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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 

No dia 11 de maio, o Grupo Consultivo Regional do Financial Stability Board (FSB), reuniu-se em Kuala Lumpur, 
na Malásia, para discutir as atividades atuais e planejadas do FSB visando reforçar o objetivo do Global 20 de 
crescimento sustentável, forte e equilibrado, FinTechs e RegTechs e esforços para reduzir o risco de má 
conduta. 

 

Recortes de Imprensa 

Tecnologia 

 Seguros precisam liderar as mudanças tecnológicas (Asia Insurance Review). O secretário de finanças das 
Filipinas, Carlos G. Domínguez abriu o 29º EAIC em Manila com um discurso de reconhecimento à luta que 
a região enfrenta para suportar o ritmo da mudança tecnológica que vem perturbando o setor de serviços 
financeiros, ao mesmo tempo em que aproveita a tecnologia para criar crescimento inclusivo... 

 Quatro tendências relacionadas a IA que moldam o seguro (Digital Insurance). A Inteligência Artificial e 
suas tecnologias relacionadas terão um impacto sísmico em todos os aspectos do setor de seguros, desde 
a distribuição até a subscrição; da precificação às reclamações. 

 Accenture: Poucas seguradoras estão validando seus dados (Insurance Business Magazine). Atualmente, 
novas fontes de dados são cada vez mais usadas pelas seguradoras para fundamentar decisões, calcular 
avaliações de risco e permitir preços mais individualizados... 

 Guerra Cibernética, como as nações atacam sem balas ou bombas (Bloomberg). Quando os EUA, o Reino 
Unido e a França atacaram a Síria em abril para punir o governo por seu suposto uso de armas químicas, 
houve preocupação com possíveis retaliações em um campo de batalha muito diferente... 

 Três principais tendências digitais para as seguradoras assistirem (Digital Insurance). A indústria de 
seguros está mudando rapidamente, e pode parecer assustador para as companhias navegar por tudo o 
que está acontecendo. Mas as recompensas valem a luta... 

 Risco silencioso é o principal impedimento para o crescimento do mercado de seguros cibernéticos: X-
Analytics (Reinsurance News). Um estudo recente da X-Analytics revelou que os riscos cibernéticos 
silenciosos são um dos principais impedimentos para o crescimento no mercado de seguros cibernéticos e 
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que a mensuração do risco cibernético em geral é altamente deficiente entre os clientes e a indústria de 
seguros... 

 Implicações de seguro do modelo de comparação de varejo (Digital Insurance). Em meu artigo anterior, 
discuti sobre como engajar os consumidores em uma experiência mais simples e constante com serviços 
financeiros, com a possibilidade de se começar a construir uma base mais ampla de retorno de valor para 
os consumidores e para a indústria... 

 

Macroeconomia e Resseguro 

 Principais regras judiciais contra os depositários que atuam como procuradores dos acionistas das 
seguradoras (Asia Insurance Review). A Suprema Corte da China determinou que os depositários não 
podem deter ações nas empresas de seguros em nome de outras empresas, devido ao risco que tais 
acordos representam para o sistema financeiro... 

 Govt pondera aprovar 100% de investimento estrangeiro em intermediários de seguros (Asia Insurance 
Review). O governo indiano está considerando permitir investimentos diretos estrangeiros de 100% em 
intermediários de seguros, de modo a impulsionar o setor na atração de mais recursos... 

 Reguladores apertarão a supervisão sobre afiliadas financeiras da Chaebol (Asia Insurance Review). As 
autoridades financeiras sul-coreanas implementarão com rapidez regras de supervisão mais rígidas sobre 
afiliadas financeiras dos cinco maiores conglomerados empresariais familiares, mais conhecido como 
Chaebol, e outros dois pesos-pesados financeiros, disse o principal regulador financeiro do país... 

 Seguradoras irão nomear profissionais de governança corporativa (Asia Insurance Review). Instituições 
financeiras no Taiwan, como seguradoras, bancos, corretoras de valores mobiliários e empresas listadas 
em bolsa com pelo menos NT$ 10 bilhões (US$ 337 milhões) precisarão, a partir do próximo ano, 
estabelecer cargos de governança corporativa para os funcionários dentro de suas organizações... 
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