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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 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: http://www.gfiainsurance.org/en/

Consultas e Publicações Recentes
•

No dia 28 de setembro, Willis Towers Watson (WTW) publicou um artigo sobre a inflação americana e o seu impacto
nos seguros (Clique aqui)…

•

No dia 29 de setembro, a WTW publicou sua visão geral dos mercados globais para setembro de 2022 (Clique
aqui)...

•

No dia 30 de setembro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um relatório sobre o papel dos retornos,
classificações e regulamento em seguros (Clique aqui)...

•

No dia 3 de outubro, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros publicou sua newsletter para setembro
de 2022 (Clique aqui)...

•

No dia 4 de outubro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou uma nota
sobre o impacto da guerra na Ucrânia para as seguradoras (Clique aqui)...

•

No dia 6 de outubro, a OCDE publicou um relatório sobre o progresso da Administração e Impostos e os Aspectos de
Certeza do primeiro pilar (Clique aqui)...

•

No dia 6 de outubro, a Willis Towers Watson publicou seu acompanhamento das finanças de pensão nos EUA para
setembro de 2022 (Clique aqui)...

•

No dia 6 de outubro, a OCDE publicou um relatório sobre incentivos fiscais e o imposto corporativo mínimo global
(Clique aqui)...

•

No dia 10 de outubro, o Conselho de Estabilidade Financeira publicou um relatório, no G20, de progresso
consolidado para 2022 e assim melhorar os pagamentos internacionais (Clique aqui)...

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Seguradoras pedem mais ações de contra os ataques cibernéticos: ICA (Reinsurance News) À medida que os ataques
cibernéticos aumentam em frequência e gravidade, o Conselho de Seguros da Austrália (ICA) recebeu com satisfação a
análise do Actuaries Institute sobre risco cibernético e o papel do resseguro na proteção contra os impactos do
cibercrime…
Swiss Re colabora com Waymo para estudar os veículos autônomos (Reinsurance News) A implantação segura da
tecnologia de veículos autônomos (AV) pode revolucionar o espaço de mobilidade, embora o setor de seguros possa
não estar equipado com conhecimentos e dados para avaliar esse novo risco, diz Swiss Re…
Lloyd's de Londres investiga um possível ataque cibernético (Reuters) Lloyd's de Londres está investigando um possível
ataque cibernético, disse o mercado de seguros comerciais na quarta-feira...

Outros
Construir resiliência às mudanças climáticas é de suma importância na África: ARC (Reuters) Antes da COP27, a
Capacidade Africana de Risco (ARC) descreve a importância do seguro paramétrico no continente africano, destacando a
necessidade de mais colaboração com as nações mais desenvolvidas…
Seguradoras da Europa alertam para riscos do “direito ao esquecimento” (The Actuary) Apresentando um “direito ao
esquecimento” para pessoas com doenças na legislação europeia prejudicaria consumidores e suas seguradoras, de
acordo com o órgão comercial da Insurance Europe…
Análise: Verdade ou blefe? Por que as advertências nucleares de Putin preocupam o Ocidente (Reinsurance News) O
último aviso do presidente Vladimir Putin de que ele está pronto para usar armas nucleares para defender a Rússia em
meio à guerra na Ucrânia, deixou uma grande preocupação no ar: o ex-espião da KGB está blefando?
Wefox incita a indústria global de seguros a melhorar a experiência do cliente (Reinsurance News) Insurtech com sede
em Berlim, wefox, está chamando a indústria de seguros para melhorar a experiência do cliente depois que os
resultados do Relatório de Segurança Global revelaram que há insatisfação generalizada e falta de confiança na
indústria…
CEO da AXA, Thomas Buberl: “O mundo está em um ambiente de multicrise” (Reinsurance News) O CEO da AXA,
Thomas Buberl, chamou a atenção, em uma rádio na frança, para a série de crises em que o mundo se encontra…
Lucro da resseguradora atingido por taxas de juros e atividade de furacões: DBRS Morningstar (Reinsurance News)
Apesar dos índices combinados mais baixos, a lucratividade geral das resseguradoras globais diminuiu
significativamente no primeiro semestre de 2022, refletindo principalmente taxas de juros mais altas que afetou as
avaliações de ações e títulos, e a pressão crescente do atual Atlântico temporada de furacões, diz DBRS Morningstar…
O atraso na luta contra a inflação do Fed gera temores de uma supercorreção da política (Reuters) Enfrentado com
evidências crescentes de que a política monetária frouxa dos EUA contribuiu para o rompimento da inflação no ano
passado, o Federal Reserve agora enfrenta o risco de ter saltado muito para o outro lado com seus planos para
combater as pressões de preços por meio de aumentos agressivos contínuos das taxas de juros mesmo quando a
economia mundial oscila…
Flórida tem um problema de inundação e problemas de seguros (Reuters) O furacão Ian atingiu a costa da Flórida na
semana passada, deixando uma quantidade enorme de danos e muitos mortos na sua passagem. O governador Ron
DeSantis está reunindo esforços de recuperação enquanto defende sua resposta à tempestade...

