou planos para comercializar veículos totalmente
automatizados até 2027 e se tornar o primeiro país do mundo a ter carros totalmente autônomos em
suas estradas…
CERT NZ oferece dicas para evitar milhares de incidentes de segurança cibernética (Insurance
Business Magazine) Com milhares de Kiwis sendo vítimas de ataques cibernéticos todos os anos, a
CERT NZ oferece dicas para aumentar a resiliência online e evitar incidentes envolvendo golpes,
phishing e acesso não autorizado a sites on-line. contas ...
As resseguradoras que não oferecem cobertura cibernética também enfrentam impactos
financeiros (Reinsurance News) Mesmo as resseguradoras que não oferecem cobertura cibernética
podem sofrer impactos financeiros devido a apólices ambíguas, de acordo com a empresa de dados
e análises GlobalData ...
Macroeconomia e Resseguro
Governo antecipa o setor de aconselhamento ao anunciar novo órgão disciplinar (Asia
Insurance Review) O governo australiano anunciou na sexta-feira passada que está acelerando o
estabelecimento de um novo sistema disciplinar e um órgão disciplinar único para consultores
financeiros…
China anuncia cronograma para abertura de indústrias financeiras (Insurance Business
Magazine) A China anunciou sexta-feira um calendário para cumprir uma promessa de permitir a
propriedade estrangeira total de alguns negócios financeiros, começando com os negociadores de
contratos futuros em 1º de janeiro, enquanto Pequim tenta tornar sua economia que apresenta sinais
de lentidão mais competitiva e eficiente...
Governo afrouxa regras sobre atores estrangeiros nos setores de seguros e bancos (Asia
Insurance Review) A China decidiu abrir ainda mais seus setores de seguros e bancos a
investidores estrangeiros, revisando regulamentos relacionados ...
O IRDAI emite circular sobre regras de publicidade para companhias de seguros (The
Economic Times of Índia) Os consumidores de seguros precisam estar cientes de que as
companhias de seguros são obrigadas a seguir certas normas na publicidade de suas apólices. O
objetivo dessas restrições é garantir que os compradores de seguros não sejam enganados por
campanhas agressivas…
Nova companhia de seguros procura investidores estrangeiros (Asia Insurance Review) Uma
empresa de seguros recém-formada, Jiwasraya Putra, está buscando investidores estrangeiros,
disse Gatot Trihargo, vice do Ministério das Empresas Estrangeiras (BUMN) ...
Os serviços financeiros na Nova Zelândia estão "em uma encruzilhada" - e é apenas o
começo (Insurance Business Magazine) Não é um exagero dizer que a confiança do público no
setor de serviços financeiros sofreu um abalo nos últimos anos, mas conquistou essa confiança
voltar significa estruturar seus negócios de maneira a colocar o cliente em primeiro lugar ...

Outros
A lealdade do cliente do seguro de automóvel está diminuindo. Eis o porquê (Insurance
Journal) No ano passado, mais de US$ 6 bilhões em publicidade foram lançados no mercado para
incentivar os consumidores a comprar e trocar de fornecedor de seguro automóvel ...
As tendências de perda exigem mais cautela, independentemente da pergunta 'nova normal':
Gen Re CEO (Reinsurance News) O aumento significativo na volatilidade de perdas para muitas
linhas de danos e responsabilidades (P&C) na última década deve ser suficiente para exigir mais
cautela de re/seguradoras, independentemente de essa experiência representar ou não…
Quase metade do mercado global de resseguros restringe a cobertura do setor de
carvão (The Actuary) Quase metade do mercado global de resseguros está limitando os serviços
para o setor de carvão depois que a AXIS Capital se tornou ontem a segunda seguradora americana
a anunciar restrições…
À lá Holanda? Taxas de juros baixas abalam o 'melhor do mundo' do sistema de
pensões (Reuters) Quando Frans Kolkman pendurou o distintivo da polícia em 2017, ele estava
ansioso por uma aposentadoria confortável. Dois anos depois, ele está entre os milhões de
aposentados holandeses que enfrentam cortes e temem que o pior ainda esteja por vir

