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Sobrre a GFIA
A Feederação Global
G
de Associações
A
de Seguro
os (GFIA, na
n sigla em
m inglês) é uma
assocciação sem
m fins lucraativos criadda para rep
presentar as
a associaçções de segguros
nacio
onais e regionais que atendam aaos interessses gerais das
d empresaas de seguro de
Vida,, Saúde, Seguros Gerrais e Ressseguro. A instituição tem comoo objetivo fazer
repreesentações aos govern
nos nacionaais, regulado
ores interna
acionais e ooutros em nome
n
do m
mercado seggurador mu
undial. Com 40 instituições associadas, entree elas a CNsseg, a
GFIA
A representaa cerca de 87%
8 do totaal de produçção de prêm
mio de segu ros no mun
ndo.
Semaanalmente, a GFIA disttribui aos s eus membrros um Bole
etim com u m compilad
do de
consultas, publlicações e notícias coom o obje
etivo de co
ontribuir paara um diálogo
interrnacional so
obre questõ
ões de intereesse comum
m do mercado seguraddor.
Para

mais

informações

sobre

a

GFIA,

acesse

seu

sitee

institucional:

http:///www.gfiainsurance.orgg/en/

P
es Recentees
Consultas e Publicaçõe
No dia 30 de ago
osto, Willis Towers
T
Watsson publicou
u sua visão geral
g
dos meercados globais de
agostto de 2022 (C
Clique aqui)…
…
No d
dia 31 de agosto, a Orrganização I nternacional das Comisssões de Vaalores Mobiliários
publicou um relattório educaccional sobre ffinanças susttentáveis (Clique aqui)...
No d
dia 2 de settembro, o Fundo
F
Moneetário Intern
nacional (FM
MI) publicou um relatórrio de
assisttência técnicca sobre a avaliação d e gestão de
e investimen
ntos do Rei no Unido (C
Clique
aqui)...

Reco
ortes de Imprensa
 Tecnologgia
Risco
o da cadeia de
d suprimen
ntos cibernéttica revela desafios
d
do mercado
m
de resseguros: SCOR
(Reinsurance New
ws) Em um relatório reecente, a re
esseguradora
a francesa SSCOR abordou os
desaffios potenciaais para o me
ercado em m
meio à cresce
ente preocup
pação de ataaques cibernéticos
às cad
deias de sup
primentos diggitais…
o acompanhha a demand
da cibernéticca: S&P (Reinnsurance Ne
ews) A
Capacidade de reesseguro não
S&P Global Ratin
ngs diz em um
u novo rel atório que, embora a demanda porr proteção contra
c
riscoss cibernéticcos esteja crescendo,
c
a capacidad
de de resse
eguro nessee setor não
o está
acom
mpanhando seu ritmo.

Conselhos do Reino Unido sofrem até 11 milhões de ataques cibernéticos por ano: Gallagher
(Reinsurance News) Nova pesquisa de Gallagher sugere que os conselhos do Reino Unido estão
sofrendo um coletivo de 10.000 ciberataques todos os dias...
Como os dados e a IA podem ajudar o setor de seguros na recuperação pós‐pandemia
(GlobalBankingandFinance.com) O setor de seguros emergiu como um pilar crítico da
economia mundial. Para contextualizar, as seguradoras europeias pagam sinistros no valor de
cerca de 1 trilhão de euros por ano e investiram mais de 10,4 trilhões de euros na economia…

 Macroeconômia
Ex‐presidente da China Life Insurance é expulso do Partido Comunista (Reuters) Wang Bin, ex‐
presidente da China Life Insurance Co (601628.SS) e seu ex‐presidente Chefe do Partido
Comunista, foram expulsos do partido e demitidos de cargos públicos por suborno e
corrupção, disse o órgão anticorrupção da China…

 Outros
Mudança climática impactando negativamente a acessibilidade do seguro residencial na
Austrália: Finity (Reinsurance News) O impacto severo das mudanças climáticas está
ampliando a lacuna na acessibilidade do seguro residencial para as famílias australianas, diz
um relatório recente do “Green Book” da Finity.
Aumento das taxas de juros benéficos para as resseguradoras: Goldman Sachs (Reinsurance
News) Com as taxas de juros já subindo no Reino Unido e na Europa, e novas altas esperadas
nos próximos meses, analistas do Goldman Sachs previram que os índices serão benéficas para
as empresas de resseguros no longo prazo.…
AIG é processada por empresa petrolífera em disputa de litígio climático (Reinsurance News)
Companhia pertencente à AIG foi processada pela subsidiária da Sunoco, Aloha Petroleum por
se recusar a cobrir os custos sinistros relacionados ao clima pelos governos locais...
Papel crítico para resseguradoras na transição do Net‐Zero e habilitação da tecnologia
climática: PwC (Reinsurance News) Com o evento presencial do setor de resseguros Monte
Carlo Rendez‐vous acontecendo em apenas uma semana, a PwC está destacando o importante
papel das resseguradoras e subscritores no apoio à transição para o Net‐Zero, bem como na
habilitação da inovação em tecnologia climática...

