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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 associações de seguros nacionais e regionais que atendam os 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 

 

Em 29 de junho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) publicou minutas de revisão de 
seus Princípios 6 (Mudanças no Controle e Transferências de Portfólio) e 20 (Divulgação Pública) para consulta 
pública até 28 de agosto. Uma sessão pública será realizada no dia 16 de julho para discutir os projetos dos 
Princípios revisados. 

Em 29 de junho, a IAIS publicou uma minuta de paper sobre supervisão de segurança cibernética das 
seguradoras para consulta pública até 13 de agosto. O paper tem como objetivo fornecer orientações 
adicionais aos supervisores de seguros que buscam desenvolver ou aperfeiçoar sua abordagem para a 
supervisão do risco cibernético, a segurança cibernética e a resiliência cibernética das seguradoras. 

Em 29 de junho, a IAIS publicou uma minuta de paper sobre a composição e o papel do Conselho de 
Administração para consulta pública até 13 de agosto. O artigo segue a autoavaliação e revisão por pares 
realizada pela IAIS em 2014, que mostrou a necessidade de uma supervisão mais proativa da governança 
pelos supervisores de seguros. 

Em 2 de julho, o Financial Stability Board (FSB) publicou uma consulta que estará aberta até o dia 20 de agosto 
a respeito de uma minuta sobre léxico cibernético, que compreende um conjunto de 50 termos centrais 
relacionados à segurança cibernética e à resiliência cibernética no setor financeiro. A publicação destina-se a 
apoiar o trabalho dos organismos de normalização do FSB, autoridades e participantes do setor privado, além 
de instituições financeiras e organizações internacionais de normalização.     

Recortes de Imprensa 

 Tecnologia 

Allstate investindo USD 40 milhões em reciclagem da força de trabalho (Digital Insurance) A inteligência 
artificial está chegando para a economia de serviços, de acordo com CEO da Allstate, Tom Wilson… 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.iaisweb.org/page/consultations/current-consultations/icps-6-and-20
https://www.iaisweb.org/page/events/stakeholder-meetings/
https://www.iaisweb.org/page/consultations/current-consultations/application-paper-on-cyber-security
https://www.iaisweb.org/page/consultations/current-consultations/application-paper-on-the-composition-and-the-role-of-the-board
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P020718.pdf
https://www.dig-in.com/articles/allstate-investing-40-million-in-retraining-workforce?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
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Blockchain: uma oportunidade de USD 200 bilhões em seguros? (Digital Insurance) As seguradoras deveriam 
identificar prioridades, avaliando onde estão e como o blockchain as levaria para lá, e priorizar possíveis casos 
de uso, diz o Boston Consulting Group… 

Profissionais de segurança céticos quanto ao preparo das empresas para ataques cibernéticos (Digital 
Insurance) Apesar do aumento da confiança entre muitas organizações em relação a seus pontos fortes de 
defesa, um novo estudo encontrou várias tendências que pesam contra melhores posturas de segurança de 
TI… 

Como transformar digitalmente o processo de venda de seguros (Insurtechnews). Graças às plataformas de 
CRM, os dados e as interações com os clientes são registrados, compartilhados e ficam visíveis para todos os 
níveis gerenciais da empresa, tornando o processo de tomada de decisões e estratégias de venda muito mais 
fáceis... 

A oportunidade da Amazon de expandir para o ramo de seguros (Insurance Times). A Amazon está bem 
posicionada para expandir seu produto de seguro Amazon Protect, de acordo com a inteligência de mercado 
do grupo CB Insights. A recente aquisição da sua seguradora parceira, The Warranty Group, pela Assurant por 
2 bilhões e meio de dólares abriu o escopo para que o Amazon Protect se expanda para novos territórios... 

A formação de um cientista de dados de seguro (Digital Insurance). Recentemente, Matt Levine da Bloomberg 
fez uma declaração provocativa: graças às ferramentas e plataformas cada vez mais sofisticadas, a análise de 
dados será tão fácil quanto utilizar o Excel... 

Top 5 desafios de contratar, pagar e avançar os talentos tecnológicos (Digital Insurance). Por que é tão difícil 
encontrar e manter analistas de dados e desenvolvedores? Muitas organizações reclamam da dificuldade de 
encontrar e reter profissionais com habilidades tecnológicas, especialmente de desenvolvimento de 
softwares, análise de dados e posições de segurança cibernética... 

 Macroeconomia e Resseguro 

Autoridades fazem progresso em restrição de riscos financeiros (Asia Insurance Review). A China continua a 
progredir ao restringir os riscos do setor financeiro no primeiro trimestre de 2018, de acordo com a agência 
de rating Moody’s... 

Resseguradores de Hong Kong recebem tratamento preferencial de regulador chinês (Insurance Business 
Magazine). O regulador de seguros da China concordou com seu equivalente em Hong Kong em conceder 
tratamento preferencial para as resseguradoras de Hong Kong, relevou um funcionário sênior da Autoridade 
de Seguros de Hong Kong (IA)... 

As instituições estatais de previdência chinesas sentem a pressão do “baby boom” (Bloomberg). O presidente 
chinês Xi Jinping quer que as mulheres tenham mais filhos, e isso tem se provado um desafio custoso... 

O que esperar da Indústria de Resseguros em 2018: Fitch (Insurance Journal). A indústria global de resseguro 
demonstrou resiliência seguindo o recorde mundial de perdas catastróficas em 2017, na medida em que uma 
forte capitalização e efetiva gestão de riscos permitiu que o setor absorvesse todos os baques da Mãe 
Natureza, mantendo amplamente a sua força financeira... 

É esperado que a Malásia conceda às seguradoras estrangeiras mais tempo para se adequar aos padrões 
locais (Insurance Journal). O banco central da Malásia está considerando garantir extensões a seguradoras 
estrangeiras para dar-lhes mais tempo de adaptação aos desafios enfrentados por seus empreendimentos 
locais, e pessoas com conhecimento sobre o assunto afirmam que... 

 

 

https://www.dig-in.com/news/blockchain-a-200-billion-opportunity-in-insurance?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.dig-in.com/news/security-pros-skeptical-of-firms-preparedness-for-cyber-attacks?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://insurtechnews.com/insights/how-to-digitally-transform-the-insurance-field-sales-process
https://www.insurancetimes.co.uk/amazons-opportunity-to-expand-into-insurance-/1427517.article
https://www.dig-in.com/opinion/the-making-of-an-insurance-data-scientist?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.dig-in.com/slideshow/5-top-challenges-to-hiring-paying-and-advancing-tech-talent?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/43350/Type/eDaily/China-Authorities-make-progress-in-curbing-financial-risks
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/hk-reinsurers-to-receive-preferential-treatment-from-china-regulator-104795.aspx
https://www.insurancejournal.com/news/international/2018/06/28/493479.htm
https://www.insurancejournal.com/news/national/2018/06/27/493234.htm
https://www.insurancejournal.com/news/international/2018/06/28/493481.htm
https://www.insurancejournal.com/news/international/2018/06/28/493481.htm

