
Insurance Business Magazine divulga estudo apontando 
redução das disparidades salariais entre gêneros no 
Reino Unido 
Leia esta e outras notícias no Boletim GFIA 
24 de Abril de 2020 - GFIA 

Boletim de Monitoramento | 14 de abril de 2020 
A Insurance Business Magazine comentou estudo da Seguradora Zurich que aponta a redução das 
disparidades salariais relacionadas a gênero no Reino Unido. A esse respeito, o Presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, disse que “a redução das diferenças de remuneração por razões de 
gênero no setor de seguros é uma conquista a ser comemorada e incentivada. O avanço mais 
efetivo nesse tema poderá, inclusive,  colocar o nosso setor entre aqueles com maior protagonismo 
no processo de empoderamento da mulher.” 

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 08 de abril, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) publicou um relatório de indicadores (Composite Leading Indicators – CLI) para março 
de 2020, mostrando uma forte desaceleração econômica devido ao COVID-19. 

 Em 09 de abril, o conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou uma 
proposta para aumentar seu kit de ferramentas de emergência para US$ 100 bilhões à luz do 
COVID-19. 

 Em 09 de abril, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, fez uma declaração onde descreveu 
um plano de recuperação para o COVID-19 partindo de quatro pontos. 

 Em 09 de abril, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou a primeira etapa de um 
relatório sobre seu projeto para desenvolver um roteiro para melhorar os pagamentos 
transfronteiriços, que serão entregues ao G20. 

 Em 09 de abril, o vice-diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Alan 
Wolff, disse que é hora de começar a planejar a recuperação pós-pandêmica. 

 Em 09 de abril, Willis Tower Watson publicou um artigo sobre como as seguradoras estão 
gerenciando a composição e benefícios durante o COVID-19. 



 Em 11 de abril, em uma reunião virtual extraordinária, os ministros da Energia do 
G20 prometeram solidariedade e compromisso com a superação do COVID-19. 

Recortes de Imprensa 
GFIA na Mídia 

Obrigar as seguradoras a pagar poderia desestabilizar o setor (Asia Insurance Review) 

A pandemia do COVID-19 reuniu o mundo de uma maneira verdadeiramente única. Pessoas em 
todo o mundo estão clamando por solidariedade e unidade. Mas como o mundo está junto contra 
essa nova ameaça, alguns acusaram o setor de seguros de se destacar ... 

Coronavírus 

Seguradoras de automóveis oferecem US$ 8 a US$ 10 bilhões em descontos para 
compensação dos impactos do coronavírus; lista atualizada (Insurance Journal) Cresce o 
número de seguradoras que oferecem descontos no pagamento de seguro de automóveis por 
reconhecerem que os segurados estão dirigindo menos durante o pandemia. A lista agora inclui 
todas as principais seguradoras de automóveis… 

As seguradoras não podem cobrir os prejuízos da pandemia – e não devem ser cobradas em 
relação a isso (The Washington Post) Todo mundo parece concordar em duas coisas quando se 
trata do cenário de reconstrução pós-coronavírus: vai ser monstruosamente caro, e alguém mais 
deveria estar pagando o custo. Especialmente se "alguém mais" for uma empresa de seguros ... 

Regulador australiano pede que bancos e seguradoras adiem dividendos (Reuters) A 
Autoridade Reguladora Prudencial da Austrália (APRA) solicitou aos bancos e seguradoras que 
considere adiar decisões sobre pagamentos de dividendos ou utiliza-los no plano de reinvestimento 
até que as perspectivas sejam mais claras devido à pandemia de coronavírus… 

COVID-19: Seguradoras indianas recorrem a demissões e cortes de pagamentos (Asia 
Insurance Review) O setor de seguros indiano começou a demitir funcionários ao passo que o 
impacto do coronavírus na indústria se aprofunda. De acordo com uma reportagem publicada no 
diário financeiro indiano The Economic Times, a empresa de seguros online Acko Insurance demitiu 
cerca de 50… 

Seguradoras contribuem com fundos para iniciativas contra o COVID-19 (Asia Insurance 
Review) Seguradoras em vários mercados do sul da Ásia estão contribuindo com quantias 
substanciais aos seus respectivos governos para diversificação de  medidas de emergência e 
socorro para combater o COVID-19… 

Não há cobertura de seguro COVID-19 para indivíduos que violam avisos de 
viagem (Asia  Insurance Review) A Life Insurance Association Singapore (LIA) confirmou 
recentemente que os residentes de Singapura e os titulares de passes de longo prazo que 
desconsiderem as orientações prevalecentes de viagem e, em seguida, incorrem em custos de 
hospitalização relacionados ao coronavírus, não poderão… 

O Vietnã pede às seguradoras que interrompam a venda de produtos relacionados ao COVID-
19 (Asia Insurance) As seguradoras do Vietnã foram instruídas a parar de lançar e vender seguros 
relacionados ao COVID-19 em uma diretiva emitida pelo Ministério das Finanças do país… 

Regulador canadense facilita regras sobre seguradoras e bancos devido a 
coronavírus (Reuters) 



O regulador financeiro do Canadá anunciou na quinta-feira que estava diminuindo as restrições às 
seguradoras relacionadas a diferimentos de pagamento de empréstimos e prêmios e aumento da 
liquidez para bancos, adicionando medidas para combater o impacto do surto de COVID-19… 

Tecnologia 

Blockchain, progresso de criptomoedas é inibido por preocupações com seguros – 
Evertas (Insurance Business Magazine) A falta de um mercado robusto de seguros está dificultando 
a adoção de criptomoedas e infra-estruturas de blockchain, de acordo com a Evertas, a primeira 
companhia de seguros para detentores de criptomoedas ... 

Ransomware tem como alvo executivos do C-level  - CyberCube (The Guardian) Os executivos 
serão cada vez mais visados quando os criminosos cibernéticos procurarem maneiras de extorquir 
dinheiro de grandes corporações, de acordo com um novo relatório do provedor de análise 
cibernética CyberCube… 

Corvus Insurance fornecerá análises gratuitas de risco cibernético a entidades de assistência 
médica (Insurance Business Magazine) A Corvus Insurance anunciou uma nova iniciativa para 
fornecer análises e relatórios de risco cibernético para hospitais, organizações de saúde e qualquer 
outra organização na linha de frente da resposta da assistência médica ao COVID-19… 

Macroeconomia e Resseguro 

A China planeja facilitar às seguradoras de vida estrangeiras a compra de empresas 
domésticas: fontes (Reuters) A China planeja tornar mais fácil para as seguradoras de vida 
estrangeiras realizarem aquisições e grandes investimentos em ações em empresas nacionais … 

Outros 

Zurich Seguros do Reino Unido faz progresso nas disparidades salariais entre homens e 
mulheres (Insurance Business Magazine) Progresso. Mas ainda há espaço para melhorias. Esse 
pode ser o veredicto sobre o últimos dados da Zurich sobre disparidades salariais relacionadas a 
gênero no Reino Unido, para o ano de 2019, que mostraram que a diferença salarial melhorou 2,1 
pontos percentuais em 20,7% em comparação com 22,8% no final de 2018 ... 

  

 


