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Acordo UE-Mercosul divide opiniões entre os dois lados do Atlântico, informou o site de notícias Euractiv. A 
esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, disse que: “há dois lados nessa aliança. O Mercosul 
quer mais acesso a produtos agrícolas e a União Europeia quer colocar mais produtos industriais no 
Mercosul. Trata-se de uma negociação complexa que envolve interesses econômicos e políticos, e, por conta 
disso, divide a opinião de diversos atores. Com relação aos Seguros, esse acordo comercial pode gerar 
resultados bastante positivos, principalmente para o Seguro Rural. O aquecimento do agronegócio, somado 
a novas demandas do mercado, podem incentivar a expansão e criação de produtos e modalidades de 
coberturas no ramo.” 

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 

 No dia 9 de julho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um podcast com o vice-diretor, Michael 
Keen, sobre a adaptação do antigo sistema tributário à nova dinâmica da economia. 

 No dia 11 de julho, o FMI publicou um documento de trabalho sobre o modelo macro dinâmico e multifásico 
para explorar o nexo causal dos efeitos de grandes desastres provocados por mudanças climáticas. 

 Em 11 de julho, o Financial Stability Board (FSB) publicou uma pesquisa, com vigência até 28 de agosto de 
2019, sobre as práticas eficazes relacionadas à resposta e à recuperação de um incidente cibernético de uma 
instituição financeira. 

 Em 11 de julho, a Willis Towers Watson publicou um infográfico sobre o motivo pelo qual vale a pena 
aumentar a curva de maturidade da cibersegurança. 

 No dia 15 de julho, o FMI publicou seu gráfico da semana spbre “até onde você pode ir com as taxas de 
imposto corporativo”. 

 Em 15 de julho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) abriu as inscrições para sua 
próxima conferência anual em Abu Dhabi, nos dias 14 e 15 de novembro de 2019. 

 Em 15 de julho, o FMI publicou uma nota na seção de Fintechs sobre “o aumento do dinheiro digital”. 

Recortes de Imprensa 

GFIA na mídia 

Propostas do regulador canadense para o resseguro traz mudanças drásticas e afetam o mercado: 
GFIA (Reinsurance News) Propostas do Escritório do Superintendente de Instituições Financeiras do Canadá 
(OSFI) para restringir a contratação de resseguradoras estrangeiras são “drásticas” e criam um gap de capital 
de cerca de CA$ 21 bilhões a CA$ 30 bilhões de acordo com a GFIA ... 

Tecnologia 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-mercosur-deal-divides-both-sides-of-the-atlantic/
http://www.gfiainsurance.org/en
https://www.imf.org/en/News/Podcasts/All-Podcasts/2019/07/09/michael-keen-on-taxes
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/11/Climate-Disaster-Risks-Empirics-and-a-Multi-Phase-Dynamic-Model-47013
https://www.survalyzer.com/
https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Insights/2019/07/why-it-pays-to-move-up-the-cybersecurity-maturity-curve
https://blogs.imf.org/2019/07/15/corporate-tax-rates-how-low-can-you-go/
https://annualconference.iaisweb.org/2019/welcome.html
https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2019/07/12/The-Rise-of-Digital-Money-47097
https://www.reinsurancene.ws/canadas-insurers-facing-drastic-reinsurance-proposals-gfia/
https://www.reinsurancene.ws/canadas-insurers-facing-drastic-reinsurance-proposals-gfia/


Mais da metade de todos os dados permanecem sem identificação e não classificados (Digital Insurance) 
Em média, mais da metade de todos os dados dentro das organizações (52%) permanecem não classificados 
ou não identificados. Isso indica que as empresas têm pouca ou nenhuma visibilidade sobre vastos volumes 
de dados potencialmente críticos para os negócios, criando um alvo maduro para os hackers. 

Hiscox: A “Ferrari” da segurança cibernética não funciona sem um bom motorista (Insurance Business 
Magazine) O risco cibernético é uma ameaça real para empresas de todas as formas e tamanhos. A 
frequência e a severidade dos ataques cibernéticos estão aumentando, e a consciência do risco está 
crescendo de forma lenta, mas constante, em todo o mundo. 

Multa GDPR: Improvável de ser segurável (Post Actuarial) A Mactavish se posicionou a respeito da multa de 
£$ 183mi imposta à British Airways pelo Gabinete do Comissário de informação para a violação no ano 
passado de seus sistemas de segurança por hackers. 

Volvo soluciona a charada da receita de veículos autônomos com a oferta de pacotes (Reuters) A primeira 
negociação comercial de caminhões autônomos da AB Volvo, fabricante de caminhões sueca, demonstram 
como a empresa está agregando serviços para gerar receitas a partir de uma tecnologia que está a anos de 
distância de uma implementação de larga escala ... 

I.A, advanced analytics e biometria tornam-se peças fundamentais antifraude (Seguro Digital) O uso de 
inteligência artificial para detecção de fraudes triplicará até 2021, e advanced analytics e biometria estão se 
tornando centrais para programas antifraude ... 

Por que o modelo de apólice de seguro cibernético de Lloyd está gerando problemas (Insurance Business 
Magazine) Estamos realmente na era cibernética, com computadores e tecnologia guiando quase tudo que 
fazemos ... 

O subscritor cibernético que virou corretor explica por que ele “mudou de lado” (Insurance Business 
Magazine) Conseguir uma vantagem competitiva no mercado hiperativo de seguros cibernéticos é um 
verdadeiro desafio ... 

Crescimento do mercado cibernético é sustentado pelo resseguro: AM Best (Reinsurance News) Apesar da 
desaceleração em 2016 e 2017, o mercado de cyber insurance continuou a expandir em 2018, com volume 
de prêmios atingindo a marca histórica de superior a US$ 2 bilhões, e tuda essa operação é sustentada pelo 
setor de resseguro ... 

A introdução lenta do 5G dá tempo às seguradoras para se adaptarem à IOT: Moody's (Notícias de 
Resseguro) A implementação gradual das redes móveis 5G na Europa dará às seguradoras mais tempo para 
se adaptarem à possível revolução nas aplicações da Internet das Coisas (IoT) que poderia infligir no setor, 
de acordo com a Moody's Investors .... 

Macroeconomia e Resseguro 

Os riscos relacionados à ESG são cada vez mais importantes para as seguradoras e resseguradoras, diz 
Moody's (Reinsurance News) Os potenciais impactos das mudanças climáticas, pressões sociais e questões 
de governança podem ter impacto sobre as seguradoras e resseguradoras, resultando em maior foco nas 
questões dos riscos ESG entre reguladores, investidores ... 

Acordo UE-Mercosul divide opiniões entre os dois lados do Atlântico (Euractiv) Dez dias atrás, a UE e o 
Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) assinaram um acordo de livre comércio que abrange um 
mercado de 780 milhões de consumidores. No entanto, opiniões divergentes de ambos os lados do Atlântico 
continuam ... 

https://www.dig-in.com/news/more-than-half-of-all-data-remains-untagged-and-unclassified?brief=00000159-faf0-d111-af7d-fbfd9f0a0000
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Avaliando as preferências no comércio preferencial (VoxEU.org) Acordos preferenciais de comércio cobrem 
mais da metade do comércio mundial ... 

Exclusivo: Índia pretende levantar US$ 47 bilhões em vendas de participações em empresas estatais ao 
longo de cinco anos - fontes (Reuters) O governo indiano tem planos de levantar até 3,25 trilhões de rúpias 
(US$ 47,4 bilhões) nos próximos cinco anos reduzindo suas participações em algumas grandes empresas 
estatais para 40%, disseram dois representantes do governo à Reuters, no ... 

Outros 

Os 1% mais ricos podem ser bons para todos (Bloomberg) A desigualdade entre os mais ricos e os demais se 
correlaciona com maior inovação. Mas não podemos deixar o nível superior restrito a poucos ... 

 

https://voxeu.org/article/assessing-preferences-preferential-trade
http://voxeu.org/
https://uk.reuters.com/article/us-india-economy-divestment-exclusive/exclusive-india-aims-to-raise-47-billion-from-stake-sales-in-state-firms-over-5-years-sources-idUKKCN1U7129
https://uk.reuters.com/article/us-india-economy-divestment-exclusive/exclusive-india-aims-to-raise-47-billion-from-stake-sales-in-state-firms-over-5-years-sources-idUKKCN1U7129
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-07-15/why-inequality-for-richest-1-percent-can-be-good-for-the-economy?srnd=premium-europe

