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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 

Em 28 de agosto, o G20 realizou a segunda reunião do grupo sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. A 
agenda incluiu discussões sobre adaptação às mudanças climáticas, a criação de estratégias de longo prazo e 
mecanismos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e a mobilização de fluxos de financiamento 
climático. 

Em 1º de setembro, a OCDE publicou um relatório conjunto com a Associação das Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN, na sigla em inglês) sobre o ASEAN SME Policy Index 2018, que discute o progresso feito no que diz 
respeito às empresas de pequeno e médio portes. 

Em 3 de setembro, a OCDE publicou o relatório 2018 Business and Finance Outlook, destacando diversos 
grandes riscos que têm o potencial de romper o crescimento econômico global. 

Em 3 de setembro, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) publicou um relatório que analisa o 
progresso da Bélgica no tratamento das deficiências de compliance técnico identificadas na avaliação feita em 
abril de 2015 pelo GAFI de suas medidas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de 
terrorismo. O relatório conclui que a Bélgica faz progressos significativos na resolução das deficiências de 
compliance técnico que foram previamente identificadas 

Recortes de Imprensa 

 GFIA na mídia 

Contratação de coberturas cibernéticas segue em descompasso aos riscos crescentes nos EUA 
(Sindsegsc.org.br) As matérias mais relevantes publicadas pela imprensa mundial sobre tecnologias para 
seguros, economia global ou a respeito de resseguros estão reproduzidas no novo boletim semanal da 
Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês), entidade que reúne 40 associações de 
seguros nacionais e regionais no mundo, inclusive a CNseg… 

 Tecnologia 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.g20.org/en/news/g20-discusses-climate-action-strategies-puerto-iguazu
https://read.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-asean-2018_9789264305328-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2018_9789264298828-en#page1
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/FUR-Belgium-2018.pdf
http://www.sindsegsc.org.br/sala-de-imprensa/noticias/visualizar/index.php/contratacao_de_coberturas_ciberneticas_segue_em_descompasso_aos_riscos_crescentes_nos_eua/20915/
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Como veículos autônomos podem ser responsáveis por pedestres caóticos? (Digital Insurance) Você está 
atravessando a rua de forma errada. Esse é essencialmente o argumento que alguns entusiastas de veículos 
autônomos pararam de usar depois da primeira morte de um pedestre atribuída a um veículo autônomo em 
meio a preocupações de que uma inteligência artificial capaz de dirigir no mundo real está mais distante do 
que muitos previram poucos anos atrás... 

Insurtechs continuam crescendo apesar de taxas de perda insustentáveis, dizem executivos da indústria 
(Reinsurance News) As start-ups de insurtech continuam a registrar recordes de crescimento robusto de 
prêmios até então. No entanto, gerar uma taxa de sinistralidade sustentável abaixo de 100% continua a ser 
um desafio, de acordo com análise feita por dois executivos da indústria... 

Cofundador da Bought By May não está impressionado com o plano de seguros da Amazon (Intelligent 
Insurer) Os rumores sobre o plano da Amazon de criar um serviço de comparação de preços de seguros não 
deve causar muito impacto na indústria e deve haver muito mais oportunidades disruptivas para a Amazon 
entrar no mercado, disse o cofundador da Bought By Many Steven Mendel ao Intelligent Insurer... 

Gigante de seguros Lloyd’s adentra o reino das criptomoedas (Insurance Business Magazine) A Lloyd’s de 
Londres entrou no mercado de criptomoedas, embora com o mínimo de fanfarra por parte da organização... 

Reivindicações cibernéticas são conduzidas por gangues criminais organizadas, diz CFC (Insurance Business 
Magazine) Malwares maliciosos, como o NotPetya, e a ação de hackers em todo o país deixaram uma sombra 
sobre o cenário dos seguros cibernéticos, e enquanto as ameaças são reais, este é apenas o topo da pirâmide 
do que está conduzindo as reivindicações cibernéticas... 

Google se une a credores indianos para tentar atrair novos usuários (Reuters) A Alphabet Inc, empresa 
pertencente ao Google, disse na terça-feira que está fazendo parceria com um punhado de bancos indianos 
para proporcionar empréstimos rápidos às massas, já que quer persuadir dezenas de milhões de novos 
usuários de internet no país a utilizar seus serviços de pagamentos digitais... 

Incerteza regulatória e confiança dificultam a adoção ao blockchain (Acturial Post) Quatro em cinco executivos 
em todo o mundo (84%) relatam que têm iniciativas de blockchain em andamento, sendo que um quartos 
deles (25%) têm implementações completas de blockchain ou projetos pilotos em andamento. Mas apesar do 
potencial do blockchain, incerteza regulatória e confiança continuam a barrar maior adoção por parte das 
empresas... 
Finanças e blockchain (VoxEU.org) Estamos constantemente sendo bombardeados por notícias de como a 
tecnologia blockchain irá mudar o mundo... 

O novo mundo de trabalho: por que o seguro precisa acompanhar (Insurance Business Magazine) De 
escritórios multifuncionais a contratos zero hora, a forma como trabalhamos está mudando radicalmente... 

Cultura impulsiona o sucesso da insurtech do Vale do Silício (Insurance Business Magazine) Recentemente, a 
Novarica teve a oportunidade de conduzir uma delegação de líderes sêniores de seguradoras norte-
americanas em um tour de inovação no Vale do Silício... 

 Macroeconomia e Resseguro 

Executivos do setor financeiro preveem a transformação pela IA, diz WEF (Digital Insurance) Líderes 
financeiros de todo o mundo estão convencidos de que a inteligência artificial está pronta para redefinir a 
indústria e estão prontos para investir pesado – eles só não conseguem concordar com o que é IA... 

Mercado de seguros está sendo dominado cada vez mais por estrangeiras (Asia Insurance Review) A mudança 
na estrutura da indústria de seguros da Austrália, seguindo uma onda de fusões e aquisições, tem visto 
aumentar o domínio de seguradoras australianas por parte de companhias estrangeiras e uma redução em 
termos de participação de mercado detida pelas maiores seguradoras do mercado... 

Apólices de seguros de automóveis para mais de um ano já estão disponíveis (Asia Insurance Review) Com 
efeito desde 1º de setembro, as empresas de seguros gerais têm sido solicitadas a oferecer apenas três anos 

https://www.dig-in.com/articles/how-can-autonomous-vehicles-account-for-chaotic-pedestrians?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.reinsurancene.ws/insurtechs-still-growing-despite-unsustainable-loss-ratios-industry-execs/
https://www.intelligentinsurer.com/news/bought-by-many-co-founder-unimpressed-about-amazon-insurance-plan-16210
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/insurance-giant-lloyds-moves-into-cryptocurrency-realm-109926.aspx
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/cyber/cyber-claims-being-driven-by-organised-criminal-gangs--cfc-109942.aspx
https://uk.reuters.com/article/google-india/rpt-interview-google-ties-up-with-indian-lenders-in-bid-to-woo-new-users-idUKL3N1VK2JL
http://www.actuarialpost.co.uk/article/regulatory-uncertainty-and-trust-hamper-blockchain-adoption-14894.htm
https://voxeu.org/article/finance-and-blockchains
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/the-new-world-of-work-why-insurance-needs-to-keep-up-109849.aspx
https://www.dig-in.com/opinion/culture-drives-silicon-valleys-insurtech-success?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
https://www.dig-in.com/articles/financial-execs-foresee-transformation-from-ai-wef?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/44005/Type/eDaily/Australia-Insurance-market-increasingly-dominated-by-foreign-owners
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/44035/Type/eDaily/India-Multiple-year-motor-policies-made-available
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de coberturas para terceiros no seguro de automóveis novos e cinco anos de cobertura para terceiros para 
veículos de duas rodas novos... 

 

Regulador de seguros enfatiza reforma e restringe riscos (Asia Insurance Review) O regulador de bancos e 
seguros da China prometeu intensificar os esforços para reduzir os riscos financeiros, aprofundar a reforma e 
abrir os setores... 

Hong Kong responde a demanda de infraestrutura com incentivos fiscais ao resseguro (Reinsurance News) O 
governo de Hong Kong irá apresentar uma série de incentivos fiscais para promover o resseguro, o seguro 
marítimo e riscos especiais, enquanto a cidade pretende se tornar um centro regional de gestão de riscos, de 
acordo com o South China Morning Post... 

Gabinete aprova Memorando de Entendimento entre Índia e EUA no setor de seguros (Asian News 
International) O Gabinete da União presidido pelo primeiro-ministro Narendra Modi aprovou na quarta-feira a 
assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) entre a Autoridade Reguladora de 
Seguros e Desenvolvimento da Índia (IRDAI, na sigla em inglês) e a Federal Insurance Office, EUA... 

Fundo mútuo planejado pela Índia para seguros e resseguros para catástrofes naturais falha devido a 
desacordos sobre financiamento (Reinsurance News) Uma proposta de fundo mútuo para seguradoras e 
resseguradoras, que forneceria cobertura para incidentes como inundações, terremotos e deslizamentos de 
terra na Índia, foi adiado por quase cinco anos devido a uma falta de consentimento sobre financiamento e 
tamanho, de acordo com fontes da Moneycontrol... 

Mianmar: Portas abertas para as seguradoras estrangeiras (Asia Insurance Review) O Insurance Business 
Regulatory Board (IBRB) irá permitir que seguradoras estrangeiras conduzam negócios no país no novo ano 
fiscal, que começa em 1º de outubro, disse U Zaw Naing, secretário do conselho... 

Nova taxa de serviços será cobrada em apólices de seguros gerais na Malásia (Asia Insurance Review) O 
anúncio recente sobre a nova taxa de serviço criada pelo governo confirma que os produtos de seguros gerais 
são reservas tributáveis, um status que a Associação de Seguros Gerais da Malásia (PIAM, na sigla em inglês) 
espera mudar... 

Grupo de seguradoras da Malásia deve entrar com recurso contra novo tributo nos produtos de seguros gerais 
(Insurance Business Magazine) A Associação de Seguros Gerais da Malásia (PIAM, na sigla em inglês) irá 
recorrer à imposição de novo tributo em produtos de seguros gerais no novo sistema de tributos sobre vendas 
e serviços (SST, na sigla em inglês)... 

 

Oito maiores resseguradoras detêm 90% dos prêmios de seguro de vida no mundo, diz S&P (Reinsurance 
News) As oito maiores rsseguradoras de vida do mundo dominam a indústria e detêm cerca de 90% do total 
de prêmios, consolidando-se e dificultando a entrada rápida de novas empresas no mercado, de acordo com 
relatório recente da S&P Global Ratings...  

 Outros 

Bancos suíços sobrevivem a “guerra econômica” da repressão ao sigilo global (Bloomberg) Quando a Suíça 
apertar o botão para enviar dados sobre contas bancárias offshore para corretoras estrangeiras neste outono, 
irá fazer o que a princípio era virtualmente impensável: abandonar o segredo absoluto, uma vez concedido a 
quem deixava seu dinheiro em Zurique ou Genebra... 

http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/44016/Type/eDaily/China-Insurance-regulator-emphasises-reform-and-curbs-on-financial-risks
https://www.reinsurancene.ws/hong-kong-responds-to-infrastructure-demand-with-reinsurance-tax-incentives/
https://www.aninews.in/news/cabinet-approves-mou-between-india-and-us-in-insurance-sector201808291728000003/
https://www.reinsurancene.ws/indias-planned-nat-cat-re-insurance-pool-falters-over-funding-disagreements/
https://www.reinsurancene.ws/indias-planned-nat-cat-re-insurance-pool-falters-over-funding-disagreements/
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/44034/Type/eDaily/Myanmar-Door-to-open-soon-to-foreign-insurers
http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/43969/Type/eDaily/Malaysia-New-service-tax-to-apply-to-general-insurance-policies
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/malaysian-insurers-group-to-appeal-tax-on-general-insurance-products-109794.aspx
https://www.reinsurancene.ws/top-eight-reinsurers-account-for-90-of-global-life-premiums-sp/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-29/swiss-banks-survive-economic-war-of-global-secrecy-crackdown

