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O site Reinsurance News publicou matéria destacando afirmação de executivo da Swiss Re sobre a
importância do seguro e do resseguro no fechamento da lacuna de infraestrutura. A esse
respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que “o bom ritmo de concessões à
iniciativa privada que o governo brasileiro vem impondo na área de infraestrutura dá algum alento
aos setores econômicos que dependem da modernização de portos, aeroportos, estradas, o tipo de
energia indispensável para que a economia nacional ganhe escala e participe de novos mercados
globais. Nesse cenário, o setor de seguros e o de resseguros são fundamentais para estruturação
dos projetos, dando a eles a viabilidade necessária para sua execução. Estamos falando de
proteções em todas as fases do empreendimento, da garantia de cumprimento do contrato de
execução da obra à proteção dos profissionais e executivos envolvidos no projeto”
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 19 de setembro, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou
seu mais recente Panorama Econômico Interino.



Em 18 de setembro, a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou o programa para o seu
Fórum Público, intitulado 'Negociação: adaptação a um mundo em mudança', que será realizado de 8
a 11 de outubro.
Recortes de Imprensa

Tecnologia
A maioria dos executivos que gastam menos de um dia em risco cibernético - estudo
Marsh (Insurance Business Magazine) A maioria dos membros do conselho e executivos seniores
responsáveis pelo gerenciamento de riscos cibernéticos de suas organizações tinham menos de um
dia no ano passado para gastar focados em questões de risco cibernético, de acordo com uma novo
relatório da Marsh e Microsoft...
Resgate de US $ 75.000 para liberar dados da cidade criptografados por hackers (Insurance
Business Magazine) Meses após sofrer um ataque cibernético debilitante, a cidade de Stratford
finalmente divulgou mais detalhes sobre o incidente, revelando que pagou um resgate para liberar
seus dados da criptografia…

Líderes empresariais que não priorizam o gerenciamento de riscos cibernéticos, relata
Marsh (Reinsurance News) Os líderes empresariais não estão gastando tempo suficiente abordando
o gerenciamento de riscos cibernéticos, de acordo com um novo relatório da corretora de
seguros/resseguros Marsh, mesmo quando o risco cibernético está cada vez mais entre as principais
preocupações da maioria organizações ...
O resseguro cibernético é insustentável em seu caminho atual: Ben Beeson da
Arceo (Reinsurance News) O mercado de ciberseguro e resseguro provavelmente será
insustentável se continuar no caminho atual, mas um melhor uso dos dados e uma regulamentação
mais informada podem oferecer uma solução ...
PME: Drivers de mudança no setor de seguros(Insurance Business Magazine) As PMEs estão
gradualmente se tornando um importante motor de crescimento em nossas economias digitais. Um
grupo diversificado com requisitos que vão de tecnologias emergentes a serviços sob medida ...
Macroeconomia e Resseguro
O setor de re/seguros têm um papel importante no fechamento da lacuna de infraestrutura:
Swiss Re (Reinsurance News) Coletivamente, o setor de resseguros possui os dados, o
conhecimento e os riscos necessários para permitir investimentos vitais em infraestrutura nos
mercados emergentes do mundo, afirma a resseguradora global Swiss Re ...
Austrália proibirá cobrança automática de seguro de vida para jovens
trabalhadores (Bloomberg) O governo da Austrália proibiu a prática comum de jovens trabalhadores
receberem automaticamente seguro de vida, já que os formuladores de políticas corrigem falhas
estruturais no quarto maior sistema de pensões do mundo ...
Relatórios da China indicam aumento de reclamações sobre o setor de seguros no primeiro
semestre (Insurance Business Review) O regulador de seguros da China registrou um aumento de
reclamações contra participantes do setor no primeiro semestre de 2019 ...
Outros
Seguro através dos olhos da geração do milênio (Insurance Business Review) Goh Ming Shan,
gerente de planejamento financeiro da Tokio Marine Life Insurance Singapore, está entre a próxima
geração de líderes de seguros, tendo ganho o prêmio 'Insurance Rising Star' no inaugural Financial
Planning Associação Financeira de Singapura (FPAS)...
Não confie em uma recessão global ainda, diz o chefe do BIS(Bloomberg). A economia mundial
ainda não está à beira de uma recessão global, de acordo com o chefe do Banco de Compensações
Internacionais, frequentemente chamado de banco central dos bancos centrais ...
Fogo e granizo empurram as seguradoras a repensar os riscos das mudanças
climáticas (Reuters) Quando David Kaisel voltou da venda de sua farinha no mercado de
agricultores, um incêndio no vale de Capay, na Califórnia, havia queimado seu trator e o contêiner
de transporte, onde ele guardava algumas ferramentas. Sua seguradora deve pagar um sexto de
suas perdas ...
Seguradoras e outras instituições financeiras formam aliança para o risco contra os
oceanos (Asia Insurance Review) Uma nova aliança entre os setores de seguros e finanças,
governos e organizações ambientais está sendo lançada para aumentar a resiliência ao risco
oceânico, como parte da Cúpula de Ação Climática do Secretário Geral da ONU…

