Boletim de Monitoramento | 30 de agosto de 2022
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.
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http://www.gfiainsurance.org/en/

Consultas e Publicações Recentes
No dia 23 de agosto, a International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS
Foundation) publicou um comunicado de imprensa sobre a nomeação de novos membros para
o International Sustainability Standards Board (ISSB) (Clique aqui)…
No dia 25 de agosto, a Força-Tarefa de Ação Financeira publicou um relatório sobre as medidas
da Alemanha para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (Clique
aqui)...
No dia 25 de agosto, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou
o os comentários que recebeu para a sua consulta pública sobre os desafios fiscais decorrentes
da digitalização (Clique aqui)...

Recortes de Imprensa
 Tecnologia
Insurance Europe: As lições aprendidas com a revisão do PSD2 (Diretiva Europeia de Serviços
de Pagamento) devem ser aplicadas a futuras propostas de “open finance” da Comissão
Europeia (Xprimm) A Insurance Europe acolhe as intenções declaradas dá Comissão Europeia a
fim de realizar uma revisão abrangente do pedido e impacto do PSD2…

 Macroeconômia

O OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions) do Canadá divulga as diretrizes
finais de capital de seguro para a IFRS 17 (Reinsurance News) O OSFI anunciou o lançamento
das diretrizes finais de capital para o seguro…
AM Best eleva a perspectiva da indústria de seguros do Chile para “Estável” (Reinsurance
News) AM Best revisou sua perspectiva de segmento de mercado na indústria de seguros do
Chile e mudou de negativo para estável, devido à dinâmica do mercado, medidas regulatórias
eficazes e recuperação…
Revisões na mensuração de capital são neutras a crédito para seguradoras chinesas – Moody’s
(Reinsurance News) A Moody's Investors Service realinhou os parâmetros do índice de
solvência para 22 seguradoras chinesas, após a revisão da mensuração de capital na segunda
fase do Sistema de Solvência Orientado ao Risco da China (C-ROSS)…

 Outros
Rendimentos de investimento não devem afastar o aumento de preços de resseguros, diz JP
Morgan (Reinsurance News) Um relatório recente da JP Morgan sugere que o aumento dos
retornos de investimento das (res)seguradoras não reduzirá o aumento dos preços…
Aspen abandona KPMG por “fraquezas” nos relatórios financeiros (Reinsurance News) A
seguradora e resseguradora Aspen Insurance Holdings, com sede nas Bermudas, confirmou
que a KPMG deixará de atuar como sua empresa de contabilidade, após Aspen identificar
“fraquezas materiais” nos controles internos sobre relatórios financeiros…
Mudanças nas práticas de subscrição para alcançar o Net Zero: Kennedys (Reinsurance News)
Mudar as práticas de subscrição das resseguradoras é fundamental para a transição do Net
Zero das empresas, de acordo com um relatório recente do escritório de advocacia global
Kennedys…
Perdas seguradas de desastres naturais atingiram US$ 34 bilhões no primeiro semestre de
2022, diz Munich Re (Reinsurance News) Mais uma vez, os EUA lideraram no primeiro
semestre de 2022 com o maior nível de perdas relacionadas ao clima, que, globalmente,
atingiu US$ 65 bilhões no período, dos quais pouco mais de 50% foram cobertos por
(res)seguros, de acordo com a Munich Re…

