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Em 28 de março, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou o discurso de seu diretor-geral, Roberto
Azevêdo, em que abordou o papel dos acordos de livre comércio na promoção da igualdade de gênero, apontando
uma tendência de inclusão de ar gos sobre gênero em acordos comerciais entre países. Azevêdo também aﬁrmou
que todas as evidências mostram que dar às mulheres as mesmas oportunidades que os homens melhora a
compe vidade e a produ vidade, impulsionando o crescimento econômico e a redução da pobreza.
Contextualizando a questão no mercado segurador, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, aﬁrmou: “o setor de
seguros, assim como muitos outros da economia, durante anos foi predominantemente marcado pela presença
masculina. Com o passar dos anos, as mulheres foram ganhando espaço e, em pouco mais de uma década, a
par cipação feminina no mercado de seguros passou de 49% para 57%. Porém, ainda há muito que avançar nas
questões de gênero no setor de seguros, principalmente em cargos de liderança. Uma coisa é certa: homens e
mulheres são capazes de assumir posições de destaque, em qualquer segmento, onde quer que estejam, pois
dedicação e competência não são deﬁnidas por gênero”.

Sobre a GFIA
A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem ﬁns lucra vos
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 ins tuição tem como obje vo fazer
representações aos governos nacionais, reguladores internacionais e outros em nome do mercado segurador
mundial. Com 40 ins tuições 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 Bole m com um compilado de consultas, publicações e
no cias com o obje vo de contribuir para um diálogo internacional sobre questões de interesse comum do
mercado segurador.
Para mais informações sobre a GFIA, acesse seu site ins tucional: www.gﬁainsurance.org/en.

Consultas e Publicações Recentes

No dia 26 de março, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um documento de trabalhosobre o Acordo
Estados Unidos - México - Canadá (USMCA), que subs tuirá o Acordo de Livre Comércio da América do Norte
(NAFTA).
Em 26 de março, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou o feedback que recebeu sobre os efeitos
das reformas regulatórias ﬁnanceiras sobre o ﬁnanciamento das PMEs, após ter solicitadocomentários no dia 25
de fevereiro.
No dia 27 de março, o FMI publicou uma nota explica va sobre o relatório de despesas tributárias e seu uso na
gestão ﬁscal.
Nos dias 27 e 28 de março, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) publicou relatórios sobre os avanços
da Itália e da Noruega em seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e o ﬁnanciamento ao terrorismo.
No dia 28 de março, o FSB publicou um discurso de apresentação de seu presidente, Randal K. Quarles, que foi
realizado em uma conferência sobre intermediação ﬁnanceira, regulamentação e polí ca econômica organizada
pelo Banco Central Europeu e pelo Journal of Money, Credit and Banking em Frankfurt.
Em 28 de março, os Estados membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas adotaram uma nova
resolução, UNSCR 2462, reconhecendo o papel essencial do GAFI no estabelecimento de padrões globais para
combater o ﬁnanciamento da lavagem de dinheiro, ﬁnanciamento ao terrorismo e proliferação de armas de
destruição em massa (WMD).
Em 28 de março, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou o discurso de seu diretor-geral, Roberto
Azevêdo, sobre considerações sobre gênero nos acordos comerciais.
Em 28 de março, o FMI publicou um discurso de sua diretora execu va, Chris ne Lagarde, sobre a zona do euro.
No dia 29 de março, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) publicou sua newsle er para
março de 2019.
Em 1º de abril, a Willis Re publicou sua primeira visão para abril de 2019: Ra onal Markets, que apresenta a
primeira visão sobre as atuais condições de mercado dentro do setor de resseguros.
Em 1º de abril, o FMI publicou as declarações de abertura de seu primeiro vice-diretor gerente, David Lipton,
sobre uma abordagem equilibrada da regulamentação e inovação das tecnologias de ponta. As declarações
foram entregues na segunda Mesa Redonda do Fintech do FMI.

Recortes de Imprensa

Tecnologia
Encontrar a força real dos números através de parcerias de dados (Digital Insurance) Se você fala com execu vos
de um líder de uma indústria mul -bilionária e, em seguida, fala com os proprietários de pequenas empresas, você

notará algumas semelhanças marcantes ...
Como o aumento do blockchain é um desaﬁo Seguro (Insurance Business Magazine) O Blockchain e a
Internet of Things (IoT) estão impactando o entendimento de propriedade de dados e trazendo bene cios para
certas indústrias, embora os usos dessas tecnologias também estejam mudando a conversa sobre responsabilidade
ciberné ca e privacidade ...
A PCS analisa as perdas de ataques ciberné cos da Norsk Hydro (Reinsurance News) A Property Claims Services
(PCS), uma empresa da Verisk, começou a inves gar o potencial do recente ataque ciberné co à gigante de
fabricação de alumínio Norsk Hydro...
Taxas de juros mais baixas podem vir mais rápido do que imaginamos (Bloomberg) A desaceleração global
con nua a surpreender os funcionários. Os cortes nas taxas do Fed foram uma vez para a visão periférica - não
mais...
Tecnologia é a solução da Swiss Re para os desaﬁos do mercado: Ojeisekhoba (Reinsurance News) A Swiss Re vê a
integração de novas tecnologias como uma oportunidade crí ca para crescimento e a solução para muitas das
condições desaﬁadoras do mercado que testaram a indústria de seguros nos úl mos anos ...
Por que 2019 é o ano para se livrar do papel na indústria de seguros (Insurance Business Magazine) A IBA sentouse com o CEO da Insurance Technologies Corpora on, Laird Rixford, que explicou que é o momento de levar sua
agência para o mundo digital ...
Munich Re, Allianz e AXIS juntam-se à Marsh para novo serviço ciberné co (Reinsurance News) A Marsh anunciou
o lançamento do Cyber Catalyst, um serviço que reúne uma série de seguradoras líderes de mercado para fornecer
análise e avaliação de produtos de segurança ciberné ca...
Cibersegurança: combater o crime por trás do computador (Insurance Business Magazine) Embora a maioria das
pessoas tenha uma noção aproximada da segurança ciberné ca e saiba que não se deve clicar no link enviado por
um e-mail suspeito, conceitos como ransomware, acesso remoto e dark webainda são rela vamente, à maioria das
pessoas - uma coleção de palavras assustadoras que pertencem ...
Macroeconomia e Resseguro
Pare de demonizar a China, diz Varoufakis à Europa (Eurac v) O ex-ministro das Finanças da
Grécia, Yanis Varoufakis, agora candidato à esquerda para a presidência da Comissão Européia, disse à UE na terçafeira (26 de março) que pare de culpar a China por um relacionamento econômico desequilibrado porque o campo
de jogo "nunca foi nivelado...”
China promete ampliar "dras camente" a abertura do mercado ﬁnanceiro à medida que negociações comerciais
se aproximam (Reuters) A China expandirá dras camente o acesso ao mercado para bancos estrangeiros e
empresas de seguros e tulos, especialmente no setor de serviços ﬁnanceiros, disse Li Keqiang na quinta-feira.
Regulador propõe novas regras de divulgação pública para en dades de Seguros NãoVida (Ásia Insurance Review) O IRDAI emi u uma minuta de exposição para alterar os regulamentos existentes e
introduz novas regras sobre divulgação pública por seguradoras gerais, seguradoras de saúde, seguradoras e
resseguradoras especializadas, incluindo ﬁliais de agências estrangeiras...
IRDAI congela as tarifas obrigatórias do automóvel para o AF2020 (Ásia Insurance Review) O IRDAI decidiu contra
qualquer alteração nas taxas de prêmio para cobertura de seguro de responsabilidade civil para o ano ﬁscal que se
inicia em 1 de abril de 2019 (F2020), ao contrário do que os relatórios anteriores apontavam, de que as tarifas
seriam aumentadas ...
Sandbox regulatório FinTech começa em abril (Asia Insurance Review) O sandbox regulatório FinTech da Coréia do
Sul terá início em 1º de abril, trazendo regulamentações ﬂexíveis com o obje vo de acelerar as inovações em
tecnologia ﬁnanceira ...
Outros
Polí ca monetária, polí ca macroprudencial e estabilidade ﬁnanceira (VoxEU.org) Vários fatores foram apontados
como possíveis causas do acúmulo de riscos que levam à Crise Global, e várias polí cas foram propostas para
resolvê-los ...
M & A desliza no primeiro trimestre com o Brexit caindo sobre Europa (Reuters) Fusões e aquisições globais
caíram 17 por cento no primeiro trimestre de 2019, já que preocupações com uma desaceleração econômica e

temores de um fechamento do Brexit na Europa assustaram execu vos e salas de reuniões corpora vas de buscar
grandes fusões...
Renda básica: o signiﬁcado do trabalho não remunerado (Eurac v) O projeto
de crowdfunding alemão "Mein Grundeinkommen" (minha renda básica) já ﬁnanciou 300 anos de uma renda
mensal de € 1.000 e 13 departamentos na França estão ansiosos para introduzir o subsídio ...

