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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 10 de janeiro, o Conselho de Estabilidade Financeira publicou respostas à sua consulta 
sobre como obter maior convergência na comunicação de incidentes cibernéticos. (Clique 
aqui)... 
 
No dia 11 de janeiro, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) publicou o 
seu Roadmap para 2023-2024. O roteiro traça os projetos e atividades que compõem o 
programa de trabalho da IAIS para os próximos dois anos, orientados pelo seu Plano Estratégico 
2020-2024.(Clique aqui)... 
 
No dia 12 de janeiro, a IAIS anunciou que em 9 de fevereiro de 2023, entre 13h e 14h, realizará 
uma sessão virtual de partes interessadas sobre seu trabalho sobre diversidade, equidade e 
inclusão.(Clique aqui)... 
 
No dia 16 de janeiro, foi anunciado que a 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde do G20, 
organizada sob a presidência indiana do G20, está programada para ser realizada de 18 a 20 de 
janeiro de 2023 em Thiruvananthapuram, Kerala.(Clique aqui)... 
 
Recortes de Imprensa 
 
• GFIA nas notícias 

 
GFIA compartilha dicas sobre o que fazer e o que não fazer no cenário de open insurance 
(Insurance Business Magazine) Para ajudar os formuladores de políticas e as partes interessadas 
a entender melhor as questões de open insurance e o compartilhamento de dados envolvidos, 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.fsb.org/2023/01/public-responses-to-consultation-on-achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-reporting/
https://www.fsb.org/2023/01/public-responses-to-consultation-on-achieving-greater-convergence-in-cyber-incident-reporting/
https://www.iaisweb.org/2023/01/iais-2023-2024-roadmap-outlines-two-year-workplan-addressing-key-risks-and-trends-in-the-insurance-sector/
https://www.iaisweb.org/2023/01/stakeholder-session-on-the-iais-work-on-diversity-equity-and-inclusion-dei-in-the-insurance-industry/
https://www.g20.org/en/media-resources/press-releases/january-2023/hwg1/
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/gfia-shares-tips-on-dos-and-donts-for-open-insurance-432471.aspx


a Federação Global de Associações de Seguros (GFIA) divulgou uma lista de o que fazer e o que 
não fazer para servir como uma diretriz aproximada... 
 
Também coberto por: 

• Aagora 
• BirminghamDailyJournal.com  
• InsuranceNewslink – Clique aqui 
• Riskochforsakring.di.se – Clique aqui 
 
• Tecnologia 

 
Perda cibernética permanece estável em 1º de janeiro, apesar do endurecimento da taxa: 
Gallagher Re (Reinsurance News) As resseguradoras agregam excesso de perda/parada de 
perdas cibernéticas permaneceram estáveis em 1/1, revelou a corretora global de resseguros 
Gallagher Re em seu 1º relatório de visualização… 
 
• Outros  

 
As resseguradoras devem buscar novas oportunidades e reprecificar em meio à pressão 
climática: Moody's (Reinsurance News) Embora as resseguradoras tenham até agora conseguido 
se defender contra uma onda crescente de perdas por catástrofes naturais, mais esforços de 
redução de riscos, novas oportunidades e novas medidas de reprecificação serão necessárias 
para que o mercado resista aos desafios das mudanças climáticas, diz a Moody's… 
 
O otimismo sobre a riqueza das famílias desaba, pesquisa global mostra (Reuters) Apenas duas 
em cada cinco pessoas acreditam que suas famílias estarão melhor no futuro, de acordo com 
uma pesquisa global regular que também identificou níveis crescentes de desconfiança nas 
instituições entre as famílias de baixa renda... 
 
Seguros em 2023: Uma recuperação lenta, mas há um lado positivo – Berger, Swiss Re Corporate 
Solutions (Reinsurance News) O mundo está chegando ao fim de mais um ano tumultuado e a 
pergunta que está na mente de todos é: o que vem a seguir para a economia global e a indústria 
de seguros? Do ponto de vista da Swiss Re Corporate Solutions agora, enquanto a empresa ainda 
vê problemas de curto prazo no próximo ano, também há vislumbres de um lado positivo, afirma 
o CEO Andreas Berger… 
 
Desvios de mercado refletem desafios inflacionários para o setor não-vida: Fitch (Reinsurance 
News) Embora as perspectivas globais para o setor de seguros não-vida permaneçam neutras, 
essa classificação desmente os desafios significativos enfrentados por muitos mercados 
desenvolvidos, pois sentem os impactos das pressões inflacionárias, de acordo com a Fitch 
Ratings… 
 
Sindicatos franceses se preparam para lutar contra a aposentadoria tardia (Reuters) Sindicatos 
franceses e partidos de oposição na quarta-feira disseram que lutariam muito para tentar 
descarrilar um plano altamente impopular para fazer as pessoas trabalharem mais tempo antes 
de receberem uma aposentadoria... 
 
Margens de subscrição das resseguradoras devem melhorar em 2023, diz Fitch (Resseguro) A 
Fitch Ratings divulgou um relatório sugerindo que as margens de subscrição das resseguradoras 
após a retrocessão aumentarão em média 4 pontos percentuais em 2023… 
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