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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 in stituição 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 

Em 2 de julho, a Willis Re publicou seu mais recente relatório 1st View em Renovações. O documento 
considera que o impulso para os aumentos de taxa em contas de resseguro sem perdas se dissipou nas 
renovações de seguros patrimoniais com cobertura para catástrofes em junho/julho e, em alguns casos, os 
preços recuaram. O relatório identifica três tendências que levaram a essas renovações: excesso de capital, 
que levou a um superávit tanto do mercado tradicional, como de títulos ligados a seguros; a estabilidade 
das estimativas de perdas por catástrofes naturais em 2017, que geralmente se mantêm abaixo das 
projeções iniciais, e eram retidas por seguradoras maiores; e perda de atividade benigna durante 2018, até 
este momento. 

Em 3 de julho, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) liberou para 
comentários, que devem ser enviados até o dia 7 de setembro, o esboço das discussões sobre transações 
financeiras, que trata do trabalho de acompanhamento das Ações 8-10 do projeto Base Erosion and Profit 
Shifting. 

Em 4 de julho, a Organização Mundial do Comércio publicou um relatório de monitoramento das medidas 
comerciais do G20 de meados de outubro de 2017 a meados de maio de 2018. O documento mostra que as 
novas medidas comerciais restritivas dos países do G20 dobraram em comparação com o período anterior. 
O relatório também mostra que os países do G20 continuam a implementar medidas de facilitação de 
comércio, com a taxa crescendo aos poucos. 

Em 6 de julho, o Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF, na sigla em inglês) abriu consulta, até o dia 
17 de agosto, com acionistas do setor privado sobre o rascunho do guia de seguro de vida baseado em 
risco. O FATF pede comentários nas seguintes seções do rascunho: seção de orientação para o setor 
privado (comentar especificamente se a seção é clara o suficiente para a concepção e implementação de 
medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo baseadas em risco por parte 
das seguradoras de vida e intermediários, e quaisquer outras sugestões adicionais são bem-vindas); e 
exemplos de fatores de risco relevantes para a avaliação de risco de combate à lavagem de dinheiro e ao 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.willistowerswatson.com/en/insights/2018/07/willis-re-1st-view-july-2018-new-normal-emerges
http://www.oecd.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=bedPhRriJaXYJiVbWSGKqSd6YZxkxXHL2a3JO4CT5B8,
http://www.oecd.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=bedPhRriJaXYJiVbWSGKqSd6YZxkxXHL2a3JO4CT5B8,
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/monit_04jul18_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/monit_04jul18_e.htm
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-life-insurance.html
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financiamento do terrorismo. O FATF pretende implementar o guia em sua reunião plenária em outubro de 
2018.               

Recortes de Imprensa 

 Tecnologia 

Resseguradoras planejam estabilizar o resseguro na plataforma blockchain (Asia Insurance Review) As resseguradoras 
China Re, Hannover Re, General Reinsurance Corporation e Zhong An anunciaram seus planos de criar uma plataforma 
blockchain conjunta de resseguro...  

Seguros ficam para trás na transformação digital, diz estudo (Insurance Business Magazine) Empresas estão 
tendo dificuldade para progredir em seus processos de transformação digital – e a indústria de seguros está 
ficando atrás de outras indústrias, de acordo com um novo relatório...  

Leis de seguros correm atrás dos carros autônomos (Asia Insurance Review) Com as conexões sem fio 5G 
prontas para serem disponibilizadas em todo o mundo no próximo ano, a lei australiana está seriamente 
atrasada em relação ao ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, alerta o escritório de advocacia 
especializado em seguros e saúde, Barry.Nilsson... 

“Nosso DNA está mudando”, diz o CIO da Munich Re (Reinssurance News) O relatório Tech Trend Radar 2018 
da Munich Re destaca enfaticamente o quanto espera que as novas tecnologias transformem as demandas e 
expectativas dos clientes nas próximas duas décadas...  

Parceria com insurtech deve transformar o seguro mais do que prejudicá-lo (Insurance Journal) A indústria de 
seguros está experimentando uma convergência com a tecnologia que tem transformado a maneira como 
desenvolve produtos, subscrições, preços e apólices, e serve seus consumidores... 

Sites da Humana sofrem ataque cibernético sofisticado (Digital Insurance) A seguradora de saúde Humana 
notificou um número não revelado de clientes sobre uma brecha em sua base de dados depois de ter 
descoberto um ataque cibernético sofisticado no site Humana.com e no site Go365.com... 

Os 15 maiores provedores de automação de processos robóticos (Digital Insurance) Um número crescente de 
empresas está investindo, ou pelo menos pensando em investir em automação de processos robóticos, 
atraídas pelas promessas de aumento de eficácia e redução de custos... 

Corretores confiam em dados mais granulares no desafiador mercado imobiliário, diz AmWINS (Reinsurance 
News) Corretores do mercado imobiliário confiam cada vez mais em dados granulares e modelos de risco para 
obter melhores resultados enquanto o cenário de preços abaixo do esperado em 2018 parece que irá se 
repetir na segunda metade do ano, de acordo com o especialista em seguros AmWINS... 

É hora de uma nova definição de seguradora composta (Acutarial Post) Muito tem sido escrito sobre a 
necessidade de as seguradoras abraçarem as oportunidades que a onda da inovação tecnológica tem tornado 
possível nos últimos anos, e para endereçar o acompanhamento da globalização de ideias e propostas que 
fazem os mercados locais cada vez menos distintos... 

Muitas paradas para as seguradoras digitais no caminho da direção autônoma (Digital Insurance) As 
seguradoras de automóvel levam muitos fatores em consideração quando vão estipular um preço para um 
segurado... 

5 previsões para quando o big data se tornar o trabalho de todo mundo (Digital Insurance) Big data já foi 
responsabilidade apenas dos analistas de dados e técnicos especialistas, mas estamos entrando numa era 
onde todos, de alguma forma, precisam trabalhar com dados em suas funções... 

Projetos apressados de blockchain estão criando riscos cibernéticos por causa de “pontos cegos”, alerta a RSA 
Security (Commercial Risk Europe – Registration) As empresas que têm forçado projetos voltados ao 
blockchain estão arriscando novas vulnerabilidades cibernéticas com companhias de serviços financeiros, em 
particular ao apressar essa tecnologia antes de verificar pontos cegos nos sistemas de segurança, alerta a RSA 
Security... 

http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/43375/Type/eDaily/China-Several-reinsurers-plan-to-establish-reinsurance-blockchain-platform
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/technology/insurance-well-behind-on-digital-transformation--study-105061.aspx
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/43374/Type/eDaily/Australia-Insurance-laws-running-behind-autonomous-cars
https://www.reinsurancene.ws/our-dna-is-changing-says-munich-re-cio/
https://www.insurancejournal.com/news/national/2018/06/26/493240.htm
https://www.dig-in.com/news/humana-web-sites-hit-by-sophisticated-data-attack?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.dig-in.com/slideshow/15-top-providers-for-robotic-process-automation?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.reinsurancene.ws/brokers-relying-on-more-granular-data-in-challenging-property-market-amwins/
http://www.actuarialpost.co.uk/article/time-for-a-new-definition-of-the-composite-insurer-14718.htm
https://www.dig-in.com/opinion/many-stops-for-digital-insurers-on-the-road-to-autonomous?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.dig-in.com/opinion/5-predictions-for-when-big-data-will-become-everyones-job?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.commercialriskonline.com/rushed-blockchain-projects-creating-cyber-risk-blindspots-warns-rsa-security/
https://www.commercialriskonline.com/rushed-blockchain-projects-creating-cyber-risk-blindspots-warns-rsa-security/
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RiskBlock Alliance irá utilizar a mesma plataforma de blockchain que a B3i (Reinsurance News) O RiskBlock 
Alliance, consórcio de blockchain criado para o gerenciamento de riscos e para a indústria de seguros e 
resseguros, selecionou a plataforma Corda, da R3, para construir seu primeiro conjunto de casos de uso, 
reporta a CoinDesk... 

Crescimento no mercado digital é estável, mas as novas oportunidades permanecem, diz AM Best 
(Reinsurance News) Mesmo que o mercado digital de seguros e resseguros tenha crescido de maneira estável 
no último ano, ainda há significativas oportunidades inexploradas, particularmente na cobertura de empresas 
de médio e pequeno porte, de acordo com a agência AM Best... 

 Macroeconomia e Resseguro 

Regulador da China pede aos bancos para cortar “significativamente” juros de crédito para pequenas 
empresas no terceiro trimestre, dizem fontes (Reuters) O regulador financeiro da China pediu aos bancos que 
cortem “significativamente” os juros de crédito para as pequenas empresas no terceiro trimestre, em 
comparação com o primeiro trimestre, duas fontes com conhecimento no assunto contaram à Reuters na 
segunda-feira... 

Amarras regualtórias retardam o crescimento dos seguros, diz fundador de grupo financeiro (Asia Insurance 
Review) Excessivas regulações burocráticas afetaram o crescimento do setor de seguros na Índia, de acordo 
com Mr R Thyagarajan, fundador do Shriram Group of Companies, que inclui seguros em suas operações... 

“New Normal” estimula ação de resseguradoras (Acturial Post) O impulso para o aumento de taxas de contas 
de resseguros livres de perda se dissipou nas renovações de seguros patrimoniais com cobertura de catástrofe 
em junho/julho e, em alguns casos, os preços recuaram... 

 Outros 

A transformação do seguro está longe de ser um evento passageiro, diz KPMG (Insurance Business Magazine) 
Numa era de ruptura do legado dos modelos de negócios, executivos de seguradoras globais perceberam que 
a estratégia de caminhar lentamente e fazer mais do mesmo é insustentável... 

Prêmios de seguros continuaram a aumentar no mundo todo em 2017 (Acturial Post) Prêmios de seguro no 
mundo inteiro tiveram um crescimento real de 1,5%, chegando a quase USD 5 trilhões em 2017, após crescer 
2,2% em 2016. Os prêmios de seguro de vida no mundo cresceram 0,5% em 2017, enquanto prêmios de 
outros tipos de seguros aumentaram 2,8%. O crescimento foi mais lento em ambos os setores... 

Globalização financeira e o estado de bem-estar (VoxEU.org) A globalização financeira desencadeia a 
competição de impostos entre os países e a possibilidade de uma “guerra fiscal”... 

Fusões e aquisições fazem ações de companhias caírem em “queda livre” (The Actuary) Companhias que 
participaram de fusões e aquisições neste ano viram suas ações caírem em sua maior taxa desde a crise 
financeira de 2008... 

Os riscos de superexposição no patrimonial (Actuarial Post) 2017 foi um ano difícil para o mercado de seguros 
patrimoniais, com recorde de perda por causa de catástrofes... 

 

https://www.reinsurancene.ws/riskblock-alliance-moving-to-same-distributed-ledger-platform-as-b3i/
https://www.reinsurancene.ws/steady-growth-in-cyber-market-but-fresh-opportunities-remain-a-m-best/
https://uk.reuters.com/article/us-china-banks/china-regulator-tells-banks-to-significantly-cut-lending-rates-for-small-businesses-in-third-quarter-sources-idUKKBN1JZ0MP
https://uk.reuters.com/article/us-china-banks/china-regulator-tells-banks-to-significantly-cut-lending-rates-for-small-businesses-in-third-quarter-sources-idUKKBN1JZ0MP
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/43362/Type/eDaily/India-Red-tape-retards-insurance-growth-says-financial-group-founder
http://www.actuarialpost.co.uk/article/new-normal-prompts-reinsurer-action-14702.htm
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/kpmg-insurance-transformation-far-from-a-one-and-done-event-105429.aspx
http://www.actuarialpost.co.uk/article/global-insurance-premiums-continued-to-rise-in-2017-14709.htm
https://voxeu.org/article/financial-globalisation-and-welfare-state
http://www.theactuary.com/news/2018/07/mergers-and-acquisitions-see-company-share-prices-freefall/
http://www.actuarialpost.co.uk/article/the-perils-of-over-exposure-in-property-13702.htm

