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Em 19 de agosto, o Banco Central Europeu (BCE) publicou um documento de trabalho sobre 
a identificação de pontos de inflexão na atividade econômica global. Avaliando a questão dessa 
virada, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que“apesar do cenário externo instável, o 
Brasil já conta com os fundamentos macroeconômicos equilibrados e perspectivas de reformas 
microeconômicas. Com a taxa de juros em seu menor nível histórico, as empresas e as pessoas têm 
condições de retomar empréstimos em condições mais previsíveis com relação à sua capacidade de 
pagamento. São atributos que podem oxigenar a economia, gerando um ciclo virtuoso.” 

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:www.gfiainsurance.org/en. 

Consultas e Publicações Recentes 

 Em 19 de agosto, o Banco Central Europeu (BCE) publicou um documento de trabalho sobre 
a detecção de pontos de inflexão na atividade econômica global. 

 Em 21 de agosto, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou asrespostas 
públicas recebidas sobre sua avaliação dos efeitos das reformas regulatórias financeiras no 
financiamento das PME. 

Recortes de Imprensa 

Tecnologia 

As finanças precisam de pessoas que trabalhem bem com robôs (Bloomberg). A inteligência 
artificial está substituindo empregos, mas também criando novos… 

Ransomware - eis tudo o que você precisa saber (Insurance Business Magazine) O Ransomware 
é um jargão cibernético na moda. Talvez você tenha ouvido falar sobre isso ao fazer um treinamento 
em segurança cibernética no escritório ou talvez tenha lido sobre isso nas notícias ... 

As violações de segurança cibernética aumentarão 70% até 2024 (The Actuary) As violações de 
segurança cibernética aumentarão quase 70% nos próximos cinco anos e custarão às empresas em 
torno de US $ 5 trilhões (£ 4 trilhões) anualmente, acima do aproximadamente US $ 3 trilhões de 
hoje ... 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2310~b27180482a.en.pdf?11ad4fcd8147a948b76d7d06b2dab567
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2310~b27180482a.en.pdf?11ad4fcd8147a948b76d7d06b2dab567
https://www.fsb.org/2019/08/public-responses-to-the-evaluation-of-the-effects-of-financial-regulatory-reforms-on-small-and-medium-sized-enterprise-sme-financing/
https://www.fsb.org/2019/08/public-responses-to-the-evaluation-of-the-effects-of-financial-regulatory-reforms-on-small-and-medium-sized-enterprise-sme-financing/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-20/finance-needs-people-who-work-well-with-robots?srnd=premium-europe
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/guides/ransomware--heres-everything-you-need-to-know-175661.aspx
https://www.theactuary.com/news/2019/08/cyber-security-breaches-to-rise-70-by-2024/


Lançamento de nova solução cibernética para o mercado de PME (Insurance Business 
Magazine) Uma agência de subscrição sediada em Melbourne lançou um novo produto de 
responsabilidade cibernética para o mercado de PME ... 

Dois em cada cinco motoristas desconhecem as economias em seguros telemáticos(The 
Actuary) Mais de dois em cada cinco motoristas britânicos não sabem que poderiam economizar 
dinheiro mudando para o seguro automóvel baseado em telemática, uma pesquisa da YouGov 
descobriu… 

Cyber - a faca de dois gumes da seguradora (Insurance Business Magazine) O risco de ataques 
cibernéticos redefiniu o ambiente de ameaças para todas as empresas do Reino Unido, mas 
particularmente para os serviços financeiros. Este setor tornou-se um ponto focal para atores ativos, 
às vezes patrocinados pelo Estado, que preenchem uma fronteira de risco em evolução... 

A vulnerabilidade cibernética industrial pode significar uma perda multibilionária de dólares 
para resseguradoras (Reinsurance News) A análise da empresa preditiva de modelagem de risco 
cibernético Kovrr alertou sobre o potencial de uma perda multibilionária para o setor de resseguros 
decorrente de uma vulnerabilidade recentemente descoberta no sistema operacional IoT de uma 
grande empresa de segurança ... 

Macroeconomia e Resseguro 

Os resseguradores asiáticos continuam a lidar com a concorrência intensa: Fitch(Reinsurance 
News) As empresas de resseguros na Ásia continuam a olhar para fusões e aquisições (M&A) e 
acesso a mercados de capitais alternativos para compensar a concorrência intensa, de acordo com 
a análise da Fitch Ratings ... 

O aumento da participação acionária de bancos pelas seguradoras aumenta o risco de 
concentração (Asia Insurance Review) As ligações entre os bancos e as seguradoras da China 
estão se fortalecendo, com os principais bancos dispostos a aumentar grandes quantidades de 
capital nos próximos 18 meses, observa a S&P Global Ratings ... 

A EY recomenda que três seguradoras se unam dentro de 18 meses (Asia Insurance Review) A 
EY recomendou que a National Insurance, United India Insurance e Oriental Insurance se unam 
dentro de 18 meses, informou a publicação indiana Business Standard… 

Outros 

A satisfação do seguro atinge um novo patamar entre as pequenas empresas, constata 
pesquisa do setor (Reinsurance News) Os pequenos empresários nunca ficaram tão satisfeitos 
com seus provedores de seguros, de acordo com os resultados de uma nova pesquisa da J.D. 
Power, um fornecedor de insights, dados e análises do consumidor... 

As taxas de juros causam desaceleração no volume de negócios de resseguros no segundo 
trimestre: PwC (Reinsurance News) O volume de negócios de resseguros diminuiu durante o 
segundo trimestre de 2019, à medida que as taxas de juros reverteram o curso e declinaram para 
mínimos de vários anos, de acordo com analistas da PwC… 

A Suíça tem uma nova maneira de impor a menor taxa de juros do mundo(Bloomberg) O Banco 
Nacional Suíço tem uma nova maneira de impor a menor taxa de juros do mundo ... 
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