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Em 26 de março, a Cúpula Extraordinária de Líderes do G20 publicou uma declaração demandando 
maior comprometimento dos países no combate à pandemia do COVID-19, maior proteção às 
estruturas econômicas e sistemas financeiros e fortalecimento da que a cooperação internacional. A 
esse respeito, o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, comentou que “a cooperação entre 
Governos e Organizações Internacionais é fundamental para que danos maiores sejam evitados em 
momentos como este que vivemos. Vale lembrar a bem sucedida atuação da Organização Mundial 
do Comércio para evitar a disseminação da crise financeira de 2008 com parcerias multilaterais. São 
em momentos de crise que o papel das Organizações Internacionais ganha relevância.” 

Sobre a GFIA 
A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem 
fins lucrativa 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 24 de março, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) anunciou que o Fórum Consultivo 
do Setor Privado 2020 será adiado devido ao COVID-19. 

 Em 25 de março, o Fundo Monetário Internacional (FMI) lançou um mapa de políticas públicas 
dos governos em reposta ao COVID-19. 

 Em 26 de março, após a Cúpula Extraordinária de Líderes do G20, foi publicada uma 
declaração que pedia maior comprometimento dos países no combate à pandemia do COVID-
19, mais salvaguardas para a economia e que a cooperação internacional fosse fortalecida. 

 Em 26 de março, o diretor-geral adjunto da Organização Mundial do Comércio, Alan Wolff, fez 
uma declaração pedindo cooperação internacional a um “nível sem precedentes” e destacou 
seis temas prioritários da OMC para enfrentar os desafios da pandemia. 

 Em 27 de março, a Global Business Coalization (GBC) publicou uma declaração pedindo aos 
governos do G20 que tomem medidas para ajudar a combater a pandemia e mitigar seus 
efeitos sobre as pessoas e os mercados. 



 Em 27 de março, Willis Towers Watson publicou um post destacando diferentes maneiras pelas 
quais os seguros gerais de responsabilidade podem responder às reivindicações da COVID-19. 

 Em 27 de março, o Comitê Executivo da Associação Internacional de Supervisores de Seguros 
(IAIS) anunciou medidas para lidar com o impacto do COVID-19 no setor global de seguros e 
nas atividades da IAIS. 

 Em 27 de março, o FMI anunciou que, em resposta ao COVID-19, o Conselho Executivo 
adotou algumas melhorias imediatas no seu Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes 
(CCRT), permitindo que o Fundo proporcione um alívio da dívida para seus membros mais 
pobres e vulneráveis. 

Recortes de Imprensa 
Coronavirus 

AXA oferecerá uma compensação limitada para certas empresas atingidas pela COVID-
19 (Reinsurance News) A seguradora global AXA disse que pagará reivindicações de até 4.000 
empresas com cobertura de interrupção de negócios afetadas pelo coronavírus… 

Regulador aconselha as instituições financeiras a adotarem medidas de distanciamento 
seguro (Asia Insurance Review) Em um comunicado emitido recentemente, a Autoridade Monetária 
de Cingapura (AMC) solicitou a todas as instituições financeiras (IFs) - dos setores de seguros, 
bancos, mercados de capitais, consultoria financeira e pagamentos em Cingapura - a implementar o 
distanciamento seguro… 

Carta conjunta pede que os mercados financeiros da UE sejam mantidos abertos (Reinsurance 
News) A federação europeia de seguros e resseguros, Insurance Europe, está entre as dez 
associações que pedem que os mercados financeiros dos continentes sejam mantidos abertos 
durante a pandemia de coronavírus ... 

Factbox: resposta da política econômica global à crise do coronavírus (Reuters) Governos e 
bancos centrais de todo o mundo desencadearam estímulos fiscais e monetários sem precedentes e 
outras medidas de apoio às economias atingidas pela pandemia de coronavírus… 

Líderes do G20 injetam US$ 5 trilhões na economia global em combate ao 
coronavírus (Reuters) Líderes do Grupo das 20 principais economias se comprometeram na quinta-
feira a injetar mais de US$ 5 trilhões na economia global para limitar as perdas de emprego e renda 
causadas pelo coronavírus e “fazer o que for preciso para superar a pandemia ”... 

Bancos e reguladores agem para proteger clientes de ondas de golpes de coronavírus no 
Reino Unido, (Reuters) Os bancos britânicos estão adotando medidas de prevenção contra fraudes 
para proteger clientes de golpistas ansiosos por explorar a pandemia de coronavírus com toda uma 
gama de novos truques, incluindo vendas falsas de medicamentos suprimentos e ajuda falsa do 
governo… 

COVID-19: Compreendendo o cenário legal de riscos (Asia Insurance Review) A atual crise de 
saúde pública trouxe uma série de riscos e desafios adicionais para a Ásia. O escritório de 
advocacia Akin Gump Strauss Hauer & Feld lançou alguma luz sobre os riscos comerciais e legais 
que as empresas provavelmente enfrentarão durante esse período… 

Coronavírus: As empresas de seguros fazem sua parte para impedir a 
disseminação (Insurance Business Magazine) As companhias de seguros estão prestando atenção, 
pois as medidas anti-coronavírus no Reino Unido ficam mais rigorosas. Até o momento, a Insurance 
Business UK destacou os planos de continuidade de negócios de 44 seguradoras, corretores, 
administrando agentes gerais, insurtechs, trade… 



A MAPFRE faz uma doação de 4,6 milhões de libras para a pesquisa de coronavírus (Insurance 
Business Magazine) A companhia de seguros global MAPFRE está doando € 5 milhões (cerca de £ 
4,6 milhões) ao Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha (CSIC ou Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) para ajudar a examinar completamente a atual pandemia de 
coronavírus… 

Tecnologia 

Nenhuma abordagem de tamanho único funciona para a resiliência cibernética (Actuarial Post) 
A Insurance Europe publicou sua resposta a uma consulta da Comissão Europeia sobre sua 
proposta de uma estrutura digital de resiliência operacional para serviços financeiros… 

Seguradoras pedem ao órgão regulador que mostre como mais transparência nos dados 
aumenta a concorrência (Asia Insurance Review) O Conselho de Seguros da Austrália (CSA) 
expressou sua preocupação com o fato de uma proposta da Autoridade de Regulação Prudencial da 
Austrália (APRA) para tornar mais alguns dados gerais sobre seguros e seguros de vida 
transparente levaria a um… 

O ransomware ainda é uma das principais preocupações das empresas - Beazley (Insurance 
Business Magazine) O ransomware continua sendo a principal ameaça de segurança cibernética 
para as empresas, de acordo com a ultima atualização do briefing anual sobre temas cibernéticos da 
Beazley Breach ... 

A Seguradora Ageas usa a Inteligência Artificial para criar avaliações de danos de carro no 
Reino Unido (Insurance Journal) Ageas está usando inteligência artificial (AI) para realizar 
avaliações das estimativas de danos ao veículo, o que, segundo ela, é uma das primeiras medidas a 
serem realizadas para casos de indenização de seguros de automóvel no Reino Unido… 

Analisando o desenvolvimento da blockchain no setor de seguros (Insurance Business 
Magazine) Quando a tecnologia blockchain foi criada pela primeira vez por um pequeno grupo de 
indivíduos, muitos sistemas bancários afirmaram que nunca a usariam… 

Macroeconomia e Resseguro 

A IRDAI incentiva as seguradoras a estender o período de renovação do prêmio de vida (Asia 
Insurance Review) A Autoridade Reguladora e Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI) 
recomendou que as seguradoras estendessem o período de carência para renovações de prêmio de 
vida por mais 30 dias, de acordo com um comunicado à imprensa emitido pelo regulador ... 

Seguradora lança cobertura COVID-19 mais barata (Asia Insurance Review) As empresas 
indianas correm o risco de ter suas apólices de seguro colapsadas durante o bloqueio exigido pelo 
governo, que forçou muitas empresas a fechar… 

Seguradora lança a primeira cobertura do país contra COVID-19 (Asia Insurance Review) 
Paquistão viu um aumento acentuado no número de casos positivos, o que levou a seguradora de 
vida EFU a lançar a primeira cobertura contra COVID-19 no mercado... 

Trabalhando de casa? Desligue a Alexa, da Amazon (aconselham advogados)(ZDNet) Um dos 
impactos colaterais de fazer todo o seu trabalho de casa é que você possivelmente está discutindo 
assuntos confidenciais. E quem poderia estar de ouvindo? Bem, a sua Assistente Pessoal do alto-
falante; 

 


