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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 20 de dezembro, o Conselho de Estabilidade Financeira publicou seu Relatório de 
Monitoramento Global sobre Intermediação Financeira 2022 (Clique aqui)... 

No dia 22 de dezembro, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros abriu as 
inscrições para o evento virtual de partes interessadas sobre a avaliação de impacto 
econômico do ICS, o evento ocorrerá em 27 de janeiro, sexta-feira, das 10h às 12h CET (6h às 
8h BRT) (Clique aqui)... 

No dia 4 de janeiro, o Conselho de Estabilidade Financeira publicou respostas à sua proposta 
de Estrutura para Regulamentação Internacional de Atividades de Criptoativos (Clique aqui)... 

No dia 9 de janeiro, A primeira reunião da Parceria Global para Inclusão Financeira (GPFI) do 
G20 sob a presidência do G20 Índia está programada para 9 a 11 de janeiro de 2023 em 
Calcutá, Índia (Clique aqui)... 

Recortes de Imprensa 

• GFIA nas notícias 

GFIA analisa os prós e contras dos “Open Insurance” (Seguros News) A Federação Global de 
Associações de Seguros (GFIA) publicou um documento avaliando os prós e os contras sobre o 
conceito do “Open Insurance”… 

Também coberto por: 

• Grupo Aseguranza 
• InsuranceWorld.gr 

http://www.gfiainsurance.org/en/
https://www.fsb.org/2022/12/fsb-reports-on-global-trends-and-risks-in-non-bank-financial-intermediation-3/
https://www.iaisweb.org/2022/12/registration-opens-for-virtual-stakeholder-event-on-the-economic-impact-assessment-of-the-ics/
https://www.fsb.org/2023/01/public-responses-to-fsbs-proposed-framework-for-international-regulation-of-crypto-asset-activities/
https://www.g20.org/en/media-resources/press-releases/december-2022/cabinet-approves/
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/gfia-analiza-los-riesgos-globales-de-abrir-los-datos-sobre-los-seguros
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/gfia-analiza-seguros-abiertos
https://insuranceworld.gr/117254/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/ta-dos-kai-don-ts-tis-anoichtis-asfalisis/


Tecnologia 

Prêmios de seguro cibernético aumentam para empresas no Reino Unido (Reinsurance News) 
Empresas no Reino Unido estão enfrentando crescentes prêmios de seguro cibernético 
causados por riscos de sinistros mais altos em uma época de maior exposição a ataques 
cibernéticos, uma pesquisa da Mactavish... 

Cyber pode ser a “linha de negócios mais passível de subscrição”: Ladeau, Trium Cyber 
(Reinsurance News) Em entrevista ao Reinsurance News, Josh Ladeau, chefe Diretor Executivo 
da Trium Cyber, sindicato 1322, explica o que diferencia a empresa de outros subscritores de 
risco cibernético... 

Grupos da indústria sugerem que qualquer resposta da FIO (Federal Insurance Office) ao risco 
cibernético precisa ser considerada (Reinsurance News) Uma lista de grupos comerciais do 
setor enviou uma carta conjunta de advertência ao Federal Insurance Office (FIO) em resposta 
ao seu pedido de comentários sobre uma “Resposta potencial do seguro federal a incidentes 
cibernéticos catastróficos”… 

Ataques cibernéticos devem se tornar “não seguráveis”, sugere Greco, CEO da Zurich 
(Reinsurance News) Em entrevista ao Financial Times, o CEO da Zurich, Mario Greco, alertou 
que os ataques cibernéticos se tornarão “não seguráveis” à medida que a falha dos hacks 
aumenta… 

• Macroeconomia 

IRDAI impulsiona reformas para desenvolver a Índia como centro de resseguros: Swiss Re 
(Reinsurance News) Analistas do Swiss Re Institute sugeriram que a Autoridade Reguladora e 
de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI) está pressionando por reformas para 
transformar o país em um centro de resseguros. 

Ministério das Finanças vietnamita visa desenvolver o mercado de seguros no país 
(Reinsurance News) O Ministério das Finanças (MoF) do Vietnã está planejando desenvolver o 
mercado de seguros no país, implementando uma série de soluções para atingir o objetivo de 
um ambiente seguro e um mercado sustentável… 

• Outros  

Perdas seguradas da catástrofe natural global de 2022 vistas em corretora chegam a US$ 112 
bilhões (Reuters) Prejuízos de seguros globais para catástrofes naturais foram projetados para 
chegar a US$ 112 bilhões em 2022, disse o corretor de resseguros Guy Carpenter… 

Seguradoras de navios cancelam cobertura de guerra para Rússia, Ucrânia e Bielo-Rússia a 
partir de 1º de janeiro (Reuters) As seguradoras de navios disseram que estão cancelando a 
cobertura de risco de guerra na Rússia, Ucrânia e Bielo-Rússia, na sequência de uma saída da 
região por parte dos resseguradores... 

Senadores republicanos propõem revisão do Federal Reserve em meio a preocupações com 
política (Reuters) Sete senadores republicanos dos EUA anunciaram na quarta-feira um novo 
projeto de lei com o objetivo de remodelar os 12 bancos regionais do Federal Reserve, em 
meio a preocupações de que esses as instituições tornaram-se muito políticas... 

https://www.reinsurancene.ws/cyber-insurance-premiums-on-the-rise-for-uk-businesses/
https://www.reinsurancene.ws/cyber-may-be-the-most-underwrite-able-line-of-business-ladeau-trium-cyber/
https://www.reinsurancene.ws/industry-groups-suggest-any-fio-response-to-cyber-risk-needs-consideration/
https://www.reinsurancene.ws/industry-groups-suggest-any-fio-response-to-cyber-risk-needs-consideration/
https://www.reinsurancene.ws/cyber-attacks-set-to-become-uninsurable-suggests-zurichs-greco/
https://www.reinsurancene.ws/irdai-pushing-reforms-to-develop-india-as-a-reinsurance-hub-swiss-re/
https://www.reinsurancene.ws/ministry-of-finance-aims-to-develop-vietnams-insurance-market/
https://www.reuters.com/markets/global-natural-catastrophe-insurance-losses-seen-112-bln-2022-2022-12-30/
https://www.reuters.com/markets/global-natural-catastrophe-insurance-losses-seen-112-bln-2022-2022-12-30/
https://www.reuters.com/business/finance/ship-insurers-cancel-war-cover-russia-ukraine-jan-1-2022-12-28/
https://www.reuters.com/business/finance/ship-insurers-cancel-war-cover-russia-ukraine-jan-1-2022-12-28/
https://www.reuters.com/markets/us/republican-senators-propose-overhaul-federal-reserve-amid-concerns-about-2022-12-21/
https://www.reuters.com/markets/us/republican-senators-propose-overhaul-federal-reserve-amid-concerns-about-2022-12-21/

