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O site Reinsurance News publicou recentemente matéria afirmando que o
capital total do resseguro atingiu recorde de US$ 625 bilhões nos
primeiros nove meses de 2019, representando um aumento de 7% em
relação ao ano anterior. Conforme a fonte, isso foi devido à melhor
performance operacional e retorno dos investimentos. A respeito do
resultado, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, avalia que “essa ampla
medida global da disponibilidade de capital do resseguro é boa notícia também
no Brasil, já que a tão esperada retomada do ciclo econômico, com efeitos em
grandes riscos, poderá contar com a contrapartida de parceiros bem
capitalizados no lado do resseguro”.

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 14 de janeiro, a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OECD) publicou um post sobre inovação
e competição nos mercados financeiros.



No dia 16 de janeiro, Willis Towers Watson publicou um artigo sobre as
novidades das divulgações de sustentabilidade necessárias para os
fundos de pensão, a fim de apoiar as metas de sustentabilidade
climática, ambiental e social da UE.



No dia 17 de janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou
um discurso de Kristalina Georgieva, diretora administrativa, sobre a
construção de um sistema financeiro mais inclusivo na nova década.



No dia 17 de janeiro, a OECD publicou um relatório sobre a
“tokenização” de ativos e possíveis implicações para os mercados
financeiros.



No dia 20 de janeiro, a OECD publicou um post no blog sobre os
impactos das “bigtech’s” nos serviços financeiros.

Recortes de Imprensa
Tecnologia
O Risco Cibernético agora lidera o risco comercial mundial - revela a
Allianz (Insurance Business Magazine) Os incidentes cibernéticos foi
classificados como o principal risco comercial mundial pela primeira vez no
Allianz Risk Barometer 2020…
Hiscox no setor de tecnologia está em constantes mudanças no setor de
seguros (Insurance Business Magazine) Tom Dixon (foto), chefe de tecnologia
da Hiscox UK, trabalhar com o setor de tecnologia tem sido um fio comum que
liga cada uma de suas funções de seguro até hoje...
Thierry Breton: As empresas europeias devem ser as que lucram com os
dados europeus (Politico) O principal funcionário de estratégia digital da UE
insiste que a Europa não está atrasada no desenvolvimento de tecnologias de
pontas...
Os corretores precisam de um modelo de risco cibernético? (Insurance
Business Magazine) O seguro cibernético foi um tópico importante no setor de
seguros ao longo de 2019 e não mostra sinais de desaceleração à medida que
2020 entra em ação…
Macroeconomia e Resseguro
Maior lucro líquido da seguradora de vida sobe mais de 400% (Asia
Insurance Review) A China Life Insurance anunciou estimativas preliminares
não auditadas que colocam seu lucro líquido atribuíveis aos acionistas no ano
de 2019 em um intervalo entre aproximadamente CNY45.580m (US$6.645m) e
CNY47.859m com a estimativa representando um…
Índia deve considerar mais investimentos estrangeiros em seguros:
relatórios (Reinsurance News) A Índia propôs a flexibilização das regras de
investimentos estrangeiros em seguros e setores de aviação como parte de um
esforço para ajudar a estimular a economia...
Regulador adota "cesta de ações" contra seguradoras envolvidas em
cortes na precificação (Asia Insurance Review) O chefe da agência
reguladora de seguros IRDAI disse que o indústria de seguros de saúde não
deve conceder preços predatórios que possam prejudicar a indústria e
segurados, e tornar os negócios inviáveis…
Conselho de Seguros apoia gestão mais rigorosa dos riscos das
seguradoras (Asia Insurance Review) O Conselho Nacional de Seguros
(Dewan Asuransi Indonesia ou DAI) concordou com as medidas tomadas pela
Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) para reforçar a supervisão do
gerenciamento de riscos no setor de seguros…

Seguradora estatal, envolvida em perdas de investimento (Asia Insurance
Review) A seguradora estatal Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonésia (Asabri) foi implicada em um caso de corrupção após a queda de seu
portfólio de ações, levando a uma minuciosa pesquisa das autoridades de alto
escalão, relatório pelo The Jakarta Post
O governo estabelecerá uma agência para fornecer garantias e para
proteger os segurados (Asia Insurance Review) O governo está se
preparando para estabelecer uma agência que possa atuar como garantidor
das companhias de seguros, para proteger os interesses dos segurados, de
acordo com vice-ministro das Finanças Suahasil Nazara…
Taiwan reintroduz apólices de seguro baseadas no uso para
motociclistas (Asia Insurance Review) A Comissão de Supervisão Financeira
(FSC) do regulador de Taiwan aprovou a Nan Shan Insurance para trabalhar
com o fabricante Gogoro, de scooters elétricos, para forneça apólices de
seguro legítimo de uso (UBI) para motociclistas, relatadas
Outros
O Capital total de resseguros atingiu recorde de US$ 625 bilhões em
2019 (Reinsurance News) O capital de ressegurador compensou uma queda
de 3% vista em 2018, aumentando 7% nos nove primeiros meses de 2019, de
US $ 585 bilhões a US $ 625 bilhões, de acordo com um relatório mundial da
resseguradora...
"Mudança substancial" mostra como a BlackRock abraça o risco
climático (Investment and Pensions Europe) A BlackRock anunciou hoje um
conjunto de iniciativas destinadas a colocar sustentabilidade no centro de sua
abordagem de investimento, com um grande investidor de pensões do Reino
Unido saudando uma "mudança substancial e compromisso com a
transparência"...
A evolução dos quadros de política monetária no ambiente póscrise (VoxEU.org) Os quadros de política monetária evoluíram desde a crise
global…
O WEF publica os principais riscos globais para 2020 (The Actuary) Os
cinco principais riscos de longo prazo que os países enfrentaram na próxima
década estão todos ligados ao meio ambiente, alertou hoje o Fórum Econômico
Mundial (WEF)...
Quase metade das empresas americanas e britânicas esperam recessão
em 2020 (The Actuary) Pouco menos da metade das empresas americanas e
britânicas esperam que seus países entrem em recessão este ano, embora as
empresas chinesas prevejam um crescimento sólido, uma pesquisa global de
executivos seniores descobriu…
O Reino Unido pode receber cerca de £37 bilhões em pensões não
reclamadas (The Actuary) Quase um quarto dos adultos no Reino Unido com

menos de 55 anos de idade podem ter perdido o tempo de pelo menos uma de
suas pensões, o que equivale a enormes £ 37 bilhões em economias de
aposentadoria não reivindicadas…

