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O site de notícias Bloomberg informa que o presidente francês enfrenta um sistema de pensões
em estado de falência. A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, comenta
que “reformas em sistemas de pensões exigem análises cuidadosas dos diversos aspectos
econômicos e sociais envolvidos, e principalmente uma leitura ampla da situação do mercado de
trabalho. Na França, as propostas para fundir gradualmente os 42 diferentes sistemas de pensão
objetivam universalizar o sistema previdenciário, com as mesmas regras para todos os contribuintes.
No Brasil, a reforma da previdência, além de equiparações entre contribuintes, é fundamental para
equilibrar o lado fiscal, das contas públicas, e permitir a volta do crescimento econômico.”
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 13 de junho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um discurso de seu vice-diretor
Tao Zhang, sobre os principais desafios da próxima década
Em 14 de junho, o FMI publicou um podcast de David Dollar, pesquisador sênior do China Center
na Brookings Institution, sobre o valor das cadeias de valor...
Em 14 de junho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) publicou seu Plano
Estratégico 2020-2024.
Em 14 de junho, o Grupo Consultivo Regional do Financial Stability Board (FSB) para a Ásia se
reuniu em Kuala Lumpur em uma reunião organizada pelo Banco Negara Malásia, para discutir o
desenho e uso de exercícios de simulação de crise, financiamento de pequenas e médias empresas
e clima riscos financeiros relacionados.
Em 14 de junho, a IAIS publicou uma consulta pública sobre o material de supervisão da IAIS e
uma consulta pública sobre revisões dos Princípios Básicos de Seguros (ICPs) e da ComFrame
relacionados à estrutura holística para o risco sistêmico no setor de seguros.
Em 17 de junho, o FMI publicou um blog sobre como tornar a área do euro mais resiliente antes da
próxima recessão.
Em 17 de junho, o FMI publicou um documento de trabalho sobre como a tributação afeta as horas
trabalhadas nos novos Estados membros da União Européia.

Recortes de Imprensa
Tecnologia

As seguradoras perguntam se o GDPR cumpriu os seus objetivos (Actuarial Post) A Insurance
Europe publicou um briefing de visão que analisa se o Regulamento Geral de Proteção de Dados
(GDPR) cumpriu os seus objetivos de proteção reforçada e maior harmonização das regras de
proteção de dados…
A VW chega perto de fechar o negócio com a Ford em carros elétricos e
autônomos (Bloomberg) A Volkswagen AG está perto de um acordo com a Ford Motor Co. para
cooperar em tecnologia de carros elétricos e veículos autônomos, disse Herbert Diess, presidenteexecutivo, a altos executivos em um encontro na sede da montadora ...
A tecnologia ultrapassada classificou o maior risco para as seguradoras em todo o
mundo (The Actuary). A infraestrutura de TI e os modelos de negócios Legacy representam a maior
ameaça para o setor de seguros global, segundo uma pesquisa com mais de 900 especialistas do
setor…
Gigante da Internet forma parceria estratégica com grupo de seguros (Asian Insurance Review)
China Insurance Group e gigante da Internet Tencent assinou ontem um acordo de cooperação
estratégica em Shenzhen, para permitir a transformação digital da China Insurance, e promover as
principais capacidades de tecnologia digital da Tencent…
Empresa InsurTech fecha rodada de financiamento superior a US $ 145 milhões (Asian
Insurance Review) A startup de InsurTech, sediada em Pequim, Waterdrop, fechou uma série C
totalizando mais de 1 bilhão de yuans (US $ 145 mi)…
Mobileye espera ver os veículos automotivos na estrada em 2020 (Bloomberg) A unidade
Mobileye NV da Intel espera lançar um teste de cabine robótica no próximo ano em Israel, informou
a empresa à Bloomberg News no domingo...
UE deve melhorar 5G e impulsionar tecnologia, dizem as principais empresas (Politico) A
próxima Comissão Europeia deve priorizar o reforço das redes 5G do Continente e acelerar a
aceitação de tecnologias como a IA, de acordo com um inquérito a algumas das maiores empresas
da UE…
Facebook quer sua criptomoeda para um dia Rival o dólar (Bloomberg) O Facebook revelou
planos para uma nova criptomoeda que a gigante de mídia social espera que um dia troque em
escala global, muito parecido com o dólar americano…
A Truckmaker Volvo fará parceria com a Nvidia para desenvolver IA para veículos sem
motorista ( Reuters) A AB Volvo, da Suécia, está unindo forças com a fabricante de chips
americana Nvidia para desenvolver inteligência artificial usada em caminhões autônomos, disseram
as empresas na terça-feira.
Macroeconomia e Resseguro
China diz que não cederá a nenhuma pressão dos EUA sobre o comércio (Reuters) O Ministério
do Comércio da China disse na quinta-feira que Pequim não cederia a nenhuma "pressão máxima"
de Washington, e qualquer tentativa dos Estados Unidos de forçar a China a aceitar um acordo
comercial falhou…
50% dos Kiwis concordam que ter seguro adequado é vital (Asian Insurance Review) Mais de
50% dos neozelandeses pesquisados concordaram ou concordaram fortemente que é importante ter
a quantia certa de seguro para cobrir o impacto de eventos de risco em potencial, segundo pesquisa
encomendado pelo Financial Services Council (FSC)…

Custos de seguro do petroleiro para pular após ataques do Golfo (Bloomberg) Os proprietários
de petroleiros estão ficando cada vez mais nervosos com o carregamento de cargas da maior região
de exportação do mundo para petróleo bruto depois da última rodada de ataques contra navios…
Mandíbula, mandíbula, não guerra, guerra: Priorização das opções de reforma da
OMC (VoxEU) A próxima Cúpula dos Líderes do G20 corre o risco de ser ofuscada pela Guerra de
Comércio sino-americana ...
O crescimento da produção industrial da China em maio é o mais baixo em 17 anos, como
uma mordida na guerra comercial (Reuters) O crescimento da produção industrial da China
desacelerou para uma baixa de mais de 17 anos em maio, enquanto o investimento também esfriou,
no mais recente sinal de enfraquecimento da demanda da segunda maior economia do mundo a
medida que os Estados Unidos aumentam a pressão do comércio…
Federação do Comércio exige aumentar o teto de IDE em seguros para 74% (Asian Insurance
Review) O governo precisa aumentar o teto dos investimentos estrangeiros diretos no setor de
seguros para atrair investimentos no exterior, a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria
Indianas (FICCI) ) disse ontem…
O setor de seguros gerais carece de especialização atuarial (Asian Insurance Review) O número
de atuários para o setor de seguros como um todo na Indonésia é considerado suficiente, de acordo
com Fauzi Arfan, presidente da Indonesian Actuary Association (PAI). Ele disse que existem cerca
de 650 funcionários atuariais no país ...
1 milhão de estrangeiros aderiram ao plano nacional de seguro de saúde (Asian Insurance
Review) Os assinantes estrangeiros do programa de seguro de saúde da Coréia do Sul chegaram a
1 milhão em 2018, com mais estrangeiros permanecendo no país...
As seguradoras de viagens trabalham para estender a cobertura para a saúde mental (Asian
Insurance Review) O Conselho de Seguros da Austrália (ICA) está liderando uma abordagem ampla
do setor para estender ainda mais a cobertura em apólices de seguro de viagem para condições de
saúde mental…
Governo pode unificar todas as 4 seguradoras gerais estatais sob uma entidade (Asian
Insurance Review) O governo indiano está planejando formar uma única entidade mega
consolidando todas as quatro seguradoras estatais - Oriental, Nacional, Índia Unida e Nova Índia ...
Malmström: Acordo comercial Mercosul ao alcance mas "não a qualquer preço" (Euractiv) A
comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström, afirmou na segunda-feira (17 de junho) que um
acordo comercial com os países do Mercosul pode ser concluído até o final deste mandato. preço
”como outros parceiros comerciais aguardam o resultado com“ grande atenção ”…
Outros
Líderes da UE pretendem chegar a um acordo climático final 'no início de 2020' (Euractiv) As
conversações sobre um plano climático para 2050 devem ser concluídas até o final deste ano em
vista da adoção final no início de 2020, segundo o projeto de conclusões da cúpula da UE ocorrendo
na próxima semana em Bruxelas ...
Macron enfrenta sistema de pensões francês que faliu com outros presidentes (Bloomberg) A
França não terminou as reformas. Essa é a principal mensagem que o primeiro-ministro Edouard
Philippe pretendia transmitir no Parlamento na quarta-feira…
Regulador de commodities dos EUA vê risco de mercado de mudança climática, pede
ação (Reuters) O principal regulador de commodities dos EUA disse na quarta-feira que a mudança
climática representa um grande risco de mercado e pediu à ação do governo federal para enfrentá-

la, colocando-o em desacordo com a administração Trump, que tem muitas vezes demitiu a questão
...
Impulso climático na Europa provavelmente não chegará ao mínimo de promessa NetZero (Bloomberg) Líderes da União Européia planejam ressaltar a importância da luta contra a
mudança climática quando se reunirem na semana que vem, embora suas palavras não cheguem a
um mandato emissões de combustíveis fósseis…
Swedbank suspende chefes em braço estoniano após análise de lavagem de
dinheiro (Reuters) O Swedbank suspendeu os dois principais executivos em seu negócio na
Estônia, com efeito imediato, agindo em uma investigação interna sobre o cumprimento das regras
de lavagem de dinheiro no banco.

