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O site da Bloomberg publicou artigo criticando a “elite de Wall Street”, que reclama contra os 
juros baixos e, eventualmente, negativos, fixados pelos bancos centrais europeus, afirmando 
que prejudicam a economia, apesar de, segundo o autor do artigo, não haver evidências de que 
essas taxas são, de fato, prejudiciais. A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
afirmou que “no Brasil, ainda que não tenhamos taxas de juros reais negativas, uma série de fatores 
conjunturais, tais como: a consolidação de um cenário de inflação baixa, a alta capacidade ociosa da 
economia, as expectativas inflacionárias abaixo da meta e o desfecho da reforma da Previdência no 
Congresso permitem que a autoridade monetária continue a reduzir a taxa Selic, pavimentando o 
caminho para que os juros básicos continuem a cair até o final do ano. Com os juros em patamares 
históricos, a tendência é que a economia se dinamize, estimulando a procura por soluções de 
seguros oferecidas pelo mercado segurador.” 

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 

 No dia 15 de novembro, a International Association Of Insurance Supervision (IAIS)  adotou 
o framework para supervisão de grupos de seguradoras com atuação global e da mitigação de risco 
sistêmico no setor de seguros. 

 No dia 26 de novembro, a IAIS irá realizar uma sessão pública de discussão sobre os resultados da 
consulta pública de 2019. 

Recortes de Imprensa 

GFIA nas notícias 

A presidência japonesa do G20 vê o envelhecimento como uma questão-chave (Asia Insurance 
Review) Uma das prioridades da presidência japonesa do G20 é o envelhecimento e suas 
implicações políticas, disse Sr Toshihide Endo, comissário da Financial Services Agency of Japan, 
em um trecho do relatório anual para a Global Federation of Insurance... 

Tecnologia 

Quem vai sobreviver a disrupção do mercado de seguros?  (Insurance Business Magazine) A 
história do seguro moderno data de 1666, quando um grande incêndio em Londres destruiu 70.000 
residências e o Londrino Nicholas Barbon começou a conceder coberturas de seguros às casas nas 
quais ajudou a construir, de acordo com a Swiss Re... 

Vinte oito milhões de canadenses foram afetados por violações de dados - relatório (Insurance 
Business Magazine) O Office of Privacy Commissioner of Canada (OPC) publicou resultados de uma 
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avaliação de vários incidentes com violações de dados que ocorreram no ano passado, onde 10 
milhões de dados privados foram... 

Seguros podem fazer mais com a TI (Asia Insurance Review) Enquanto as seguradoras na 
Tailândia prestam mais atenção na distribuição online, o regulador acredita que pode ser feito mais 
para melhorarem essas operações... 

Podemos ter muitos dados? (VoxEU.org) O escândalo da Cambridge Analytica apresentou uma 
forma sofisticada das plataformas de mídias sociais que permitiram as empresas a inferir 
informações sobre usuários e não usuários de dados compartilhados... 

Macroeconomia e Resseguro 

Seguradoras e resseguradores arriscam irrelevância através da mentalidade de negócios 
“business as usual” de: John Neal (Reinsurance News) Companhias de seguros e resseguro 
correm o risco de se tornarem irrelevantes aos olhos de seus clientes, se decidirem continuar com 
uma abordagem de “procedimentos usuais”, apesar de muitos desafios que o setor enfrenta hoje... 

Seguradoras calculam preços de seguros de saúde após exclusões padronizadas (Asia 
Insurance Review) O preço do seguro de saúde é um processo de descoberta para as seguradoras, 
seguindo a padronização das exclusões que entraram em vigor em 1 de outubro, de acordo com o 
diretor geral e CEO da Future Generali India Insurance’s, Sr. Anup Raul... 

Seguradoras Coreanas atormentadas por “três pontos negativos” (Insurance Business 
Magazine) Tanto os seguros de vida como os seguros gerais na Coréia do Sul esperam apresentar 
seus piores desempenhos devido aos “três pontos negativos” – Baixas taxas de natalidade, baixo 
crescimento econômico e baixas taxas de juros...                

Outros 

Wall Street está errada sobre taxas de juros negativas (Bloomberg) Há pouca evidência na 
Europa que a política é prejudicial. De fato, poderá ser mais efetiva se algumas taxas forem 
repassadas para mais clientes... 

Vítimas de golpes de pensão perderam 22 anos de suas economias em um dia (The Actuary) 
Vítimas de golpes de pensão perderam em média uma quantia de £82.000 no Reino Unido ano 
passado, o que equivale a 22 anos de economia de trabalhadores com salários médios... 

OSFI rejeita o projeto de capital proposto pela Capital Standard (Insurance Business Magazine) 
Embora tenha manifestado sua aprovação dos objetivos da Insurance Capital Standard (ICS), o 
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) não apoiou o projeto do ICS proposto 
recentemente pela International Association 
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