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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 associações de seguros nacionais e regionais que atendam os 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
Em 15 de junho, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou sua
pesquisa de 2018 sobre a regulamentação de investimentos dos fundos de pensão. O relatório descreve as
principais regulamentações quantitativas de investimento que os fundos de pensão (ou outros provedores de
pensão, como seguradoras de vida) estão sujeitos nos países da OCDE e em uma seleção de países membros
da Organização Internacional de Supervisores de Fundos de Pensão (IOPS).
Em 18 de junho, a IAIS publicou um documento sobre seguros paramétricos, especialmente no que diz respeito
ao mercado de seguros inclusivos. O estudo foca em seguros geralmente direcionados para riscos relacionados
ao clima ou a desastres naturais e é dirigido principalmente a supervisores de seguros que buscam aprimorar a
inclusão financeira em mercados em desenvolvimento.

Recortes de Imprensa
 GFIA na Mídia
O regulador de seguros indiano (IRDAI) pode dar a primeira preferência de resseguro à GIC Re, resseguradora
estatal, na reunião do conselho de junho (Bloomberg) A General Insurance Corporation da Índia
provavelmente continuará a ser a primeira escolha para resseguros na Índia, dois funcionários cientes do
desenvolvimento disseram à BloombergQuint pedindo anonimato…
Também coberto por:
• Yahoo

 Tecnologia
Até os robôs devem ser regulamentados (Acturial Post) O FCA, regulador de conduta de seguros britânico,
começou seus processos de revisão de empresas que fornecem consultoria de investimento de varejo por
meio de canais automatizados...
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Suspensão de negócios cibernéticos deixa área de incerteza para seguros (Insurance Journal) Embora a
indústria de seguros possa ter tido tempo o bastante para se decidir sobre gerenciar riscos físicos à
propriedade, como fica a nova área crescente de riscos não físicos?
Planos de big data das seguradoras podem falhar se elas não souberem o básico, diz Mair, da Atticus DQPro
(Insurance Journal) Sumário executivo: Muitas das maiores seguradoras ainda contam com verificações
manuais ou semiautomatizadas de qualidade de dados, que consomem tempo, são custosas e têm alta
margem de erro...
10 previsões analíticas e de business intelligence para as companhias levarem em consideração (Digital
Insurance) O que está em jogo em termos de análises e business intelligence?
Digitalização do dinheiro e o futuro da política monetária (VoxEU.org) A digitalização do dinheiro tem
potencial para mudar as estruturas tradicionais do sistema financeiro...
3 lições aprendidas como jurado de um hackaton de seguros (Digital Insurance) Em maio, eu tive a
oportunidade de participar como jurado de um hackathon promovido pela Nationwide no Plug & Play Tech
Center, em Sunnyvale, California...
Amazon pode causar grande ruptura para a indústria de seguros e resseguros, diz Altus Consulting
(Reinsurance News) A Altus Consulting, especialista em prestar serviços de consultoria para o setor financeiro,
advertiu que a entrada da Amazon na indústria de seguros pode causar uma grande ruptura para as
seguradoras e resseguradoras tradicionais...
Zurich inclui a insurtech DIG em sua estratégia digital (Insurance Business Magazine) Parece que não está nos
planos da Zurich Insurance Group ficar para trás da vanguarda tecnológica, já que a seguradora suíça firmou
acordo plurianual com a Digital Insurance Grup para alavancar a aposta em tecnologia de ponta da Insurtech...
Eu até que gosto da Apólice 2.0 (Insurance Journal) Se você for como eu, consegue pegar o ritmo de trabalho
muito fácil...
4 maneiras de as seguradoras reterem seus melhores funcionários de TI (Digital Insurance) Apesar do
recrutamento dos altamente demandados profissionais de tecnologia ser difícil, o verdadeiro desafio é
descobrir como manter esses profissionais...
Seguradora Liberty da África do Sul se recusa a pagar resgate após ataque cibernético (Insurance Journal) Em
meio a uma reforma para melhorar seus lucros, a Liberty Holdings se negou a pagar um pedido de resgate
depois que sua infraestrutura de tecnologia da informação sofreu um ataque de hackers que tiveram acesso a
alguns e-mails...

 Macroeconomia e Resseguro
Órgão regulador da Índia deve permitir que resseguradoras invistam no exterior (Asia Insurance Review) A
reguladora de seguros da Índia (IRDAI, na sigla em inglês), vai permitir que resseguradoras façam
investimentos fora do país como forma de diversificar o perfil de risco de seus portfólio de investimentos e de
promover o país como um polo de resseguros...
Malásia deverá rever diretriz sobre propriedade de seguros estrangeiros, dizem fontes (Reuters) A Malásia
deve rever uma diretriz para seguradoras estrangeiras que reduz em cerca de um terço a propriedade de
seguradoras locais já que encontrar compradores domésticos para as participações acionárias tem se
mostrado difícil, disseram três fontes familiarizadas com o assunto...

 Outros
A busca da Allianz por metas em seguros deixa o mercado ansioso (Bloomberg) A gigante, que vale US$ 94
bilhões, está deixando o mercado ansioso por sua próxima jogada...
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Inovação é importante para o futuro da previdência (Investment and Pensions Europe) Inovações
tecnológicas, como robo-advice e inteligência artificial, podem ter um papel importante no futuro da
previdência, de acordo com palestrantes da conferência anual da Pension Pro, publicação irmã da IPE...
Reguladores financeiros de todo o mundo formam grupo para compartilhar informações sobre ameaças (Asia
Insurance Review) O Financial Services Information Sharing and Analysis Center anunciou ontem o
lançamento do Fórum CERES, que acontecerá no dia 1º de julho de 2018...
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