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Entre as matérias desta edição do Boletim GFIA, a Bloomberg informa que, após algumas
seguradoras europeias terem recusado a venda de apólices para mineradoras de carvão
efabricantes de armamentos, seguradora holandesa disse estudar estender esse movimento
para a indústria de jogos de azar e nuclear.
A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, comentou que esse parece ser um
movimento que vem ganhando força na Europa e que pode formar uma tendência que venha a
alcançar outros continentes no futuro. “Apesar da recusa de proteção securitária a indústrias desse
tipo ser algo controverso, ela coloca-se no âmbito das questões de responsabilidade social e
sustentabilidade, inclusive devido à crescente pressão social”, afirmou.

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/enConsultas e Publicações Recentes


No dia 19 de junho, a Global Business Coalition (GBC) pediu uma ação urgente na reforma
da Organização Mundial do Comércio (OMC).



Em 19 de junho, a OMC publicou o discurso de seu diretor-geral, Roberto Azevêdo, sobre
como a reforma e o desenvolvimento da OMC estão intrinsecamente ligados.



No dia 21 de junho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um relatório detalhado
sobre combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)
na China.



Em 21 de junho, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) publicou um relatório sobre o
processo em andamento para melhorar a conformidade global com AML e CFT.



Em 21 de junho, o GAFI publicou os resultados de sua reunião plenária sob a presidência
dos Estados Unidos, realizada em Orlando em 19 e 21 de junho de 2019.



Em 21 de junho, a FATF publicou sua orientação para uma abordagem baseada em risco
para ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais.



No dia 24 de junho, a OMC publicou seu 21º relatório de monitoramento sobre as medidas
comerciais do Grupo dos 20 (G20).

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Facebook desencadeia nova fúria em Washington por conta de seu projeto de
criptomoeda (Bloomberg) Os planos do Facebook Inc. para criar uma nova criptomoeda, que pode
ser usada para tudo, desde o comércio até as transferências de dinheiro, estão enfrentando recuo
de legisladores norte-americanos …

Ataque cibernético por e-mail pode custar US$ 3,25 bilhões em prejuízos segurados no Reino
Unido (Commercial Risk Europe) As empresas britânicas só receberão US$3,25 bilhões em perdas
econômicas totais de um grande ataque cibernético em um serviço de e-mail, segundo a empresa de
modelagem de risco Kovrr…
As seguradoras perguntam se o GDPR cumpriu os seus objetivos (Atuarial Post) A Insurance
Europe publicou um briefing 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…
“As empresas procurarão em outro lugar se as seguradoras não oferecerem produtos
cibernéticos”, dizem os compradores alemães (Commercial Risk Europe - Cadastre-se
gratuitamente para ler este artigo) As seguradoras comerciais precisam ter cuidado para não limitar
sua capacidade de ajudar as empresas a gerenciar riscos cibernéticos e buscar outras soluções …
A International Underwriting Association forma o grupo de proteção de dados (Revista
Insurance Business) Já pode ter passado mais de um ano desde que o Regulamento Geral de
Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) entrou em vigor, mas a discussão em torno do
assunto ainda está longe de terminar…
AIA foi multada em SG$10.000 por violação de dados (Insurance Business Magazine) A Personal
Data Protection Commission (PDPC) de Cingapura multou o AIA em SG$10.000 após uma violação
de dados, em que as cartas destinadas a 245 clientes foram entregues a duas pessoas…
Macroeconomia e Resseguro
APRA incita as seguradoras a desenvolver planos para enfrentar a sustentabilidade
financeira (Asian Insurance Review) A Australian Prudential Regulatory Authority (APRA) pediu às
seguradoras privadas de saúde (PHIs) para enfrentarem urgentemente os desafios crescentes que
ameaçam a sustentabilidade financeira do setor. As seguradoras que continuam adotando uma
abordagem passiva podem…
Associação de seguros da China diz que participação de mercado de seguradoras
estrangeiras subiu (Reuters) A Associação de Seguradoras da China afirma que a participação de
mercado de seguradoras estrangeiras subiu para 6,48% em abril, alta de 1,78 pontos percentuais
em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a Associação de Seguros da China na
quinta feira…
Governo da Índia considera a venda de algumas operações de 3 seguradoras estatais (Asia
Insurance Review) O governo indiano está explorando várias opções para reestruturar três
seguradoras totalmente estatais, incluindo dividi-las em unidades menores ou alienar algumas
operações para o setor privado…
Novos reguladores de sinistros precisam do endosso de associações do setor (Asia Insurance
Review) Todos os pedidos de novas licenças para ajuste de perdas devem ser endossados
pelaAssociation of Philippine Adjustment Companies (APAC) ou pelo Philippine Institute of Loss
Adjusters (PILA)...
Regulador interessado em planos de microsseguro (Asian Insurance Review) O Escritório da
Comissão de Seguros (OIC) está promovendo a ideia de lançar programas de microsseguro com
baixos prêmios projetados para as bases e aposentados, relatou o The Bangkok Post…
Outros
As seguradoras refutam as alegações de que os consumidores obtêm um negócio
injusto (Asia Insurance Review) As pessoas que fazem seguro conseguem um acordo justo com a

seguradora, contrariamente à afirmação do consumidor Neozelandês, disse ontem o Conselho de
Seguros da Nova Zelândia (ICNZ)...
Seguradora pretende acabar com cobertura para jogos de azar, armas e energia
nuclear (Bloomberg) As maiores seguradoras da Europa se recusam a vender apólices para
mineradoras de carvão e fabricantes de armas. Uma empresa holandesa foi mais longe ainda ao
negar cobertura a companhias que administram jogos de azar e empresas de geração de energia
nuclear...
Maior colaboração público-privada é necessária para fechar a lacuna de proteção (Asia
Insurance Review) A fim de reduzir o gap de proteção que deixa os países asiáticos emergentes
mais vulneráveis a catástrofes naturais, o Insurance Development Forum (IDF) convocou a indústria
para acelerar a colaboração e a ação público-privada...

