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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 
 
No dia 23 de junho, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou 
um relatório sobre administração tributária para 2022 (Clique aqui)… 
 
No dia 23 de junho, a Força-Tarefa de Ação Financeira publicou uma consulta pública sobre a 
Recomendação nº 25 (Clique aqui)... 
 
No dia 24 de junho, Willis Towers Watson (WTW) publicou um artigo sobre as regras de 
divulgação ESG da SEC (Clique aqui)... 
 
No dia 27 de junho, a WTW publicou seu índice de risco político para a primavera de 2022 
(Clique aqui)... 
 
No dia 29 de junho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) publicou um 
relatório feito pelos supervisores sobre o uso de indicadores-chave para avaliar a conduta das 
seguradoras (Clique aqui)… 
 
No dia 30 de junho, a IAIS publicou documentos de apoio à coleta de dados da Insurance 
Capital Standard 2022 (Clique aqui)... 
 
No dia 30 de junho, a IAIS publicou alguns documentos de apoio à coleta de dados do Método 
de Agregação 2022 (Clique aqui)... 
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No dia 30 de junho, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
publicou um relatório sobre o envelhecimento e a sustentabilidade fiscal de longo prazo dos 
cuidados de saúde em todos os níveis de governo (Clique aqui)... 
 
No dia 1º de julho, a Força-Tarefa de Ação Financeira publicou as prioridades da Presidência de 
Cingapura para os anos de 2022-2024 (Clique aqui)... 
 
No dia 1º de julho, o International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation Monitoring 
Board publicou um comunicado de imprensa dando boas-vindas aos padrões de divulgação de 
sustentabilidade do IFRS (Clique aqui)... 
 
No dia 6 de julho, a Associação de Genebra organizou um webinar sobre seu relatório sobre 
“Desenvolvimento de seguros em mercados emergentes: o papel das políticas públicas e 
regulação” (Clique aqui)... 
 
 
Recortes de Imprensa 
 
• Tecnologia 

 
Mercado de responsabilidade cibernética dos EUA continua tendência de crescimento 
(Reinsurance News) Os prêmios diretos emitidos no mercado de responsabilidade cibernética 
dos EUA continuaram a crescer em 2021, registrando um aumento de 75%, superando em 
muito o setor geral de seguros de propriedade/acidentes… 
 
Criptoverso: Ether prende a respiração para a “fusão” magra e média (Reuters) Investidores 
em Ether e seu problema gêmeo stETH estão ansiosamente antecipando um marco cripto: a 
fusão... 
 
• Macroeconomia 

 
A populosa província chinesa, Henan, inicia testes de seguro contra desastres (Reuters) A 
terceira província mais populosa da China, Henan, lançará programas piloto para seguro contra 
catástrofes em seis cidades que foram as mais atingidas por enchentes históricas no verão 
passado… 
 
• Outros 

 
Explorando sanções à Rússia e a cobertura de seguros (Reuters) De acordo com as declarações 
da Casa Branca, os Estados Unidos, com o G7 e a União Europeia, continuarão impondo 
sanções econômicas severas e imediatas ao regime de Putin… 
  
Aviões encalhados na Rússia podem levar a perdas da indústria superiores às do 11 de 
setembro (Reinsurance News) O valor agregado dos aviões presos em território russo após a 
invasão da Ucrânia pelo país pode até superar as coberturas decorrentes do 11 de setembro, 
de acordo com uma nova nota da WTW… 
 
Sinistros e tendências de inflação podem ameaçar o mercado de Londres: AM Best 
(Reinsurance News) Analistas da AM Best alertaram para o impacto financeiro da inflação 
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social nas resseguradoras do mercado londrino, à medida que o custo crescente dos sinistros 
se torna cada vez mais grave… 
 
Garantindo a transição Net-Zero (Private Banker International) As seguradoras estão sob 
crescente pressão para ajudar a descarbonizar a economia global. Eles devem usar as 
alavancas disponíveis em suas práticas de subscrição e investimento, para que os acionistas 
descontentes não forcem suas mãos. 
 
Indústria de seguros deve seguir em frente com Net-Zero: Selwin Hart (Reinsurance News) 
Selwin Hart, Secretário-Geral Adjunto da ONU para Ação Climática, fez um discurso no décimo 
aniversário dos Princípios para Seguros Sustentáveis da UNEP FI. 
 
Insurance Europe pede reformas para evitar dupla tributação (Insurance business Magazine) A 
Insurance Europe revelou sua resposta a uma consulta realizada pela Comissão Européia (CE) 
sobre   retenção de impostos e o novo sistema da UE para evitar a dupla tributação… 
 
Análise: taxas de seguro contra tiroteio em massa nos EUA aumentam à medida que os 
incidentes crescem (Reuters) A cobertura contra tiroteios em massa aumentou mais de 10% 
nos Estados Unidos este ano após uma série de eventos mortais, disseram as seguradoras… 
 
Seguradoras turcas estão em negociação com o tesouro do país para emissão de títulos em 
meio à alta da inflação (Reuters) A associação de seguros da Turquia está conversando com o 
Tesouro do país sobre uma possível emissão de títulos indexados à inflação, disse o chefe do 
grupo à Reuters, enquanto as seguradoras buscam um novo mecanismo para proteger seu 
capital da crescente inflação… 
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