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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 14 de junho, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
publicou um relatório sobre transição climática e classificações do ESG (Clique aqui)… 
 
No dia 15 de junho, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros publicou uma 
consulta sobre os critérios preliminares que serão usados para avaliar se o método de agregação 
fornece resultados comparáveis ao padrão de capital de seguros (Clique aqui)... 
 
No 17 de junho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma nota técnica sobre o setor 
de seguros da África do Sul no âmbito do programa de avaliação do setor financeiro (Clique 
aqui)... 
 

Recortes de Imprensa 
 

• Macroeconomia 
 

Restrições de investimento na China ganham impulso nas negociações com parlamentares dos 
EUA (Reuters) Um grupo bipartidário de legisladores disse na segunda-feira que concordou com 
uma proposta que daria ao governo americano novos poderes para bloquear bilhões em 
investimentos dos EUA na China, embora a medida faça parte de um projeto de lei mais amplo 
e com um futuro incerto... 
 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/esg-ratings-and-climate-transition_2fa21143-en;jsessionid=RdO3uHEys9OaA8KXa2XgXb2AJonQ5gdIED611yeh.ip-10-240-5-60
https://www.iaisweb.org/2022/06/iais-issues-public-consultation-on-the-draft-criteria-that-will-be-used-to-assess-whether-the-aggregation-method-provides-comparable-outcomes-to-the-insurance-capital-standard/
https://www.iaisweb.org/2022/06/iais-issues-public-consultation-on-the-draft-criteria-that-will-be-used-to-assess-whether-the-aggregation-method-provides-comparable-outcomes-to-the-insurance-capital-standard/
https://www.iaisweb.org/2022/06/iais-issues-public-consultation-on-the-draft-criteria-that-will-be-used-to-assess-whether-the-aggregation-method-provides-comparable-outcomes-to-the-insurance-capital-standard/
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1ZAFEA2022008.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1ZAFEA2022008.ashx
https://www.reuters.com/business/us-lawmakers-agree-china-investment-curbs-2022-06-13/
https://www.reuters.com/business/us-lawmakers-agree-china-investment-curbs-2022-06-13/


EUA pedem ao Reino Unido que continue conversando com a União Europeia (EU) de "boa fé" 
em meio à disputa do Brexit (Politico) Antony Blinken pede plano que “preserve os ganhos do 
Acordo de Belfast”… 
 

• Outros 
 
A Insurance Europe apoia a IAIS Holistic Framework (Reinsurance News) A Insurance Europe, a 
Federação Europeia de Seguros e Resseguros, comentou o progresso do quadro holístico e do 
Insurance Capital Standard (ICS), que considera uma “conquista importante” apesar dos desafios 
em relação à implementação... 
  
A transição verde aumentará a inflação – mas menos do que a mudança climática descontrolada 
(Reinsurance News) Espera-se que a “transição verde” para as energias renováveis crie pressão 
inflacionária na próxima década. E quanto mais rápido as energias renováveis forem adotadas, 
espera-se que este problema se torne pior a médio prazo… 
 
Retirada da capacidade “é um bom presságio” para precificação de resseguros: analistas 
(Reinsurance News) Analistas do Morgan Stanley disseram que os planos generalizados de 
recuar do mercado de catástrofes imobiliárias devem ter “um bom presságio” para os preços de 
resseguros em 2023… 
 
O Banco do Japão (BOJ) mantém taxas mais baixas e alerta para fortes quedas do iene (moeda 
oficial do Japão) (Reuters) O Banco do Japão manteve taxas de juros ultrabaixas na sexta-feira e 
sua orientação para manter os custos de empréstimos em níveis "iguais ou mais baixos", 
sinalizando sua determinação de se concentrar em apoiar a recuperação da economia morna do 
COVID-19... 

https://www.politico.eu/article/anthony-blinken-us-washington-uk-boris-johnson-liz-truss-brexit-northern-ireland-eu/
https://www.politico.eu/article/anthony-blinken-us-washington-uk-boris-johnson-liz-truss-brexit-northern-ireland-eu/
https://www.reinsurancene.ws/insurance-europe-lends-support-to-iais-holistic-framework/
https://www.reinsurancene.ws/green-transition-will-drive-up-inflation-but-less-than-unchecked-climate-change/
https://www.reinsurancene.ws/capacity-withdrawal-bodes-well-for-reinsurance-pricing-analysts/
https://www.reuters.com/markets/currencies/boj-maintain-ultra-low-rates-sound-warning-over-weak-yen-2022-06-16/
https://www.reuters.com/markets/currencies/boj-maintain-ultra-low-rates-sound-warning-over-weak-yen-2022-06-16/

