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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: http://www.gfiainsurance.org/en/. 

Consultas e Publicações Recentes 

No dia 15 de janeiro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma nota de discussão intitulada “O 
futuro da economia: O papel do regime de pensões em um mundo em envelhecimento”.  

Em 15 de janeiro, o FMI publicou um documento de trabalho intitulado “Implicações das receitas de tributação 
do fluxo de caixa baseado em destino”. 

No dia 16 de janeiro, o FMI publicou em seu blog um texto sobre os países em destaque no seu IMF Financial 
Spotlight 2019. 

Em 16 de janeiro, Willis Re publicou um documento que reúne as principais catástrofes naturais de 2018. 

Em 16 de janeiro, o FMI publicou um documento de trabalho intitulado “Reforma tributária corporativa: do 
imposto de renda ao imposto de fluxo de caixa”. 

No dia 17 de janeiro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) publicou um 
relatório intitulado Investimentos de Impacto Social em 2019. 

Em 17 de janeiro, o FMI publicou em seu blog um texto sobre a construção de defesas contra a próxima 
recessão econômica. 

No dia 21 de janeiro, o FMI publicou as observações iniciais realizadas pela sua diretora executiva, Christine 
Lagarde, durante seu discurso de abertura na conferência de imprensa do World Economic Outlook. 

Recortes de Imprensa 

 GFIA na mídia 

Os desafios que enfrentam o setor de seguros (Forbes) Apesar da complexidade que o tema representa para 
as empresas, governos e seguradoras, a indústria se esforça para oferecer produtos que se adaptem às 
necessidades mais extremas … 

 

 

 

 

 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/09/The-Future-of-Saving-The-Role-of-Pension-System-Design-in-an-Aging-World-45138
https://www.imf.org/external/index.htm
https://blogs.imf.org/2019/01/16/countries-in-the-imf-financial-spotlight-in-2019/
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/PDF/Insights/2019/01/willis-re-summary-of-natural-catastrophe-events-2018.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/16/Corporate-Tax-Reform-From-Income-to-Cash-Flow-Taxes-46471
https://read.oecd-ilibrary.org/development/social-impact-investment-2019_9789264311299-en#page1
https://blogs.imf.org/2019/01/17/building-defenses-against-the-next-economic-downturn/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/01/21/sp012119-md-opening-remarks-for-weo-press-conference-davos
https://www.forbes.com.mx/los-desafios-que-afronta-el-sector-asegurador/


Preocupações levantadas sobre o documento da IAIS sobre o planejamento de recuperação das 
seguradoras (InsuranceERM) A Federação Global das Associações de Seguros (GFIA) criticou um artigo recente 
da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) sobre o planejamento de recuperação das 
seguradoras por ser “excessivamente prescritivo e desnecessário”… 

Também noticiado por:  

o Commercial Risk Europe (Registre-se gratuitamente para ler o artigo) 
o Grupo Aseguranza 
o Inese 

 

 Tecnologia 

Como a iluminação pode tornar os veículos autônomos mais seguros para pedestres (Insurance Journal) 
Reduzir os acidentes com veículos autônomos durante os testes pode ser tão fácil quanto adicionar 
iluminação para avisar os pedestres… 

Vermont vai lançar projeto piloto de blockchain em seguro cativo (Reinsurance News) O Departamento de 
Regulamentação Financeira de Vermont (DFR) está se preparando para lançar um programa piloto que 
permitirá que novas seguradoras cativas se registrem na Secretaria de Estado usando a tecnologia 
blockchain… 

Previsões de seguros cibernéticos para 2019: motores fortes para o crescimento  (Insurance Journal) O seguro 
cibernético está em alta, o setor está crescendo e a tecnologia em torno dele está evoluindo em um ritmo 
muito rápido… 

Como o seguro pode ganhar impulso no mercado de criptomoedas (Insurance Business Magazine) Quase US$ 
1 bilhão (cerca de SG$ 1,35 bilhão) em ativos de criptomoedas foram roubados por hackers em 2018… 

A interrupção dos negócios por ataques cibernéticos é considerada um dos principais riscos globais: Pesquisa 
da Allianz (Revista de Seguros) Interrupção dos negócios por incidentes cibernéticos tornam-se os principais 
riscos enfrentados por empresas globais, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS)… 

Pesquisa revela grandes falhas no seguro cibernético comercial (Actuarial Post) Mactavish, especialista líder 
do Reino Unido em governança de seguros, diz que tem havido um aumento no número das empresas que 
adquirem seguros cibernéticos especializados, mas adverte: a imaturidade deste mercado significa que 
existem falhas significativas na maioria dessas políticas ... 

A maioria das apólices de seguro cibernético atualmente no mercado estão repletas de "falhas significativas" 
devido à imaturidade do mercado, segundo pesquisa de uma empresa britânica de governança de seguros. 

"Grandes falhas" em apólices de seguro cibernéticas identificadas (The Actuary) O mercado de seguros 
cibernéticos do Reino Unido é "muito imaturo" e "não foi testado", segundo uma nova pesquisa, com a 
maioria das políticas disponíveis apresentando falhas significativas em comum... 

 Macroeconomia e Resseguro 

China continuará a reprimir os riscos financeiros em 2019 - Regulador (Reuters) China vai reprimir ainda mais 
as irregularidades nos mercados financeiros e reduzir os riscos do sistema bancário “paralelo” para este ano, o 
regulador bancário e de seguros disse em uma conferência anual de trabalho na quarta-feira ... 

Alemanha e China prometem abrir mercados e aprofundar cooperação financeira (Reuters) Alemanha e China 
assinaram nesta sexta-feira acordos para fortalecer a coordenação dos mercados bancário, financeiro e de 
capitais, além disso, prometeram abrir mais acesso ao mercado e aprofundar a cooperação para ampliar os 
laços econômicos. 

Reguladores consideram maior abertura de mercado para as seguradoras estrangeiras (Asia Insurance 
Review) A China considerará a abertura adicional de seus mercados financeiros este ano para melhorar a 
competitividade do setor, o CBIRC disse… 

https://www.commercialriskonline.com/iais-recovery-planning-paper-highly-and-unnecessarily-prescriptive-says-gfia/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/iais-ultima-proyecto-para-aseguradoras-presenten-planes
https://www.inese.es/noticias/la-gfia-pide-que-las-aseguradoras-puedan-disenar-con-mas-libertad-sus-planes-de-rescate
https://www.insurancejournal.com/news/national/2019/01/14/514708.htm
https://www.reinsurancene.ws/vermont-to-launch-captive-insurance-blockchain-pilot/
https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/01/15/514558.htm
http://www.actuarialpost.co.uk/article/research-reveals-major-flaws-in-commercial-cyber-insurance-15443.htm
https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/01/16/514986.htm
https://www.insurancejournal.com/news/international/2019/01/16/514986.htm
http://www.actuarialpost.co.uk/article/research-reveals-major-flaws-in-commercial-cyber-insurance-15443.htm
http://www.theactuary.com/news/2019/01/major-flaws-in-cyber-insurance-policies-identified/
https://uk.reuters.com/article/china-regulations/china-to-continue-crackdown-on-financial-risks-in-2019-regulator-idUKB9N1YN02W
https://uk.reuters.com/article/us-china-germany/germany-china-pledge-to-open-markets-deepen-financial-cooperation-idUKKCN1PC07E
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45378/Type/eDaily/China-Regulator-eyes-opening-market-wider-to-foreign-insurers


Esqueça a guerra comercial. A China já está em crise (Bloomberg) Mesmo se a segunda maior economia 
resolver a atual desaceleração, ela continuará atolada em uma recessão impulsionada pela dívida... 

Mercado de seguros de automóveis em encruzilhadas à medida que o crescimento desacelera (Asian 
Insurance Review) O negócio de seguros de automóveis na China está em uma encruzilhada, isto porque o 
crescimento da receita de prêmios dessa linha de negócios desacelerou… 

Pelo menos 75% dos indianos não têm seguro de vida (Asian Insurance Review) Mais de 988 milhões de 
indianos - 75% de todos os indianos - não são cobertos por nenhuma forma de seguro de vida… 

A grande maioria diz que deve comprar cobertura de saúde antes dos 30 anos (Asian Insurance Review) Uma 
alta porcentagem, 85%, dos entrevistados em uma pesquisa de saúde e seguro acreditam que devem obter 
cobertura de seguro de saúde antes dos 30 anos… 

Seguradoras aguardam legislação de apólices de garantia  (Asia Insurance Review) A indústria de seguros 
aguarda legislação que proteja os segurados contra o fracasso das seguradoras. Um projeto de lei sobre 
apólice de garantia está sendo elaborado... 

Seguradoras coreanas usarão IA para avaliar danos a veículos (Asian Insurance Review) O Instituto de 
Desenvolvimento de Seguros da Coréia (KIDI) está desenvolvendo um sistema baseado em IA que ajudará as 
seguradoras a calcular os custos de acidentes veiculares mais rapidamente… 

Algumas seguradoras podem deixar de cumprir o próximo prazo mínimo de patrimônio líquido (Asia Insurance 
Review). Várias seguradoras estão lutando para enfrentar o desafio de cumprir com os padrões de 
capitalização regulatória. As seguradoras devem ter um patrimônio líquido mínimo de PHP 900m (US $ 17 
milhões) até o final deste ano... 

 Outros assuntos  

As relações internacionais são "o risco mais urgente" em 2019 (Insurance Business Magazine) O aumento das 
tensões políticas e geoeconômicas está prejudicando as relações internacionais e dificultando a vontade 
coletiva de enfrentar riscos globais dominantes, como a degradação ambiental, mudança climática e ameaças 
cibernéticas... 

As “tensões geopolíticas” são consideradas o maior risco global para 2019, segundo pesquisa do WEF (The 
Actuary) O aumento das tensões geopolíticas é o risco mais urgente que o mundo enfrenta este ano, uma 
pesquisa com quase 1.000 líderes empresariais, políticos e acadêmicos descobriu… 

CEOs de seguros na Ásia superam seus pares em outros países - pesquisa (Insurance Business Magazine) CEOs 
de seguros na Ásia estão superando CEOs de outros países em sete dos oito diferenciais de executivos, um 
estudo encontrou… 

EUA e Europa estão mais céticos sobre a globalização do que a Ásia: pesquisa (Politico) As pessoas nos países 
ocidentais também acreditam menos na mobilidade social… 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-17/forget-the-trade-war-china-is-already-in-crisis
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45412/Type/eCin/Motor-insurance-market-at-crossroads-as-growth-slows
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45397/Type/eDaily/India-At-least-75-of-Indians-lack-life-insurance
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45407/Type/eDaily/India-Huge-majority-say-they-should-buy-health-cover-before-age-of-30
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45426/Type/eDaily/Indonesia-Insurers-await-policy-guarantee-legislation
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45359/Type/AirPlus/Korean-insurers-to-use-AI-in-assessing-vehicle-damage
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/45429/Type/eDaily/Philippines-Some-insurers-may-fail-to-meet-next-minimum-net-worth-deadline
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/risk-management/rotten-international-relations-most-urgent-risk-in-2019-122397.aspx
http://www.theactuary.com/news/2019/01/geopolitical-tensions-rated-the-top-risk-for-2019/
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/regional-news/insurance-ceos-in-asia-outperform-global-peers--research-122341.aspx
https://www.politico.eu/article/us-europe-more-skeptical-about-globalization-than-asia-poll/

