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João Lapa Pereira, consultor na i25, 

afirma que a preparação do setor 

para o IFR512 encontra-se ainda 

numa fase incipiente. 
Aumento da priva 

• O normativo para 
a mudança radical 
das seguradoras 
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A aplicação da 
norma IFRS 17 vai 
implicar grandes 
investimentos em 
tecnologia e 
talento e exige 
um roadmap 
de aplicação, que 
pode ser feito 
com partilha de 
conhecimento. 

 

Alexander Scarlet, 

chiei financial 

officer da GeneralL 

diz que a 1F12517 

implicara partilha 

de conhecimento. 

 

FILIPE 5. FERNANDES 

s seguradores estão, 
na generalidade, 
conscientes da neces- 
sidade de implemen-

tação do IFRS 17, assevera Carlos 
Maia, partner da PwC. "Grande 
parte dos seguradores já se encon-
tra em processo de gap analysis, in-
teragindo com as respetivas casas- 

• mãe, quando aplicável, analisando 
os principais processos e subproces-
sos que serão objeto de transforma-
ção e procedendo às primeiras 
quantificações de impactos nos seus 
relatos financeiros, os quais segui-
rão as tendências já anteriormente 
determinadas em Solvência II", re-
fere Carlos Mala. 

Contudo, na opinião de João 
Lapa Pereira, consultor na i2S, "a 
preparação do setor para o IFRS17 
encontra-se ainda numa fase inci-
piente, concorrendo com os planos 
de negócio e sendo vista ainda 
como um novo custo". É a opinião 
de José Gonçalves, diretor finan-
ceiro da Prévoir, pois mesmo que 
se reaproveitem "os softwares e me- 

• todologias que foram desenvolvi-
das para efeitos do regime do Sol-
vência II, há diferenças assinaláveis  

e necessidades de integração bas-
tante mais complexas e abrangen-
tes, que implicarão custos de des-
envolvimento muito expressivos". 

Mas João Lapa Pereira consi-
dera que algumas seguradoras 
veem neste normativo uma opor-
tunidade para consolidar a sua ar-
quitetura de dados de gestão, bem 
como afinar a sua forma de avaliar 
riscos. "Por isso, decisões em rela-
ção aos sistemas de informação, a 
plataforma calculatória e forma-
ção são bastante importantes, e de-
vem atualmente fazer parte das 
prioridades das seguradoras, sob 
pena de não se conseguir cumprir 
com os prazos previstos", conclui 
João Lapa Pereira. 

Anos 20 
O IFRS 17 deve ser concretizado 
durante 2019 e 2020. "O normati-
vo entrará em vigor a 1 de janeiro 
de 2022, havendo, contudo, a ne-
cessidade, de se prepararem nú-
meros comparativos para o exer-
cício de 2021", avisa Carlos Maia. 

Este roadmap é mais esmiuça-
do por Alexandre Scarlet, chief fi-
nancial officer da General i. Subli- 

nha que, numa primeira fase, as 
companhias de seguros deverão 
aferir os impactos no seu negócio, 
decorrentes da adoção desta nor-
ma ("gap assessment"), nomeada- 

mente quantificando as necessida-
des a nível de recursos tecnológi-
cos (novas ferramentas de IT), fi-
nanceiros (necessidades de capi-
tal e investimento) e humanos (re- 

qualificação de competências téc-
nicas; retenção e atração de talen-
tos), passando de seguida para a 
fase de implementação dos requi-
sitos necessários para o cumpri-
mento da norma, identificados na 
fase anterior. 

"Dada a sua complexidade, es-
pera-se que a partilha de conheci-
mento numa perspetiva colabora-
tiva, própria dos grandes operado-
res internacionais e empresas com 
maior expressão no nosso merca-
do, ou a criação de fóruns ou comu-
nidades com o objetivo de promo-
ver a discussão e partilha de me-
lhores práticas e problemas encon-
trados ("lessons-learnt ap-
proach"), venham a desempenhar 
um papel importante no processo 
de preparação para a IFRS 17", 
conclui Alexandre Scarlet. 

Regulação no-stop 
Alexandre Scarlet alerta para os de-
safios impostos pela IFRS 17, que 
poderão aumentar as exigências a 
nível das necessidades de capital 
das seguradoras e exigir o esforço 
de retenção e formação do talento 
interno e a contratação pontual de 

O que é a IFRS 17 

A IFRS 17 é a nova norma de relato financeiro aplicável à atividade se-

guradora a partir de 1 de Janeiro de 2022 e foi emitida pelo IASB (In-

ternational Accounting Standards Board ) em maio de 2017, após um 

período de gestação de cerca de 20 anos. 

Entre os objetivos a atingir pelo novo standard de valorização dos 

agregados contabilísticos encontra-se uma maior transparência e 

comparabilidade das demonstrações financeiras através da unifor-

mização dos critérios contabilísticos. Permite ainda que as segurado-

ras conheçam em permanência a rentabilidade futura associada à sua 

carteira de contratos, informação importante para acionistas, clien-

tes e mercado em geral, permitindo aos gestores da seguradora an-

tecipar a tomada de decisões. 
Para João Lapa Pereira, consultor da i2S, a nova contabilidade é pros-

petiva e vai ter um impacto muito significativo nas seguradoras, tan-

to na solução tecnológica, que se antevê bastante complexa, como 

nos processos operacionais. "Este novo standard vem também exi-

gir o envolvimento comum de funções específicas da organização, 

como é o caso dàgestão do risco, do actuariado e contabilidade", su-

blinha João Lapa Pereira, consultor da i2S. 
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Esta alteração estrutural pode ser aproveitada 
pelas seguradoras para repensar a digitalização 
de processos e aumentar a eficiência. 

Uma oportunidade 
para a eficiência 

recursos técnicos qualificados. 
Carlos Maia garante que "a 

tendência regulatória na indús-
tria seguradora evidencia poucos 
sinais de abrandamento". As se-
guradoras estão a adaptar-se ain-
da, aos requisitos decorrentes do 
RGPD, do novo regime de distri-
buição de seguros e resseguros 
decorrentes da implementação 
da diretiva da distribuição e à en-
trada em-vigor-do pacote legisla-
tivo PRIIP. 

Revela ainda que 2019 será 
um ano intenso a nível regulató- 

rio, com a aplicação da "IFRS 16 
Locações" e com a preparação da 
entrada em vigor da "IFRS 9 -
Instrumentos Financeiros" (para 
as seguradoras que não adota-
ram antecipadamente esta nor-
ma) e da "IFRS 17 Contratos de 
Seguros", em 2022, "Prevê-se, 
ainda, o agravamento das regras 
de branqueamento de capitais e 
de políticas antifraude por parte 
do regulador, em consonância 
com os normativos já aplicáveis 
aos bancos", conclui Carlos 
Maia.ffi 

"A implementação da IFRS 17 
constituirá uma oportunidade 
para que os seguradores transfor-
mem as suas operações no senti-
do da inovação e automatização 
dos processos de relato financei-
ro e atuariais", assinala Carlos 
Maia, partner da PvvC. A comple-
xidade da norma pode potenciar 
o repensar de processos de forma 
a torná-los mais eficientes. O re-
curso à tecnologia constituirá uma 
vertente fundamental na adoção 
da norma, existindo já um conjun-
to de soluções tecnológicas dispo-
níveis no mercado. A exigência a 
nível da granularidade e qualida-
de dos dados poderá levar os segu-
radores a repensarem a sua arqui-
tetura de dados e, consequente-
mente, a sua arquitetura de siste-
mas. "Há, ainda, um número rele-
vante de seguradores que baseiam 
o relato financeiro e o cálculo 
atuarial em processos manuais, 
pouco integrados com os restan-
tes sistemas e com recurso a fer-
ramentas de cálculo individuais", 
revela Carlos Maia. 

Para João Lapa Pereira, con-
sultor na i 2S, as empresas de segu-
ros são confrontadas com três al-
terações-chave a nível dos seus sis-
temas, como a granularidade dos 
dados necessários para os cálculos  

iniciais e continuados, a compo-
nente de cálculo de CSM (Contra-
tual Service Margin), que será 
novo para a maioria das segurado-
ras, e a integração sistemática com 
a contabilidade. Como explica, a 
primeira alteração "implica rever 
atuais formas de extrair dados de 
sistemas atuais. A segunda impli-
ca selecionar e implementar um 
novo sistema informático atuarial 
e, potencialmente, integrá-lo com 
outros sistemas. E a terceira impli-
ca uma definição entre atuários e 
contabilistas de forma de trabalho, 
períodos de reporte e rastreio do 
sistema como um todo". 

A IFRS 17 é uma alteração es-
trutural, sublinha Alexandre Scar-
let, chief financial officer da Genj-
rali, por isso "a sua adoção deve ser 
encarada pelos operadores do 
mercado também como uma 
oportunidade de reestruturação 
profunda dos seus sistemas de in-
formação, introduzindo, em para-
lelo, novas ferramentas/tecnolo-
gias com o objetivo de melhoria de 
eficiência dos seus processos". 

Alexandre Scarlet inclui esta 
mudança no atual processo de 
transformação digital das segura-
doras, "em que as operadoras rein-
ventam os seus modelos de negó-
cio em função de um perfil de  

cliente cada vez mais digital e re-
definem as suas parcerias estraté-
gicas de distribuição, para melhor 
satisfazer as necessidades cada vez 
mais exigentes dos seus clientes, 
as exigências sob o ponto de vista 
de inovação tecnológica são cons-
tantes". 

Todo este processo implica in-
vestimentos elevados, tendo em 
conta a complexidade da arquite-
tura de sistemas das companhias, 
nomeadamente a nível da quanti-
dade de fontes de informação dis-
poníveis, da forma como os dados 
são armazenados e da capacidade 
de integração entre sistemas. "Tal 
como já tinha acontecido com o 
regime de Solvência II, serão as 
seguradoras de menor dimensão 
que irão ter mais dificuldades, so- o 
bretudo porque, devido à sua es-
cala mais reduzida, os encargos de 
contexto inerentes a esta comple-
xa norma terão, proporcional-
mente, um impacto bastante mais 
oneroso", constata José Gonçal-
ves, diretor financeiro da Prévoir. 
Refere ainda que "em alguns paí-
ses europeus, contrariamente a 
Portugal, as IFRS só se aplicam às 
seguradoras cotadas em bolsa e, o 
como tal, há muitas companhias 
de seguros por essa Europa fora 
que não aplicarão a IFRS 17". le 


