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Saber identificar e lidar com os diferentes riscos globais é fundamental para manter uma 
gestão eficiente e transparente, capaz de avaliar os impactos dessas possíveis ocorrências de 
forma antecipada, aumentando a resiliência das operações.  

Atento a esses movimentos e cenários, o GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE 
integrou de forma efetiva os aspectos ASG (ambientais, sociais e de governança) em sua 
estratégia e, consequentemente, em seus processos de subscrição, cláusulas contratuais, 
formulários de análise de riscos, serviços e assistências oferecidos com os produtos, 
ampliando o olhar para temas capazes de impactar os negócios e serem convertidos em 
vetores para a geração de novas oportunidades. 

Promovido com maior ênfase nas unidades funcionais e de negócio do GRUPO, esse 
processo é direcionado para garantir que o objetivo estratégico corporativo “integrar a 
sustentabilidade aos negócios” faça parte da rotina de toda a empresa, com resultados 
conquistados a partir de diferentes indicadores estratégicos. 

Em linha com esse posicionamento, o Modelo de Gestão da Sustentabilidade é focado no 
entendimento e na análise das mudanças ASG que impactam direta ou indiretamente o 
resultado dos negócios e/ou a reputação da empresa. 

Dessa forma, ao incluir a sustentabilidade como uma decisão estratégica para o negócio, o 
GRUPO é capaz de aprimorar a gestão de riscos socioambientais, bem como identificar novas 
oportunidades, liderando a cadeia de valor em busca de resultados integrados e de uma 
atuação equilibrada com seus públicos de interesse.  

Em 2015, o GRUPO deu continuidade à integração das questões ASG, ampliando a 
abrangência dos processos de análise de gestão de risco e de salvados e investindo na 
formação de públicos estratégicos com visão de longo prazo.  

A visão de futuro contempla atuar com precisão no presente, mas estar atento ao que pode 
ser fundamental nos próximos anos. Para o mercado segurador, esse olhar deve estar 
focado nas novas formas de avaliar riscos (garantindo operações inteligentes e sustentáveis, 
com custos reduzidos) e de ofertar apólices. Cada geração apresenta uma nova demanda e o 
desafio do setor é estar atento às demandas desse novo cenário de constantes mudanças 
onde as questões ASG, bem como o entendimento dos riscos e oportunidades emergentes, 
devem ser considerados como elementos importantes para a inovação, modernização de 
processos e desenvolvimento de novos produtos e serviços.  

Confira, a seguir, as diversas iniciativas promovidas pelo GRUPO em 2015 para disseminar a 
gestão da sustentabilidade entre sua cadeia de valor, de maneira alinhada aos princípios do 
PSI. 
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Princípio 1 

Incluiremos em nosso processo de tomada de decisão questões ambientais, sociais e de 
governança que sejam relevantes para nossa atividade em seguros. 

ESTRATÉGIA PARA A 
COMPANHIA 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Em 2015, o GRUPO avançou na integração da sustentabilidade 
em sua estratégia de negócios, com o endereçamento das 
questões ASG de maneira estratégica. Como resultado, dos 13 
indicadores concebidos durante a construção do 
BalancedScore Card, um trata exclusivamente de 
sustentabilidade: “integrar a sustentabilidade aos negócios”. 
Também foi construída uma matriz de riscos e impactos ASG 
para integrar de forma mais efetiva esses aspectos em 
processos, produtos, serviços e assistências, consolidando o 
trabalho de empoderamento das unidades funcionais e de 
negócio. 

MEDIDAS DE DESEMPENHO E REMUNERAÇÃO 

As metas de sustentabilidade definidas no planejamento 
estratégico são monitoradas e gerenciadas nos resultados da 
empresa, influenciando os Planos de Participação dos Lucros e 
Resultados. Para alcançar essa metas, o GRUPO tem investido 
na capacitação e no engajamento de seus executivos e 
colaboradores para disseminação do tema, facilitando o 
entendimento por parte de todos os envolvidos. 

PROCESSOS INTERNOS 

O GRUPO administra as questões ASG nas operações internas, 
reduzindo custos e engajando colaboradores por meio de 
iniciativas que minimizam a impressão, incentivam a 
reciclagem e otimizam o consumo de energia. Em 2015, as 
práticas de ecoeficiência e redução no consumo de água foram 
estendidas, com a instalação de 243 redutores de água em 29 
unidades, entre P.A.R.E.s e sucursais. 

POLÍTICA DE MOBILIDADE 

Em 2015, foi criada a Política de Mobilidade e desenvolvido o 
Portal de Mobilidade, que reúne todas as informações sobre 
iniciativas e programas mantidos pelo GRUPO para facilitar os 
deslocamentos dos colaboradores, contribuindo para a 
mobilidade urbana, para o bem-estar das equipes e para a 
redução das emissões no meio ambiente. 
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GESTÃO DE RISCO E 
SUBSCRIÇÃO 

GESTÃO DE INDICADORES DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

O GRUPO desenvolveu um modelo de gestão de indicadores de 
prevenção de riscos mais abrangente para os seguros de 
Grandes Riscos, com a aplicação de um questionário que 
permite a construção de um banco de dados capaz de 
mensurar fatores sociais, ambientais, de governança, de saúde 
e segurança e fazer uma comparação da evolução da carteira. 
Em 2015, novas perguntas ASG foram incorporadas, 
totalizando 21 questões relacionadas à sustentabilidade.   

MATRIZ DE RISCOS  

Em 2015, foi desenvolvida uma matriz de riscos e impactos 
ASG para priorização dos focos de atuação e dos temas 
relevantes na área de Grandes Riscos, Rural e Habitacional, 
Seguros de Pessoas e Automóvel, a partir de insumos 
levantados em encontros da Academia Sustentabilidade 
promovidos com colaboradores. 

BANCO DE DADOS  

A sofisticação do processo de análise de riscos inspecionados 
versus riscos emitidos, com a inclusão dos aspectos ASG em 
todo o processo de inspeção, permitiu ao GRUPO encerrar 
2015 com um banco de dados de 65 mil empresas de 
diferentes setores já avaliadas com esse olhar mais amplo, que 
integra os aspectos financeiros e de riscos ASG. 

HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES 

Em 2015, o processo de homologação de fornecedores foi 
remodelado e implantado para novos fornecedores 
administrativos. Além disso, todos os fornecedores já 
cadastrados foram submetidos novamente ao processo de 
homologação. A mudança envolve a inclusão de critérios ASG 
na ferramenta de homologação da central de cadastros de 
fornecedores, garantindo o mapeamento e a gestão de riscos 
na cadeia e a mitigação de riscos relacionados a trabalho 
escravo, corrupção, fraudes etc. 
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GESTÃO DE RISCO E 
SUBSCRIÇÃO (cont.) 

MAPEAMENTO DE LISTAS PREVENTIVAS  

Para se resguardar de manter ou iniciar relacionamentos 
comerciais com pessoas e entidades suspeitas, o GRUPO deu 
início ao desenvolvimento de uma ferramenta de mapeamento 
de listas preventivas com critérios ASG, como um mecanismo 
de monitoramento e prevenção às atividades de lavagem de 
dinheiro, atos ilícitos ligados à corrupção, áreas embargadas ou 
contaminadas, ocorrência de trabalho escravo e outros riscos 
relacionados.  

DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

PRODUTOS COM CRITÉRIOS ASG 

Em 2015, o GRUPO atuou de maneira efetiva para consolidar 
ainda mais a sustentabilidade em seu posicionamento 
estratégico, integrando as questões ASG no dia a dia dos 
negócios e gerando valor à sociedade. Esse posicionamento 
resultou em R$ 1,2 bilhão em prêmios emitidos relativos a 
produtos com características ASG, com 5.552.660 apólices 
emitidas no ano, valor que corresponde a um aumento de 86% 
dos prêmios de 2014 emitidos com esse mesmo perfil. 

DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR  

O GRUPO atuou no desenvolvimento de dois manuais, sendo 
um construtivo e um operacional, com informações técnicas e 
legais sobre a correta gestão de resíduos gerados na 
descontaminação veicular que devem ser aplicadas na 
readequação de infraestrutura e de processos dos Pátios de 
Salvados para compliance. 

PÁTIO DE SALVADOS 

Com a inauguração, em 2015, de um novo Pátio de Salvados, 
na cidade de Caçapava (SP), com 75 mil metros quadrados de 
área útil, o GRUPO encerrou 2015 com duas unidades, todas 
localizadas no estado de São Paulo. Nesses locais, são 
recebidos os veículos que saem de circulação após acidentes, 
sendo que os resíduos são direcionados para reciclagem e 
reaproveitados na produção de eletrodomésticos, postes e 
materiais de construção. Os resíduos reciclados são 
reaproveitados na produção de eletrodomésticos, mesas, 
postes, materiais de construção etc. Em 2015, foram reciclados 
365.926 kg de materiais, o que representa aumento de 346% 
em relação a 2014 (82.090 kg). 
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DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS  (cont.) 

LOGÍSTICA REVERSA  

Implantação do processo de logística reversa para mitigação 
dos riscos envolvidos na gestão de salvados, reduzindo o 
impacto ambiental das operações para Garantia 
Estendida/Troca Certa. Como resultado, 17,5 toneladas de 
eletroeletrônicos foram destinadas de forma ambientalmente 
correta em 2015, fortalecendo o valor da marca e o papel do 
GRUPO como indutor de boas práticas na cadeia de valor. 

CERTIFICAÇÃO LEED 

A nova sede administrativa do GRUPO possui a certificação 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), uma 
selo internacional ambiental que atesta critérios de 
ecoeficiência no uso de recursos naturais, rastreabilidade da 
cadeia na compra de mobiliário, garantia de qualidade do ar e 
luminosidade para os colaboradores, gestão de resíduos etc. 

CERTIFICAÇÃO ISO 14001 

O processo de gestão de mudança da certificação ambiental 
NBR ISO 14.001 para a nova sede administrativa do GRUPO em 
São Paulo foi realizado com sucesso, garantindo uma atuação 
de acordo com a visão do cliente, gerando o entendimento de 
que as atividades da empresa vão além da proteção de pessoas 
e bens. 

COBERTURAS DIFERENCIADAS EM SEGUROS DE PESSOAS 

O GRUPO enfatizou a oferta de produtos adequados às 
necessidades da sociedade e que incorporam coberturas 
diferenciadas, como os seguros de proteção às mulheres em 
caso de diagnóstico de câncer de mama, útero ou ovário e os 
seguros que garantem aos segurados, homens e mulheres, 
indenização em decorrência do diagnóstico de uma série de 
doenças, dentre as quais câncer, infarto, acidente vascular 
cerebral, cirurgia coronária, insuficiência renal e até transporte 
de órgãos. 

ADMINISTRAÇÃO DE 
SINISTROS 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

Para oferecer atendimento de qualidade aos mais de 10 
milhões de clientes, o GRUPO mantém uma estrutura formada 
por três Centrais de Relacionamento (que totalizam 1.074 
posições de atendimento), 66 unidades do P.A.R.E. (Posto de 
Atendimento Rápido Especializado) e 15 mil prestadores 
credenciados, que garantiram, em 2015, 7,7 milhões de 
atendimentos e 1,3 milhão de serviços de assistências. 
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PAINEL DO CLIENTE 

Em 2015, foi criado e implantado o painel do cliente, uma nova 
ferramenta que ajuda a reduzir a quantidade de casos 
atendidos fora do prazo de cinco dias. 

GESTÃO DE 
INVESTIMENTO 

ESTRATÉGIA DE PATROCÍNIO 

O GRUPO adota uma estratégia de patrocínio via leis de 
incentivo que, em 2015, resultou no apoio a 53 projetos 
socioculturais de grande relevância nacional nas áreas de 
cultura, educação, saúde e esporte, desenvolvidos por 48 
instituições em todo o Brasil e que beneficiaram quase 3,5 
milhões de pessoas no ano.  
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Princípio 2 

Trabalharemos em conjunto com nossos clientes e parceiros comerciais para aumento da 
conscientização sobre questões ambientais, sociais e de governança, gerenciamento de 
riscos e desenvolvimento de soluções. 

CLIENTES E 
FORNECEDORES 

COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

O GRUPO possui uma Política de Relacionamento Sustentável 
com Fornecedores e, na comunicação com esse público, segue as 
diretrizes do Manual de Compras Sustentáveis, desenvolvido em 
2014 em parceria com o CEBDS. Em 2015, avançou nesse tema 
com as seguintes ações:  

 desenvolvimento e aplicação de questionário de compras 
sustentáveis para o edifício onde está localizada a nova sede 
do GRUPO.  

 publicação de Política de Relacionamento Sustentável com 
Fornecedores. 

 criação de um GT de Homologação de Fornecedores formado 
por áreas internas e do Código de Conduta do Fornecedor, 
com o desenvolvimento de uma relação de critérios ASG para 
auxiliar na triagem do perfil dos fornecedores durante o 
processo de fase cadastral. 

ESTAÇÕES DE REPARO E BICICLETÁRIOS 

Inauguração de Estações de Reparo e Bicicletários em dois 
parques de São Paulo (Villa-Lobos e Candido Portinari), 
reforçando a mobilidade urbana como um importante desafio da 
atualidade. 

PESQUISA ONLINE 

Em 2015, o GRUPO desenvolveu uma pesquisa online, que 
totalizou 5.985 participações, com dois propósitos específicos: 
mapear os temas considerados mais importantes para cada 
público e mensurar a maturidade de gestão da empresa em 
relação a cada um desses temas. Esse processo de consulta 
também foi utilizado como insumo para o planejamento 
estratégico 2016 do GRUPO.  
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CLIENTES E 
FORNECEDORES 
(cont.) 

WORKSHOP DE INSPEÇÃO DE RISCOS  

Para aprofundar o conhecimento de variáveis ambientais no 
processo de análise de inspetores e reguladores, o GRUPO 
promoveu o Workshop de Inspeção de Riscos – Mudanças 
Climáticas, que capacitou 71 inspetores de riscos em 2015 para 
uma cultura de gestão que leva em consideração as questões 
ASG, reforçando a importância desses aspectos no processo de 
subscrição e análise de riscos e mostrando o papel do inspetor 
no entendimento de fatores de riscos emergentes. 

CAMPANHAS DE MEIO AMBIENTE  

Em 2015, foram realizadas quatro campanhas de engajamento 
ligadas ao meio ambiente: Hora do Planeta, Dia Mundial da 
Água, Semana do Meio Ambiente e Dia Mundial sem Carro, que, 
juntas, engajaram mais de 1,3 milhão de pessoas. 

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO  

Durante o ano, também foram realizadas campanhas de 
conscientização para a redução do consumo de recursos 
naturais. O GRUPO participou, como medida em prol da redução 
de consumo de energia elétrica e apoio à causa, da Hora do 
Planeta, iniciativa promovida pela WWF International. Além de 
convite enviado para que os colaboradores também 
participassem, as luzes da sede Berrini foram apagadas no dia 28 
de março durante uma hora.  

PROJETO ÁGUA FINITA 

Para disseminar informações sobre o uso consciente da água em 
diferentes localidades, foi desenvolvido o projeto Água Finita, 
que envolve a implementação de um piloto de reaproveitamento 
da água do ar-condicionado e da água de chuva no site de Franca 
do GRUPO, reduzindo o consumo de água potável em até 6 mil 
litros/mês. 

RECICLA BB E MAPFRE 

O Projeto Recicla BB E MAPFRE teve continuidade em 2015, com 
arrecadação de 493 kg de pilhas e baterias. 
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SEGURADORAS, 
RESSEGURADORAS 
E INTERMEDIÁRIOS 

 

 

ACADEMIA DE SUSTENTABILIDADE 

Beneficiando mais de 4.000 pessoas desde sua criação, a 
Academia consiste na realização de encontros com a finalidade 
de capacitar e disseminar questões de sustentabilidade, discutir 
desafios e oportunidades na indústria de seguros e aumentar a 
consciência em relação aos potenciais impactos dos temas ASG 
na estratégia da empresa. Em 2015, esse trabalho esteve 
direcionado para temas que impactam diretamente o negócio de 
seguros, como gestão de riscos emergentes, catástrofes 
ambientais, longevidade da população, Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, crise hídrica e ISO 14001, com a realização de 
30 encontros, que contaram com a participação total de 1.496 
pessoas no ano – número que representa o dobro de 
participantes e eventos realizados em relação a 2014. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

O GRUPO iniciou um projeto no Conjunto Palmeiras, na periferia 
de Fortaleza (CE), para promover ações de educação financeira 
aos moradores da comunidade, além de fortalecer a cultura da 
proteção e do seguro com a comercialização de um produto 
destinado à prestação de serviço ou reembolso de gastos 
funerários, desenvolvido especialmente para atender às 
necessidades e realidade específicas desse público.  
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Princípio 3 

Trabalharemos em conjunto com governos, órgãos reguladores e outros públicos 
estratégicos para promover ações amplas na sociedade sobre questões ambientais, sociais 
e de governança. 

GOVERNOS, ÓRGÃOS 
REGULADORES E 
FORMULADORES DE 
POLÍTICAS 

CNSEG 

Em 2015, o GRUPO assumiu a presidência da Comissão de 
Sustentabilidade e Inovação da CNseg (Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização), levando para o centro de 
debates temas como o avanço do PSI e a integração ASG no 
setor, com resultados significativos: planejamento estratégico de 
sustentabilidade, realização de pesquisas setoriais e organização 
de encontro PSI. 

FUNENSEG 

Desde 2013 o GRUPO promove com o apoio da Escola Nacional 
de Seguros (Funenseg), o Ciclo de Palestras sobre Seguro Rural e 
Sustentabilidade. Desde então, já foram promovidos dois ciclos 
de palestras, totalizando 17 encontros que reuniram 730 
pessoas em 17 cidades. Somente em 2015, foram realizadas seis 
palestras sobre questões de sustentabilidade, com ênafse para 
os temas relacionadas a gestão de recursos naturais e seguro 
rural, com a participação de 280 pessoas, entre produtores 
rurais, representantes das redes comerciais, corretores, 
sindicatos e federações.  

OUTROS PÚBLICOS 
ESTRATÉGICOS 

COP21/PARIS PLEDGE FOR ACTION  

Com o encerramento da COP-21 – Conferência do Clima da ONU, 
em dezembro de 2015, diversas ações foram criadas para 
garantir a vida em todo o planeta, dentre elas, o Paris Pledge for 
Action (ou Manifesto de Paris pela Ação), uma iniciativa que 
aponta a implementação de medidas para a redução das 
emissões de carbono como uma das alternativas capazes de 
reduzir os riscos atuais e contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento sustentável. O GRUPO integra a lista de 
empresas que assinaram o compromisso, comprometendo-se a 
integrar cada vez mais os aspectos ASG em sua estratégia de 
negócios. 
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OUTROS PÚBLICOS 
ESTRATÉGICOS (cont.) 

PSI 

Em 2015, o GRUPO passou a integrar o board mundial do PSI, 
garantindo participação ativa na discussão sobre temas como 
sustentabilidade, gestão de riscos e reputação no setor de 
seguros e novos modelos de negócios que integrem os aspectos 
socioambientais na estratégia. 

CESVI  

O GRUPO desenvolve com o Cesvi – Centro de Experimentação e 
Segurança Viária (instituição dedicada a pesquisas e estudos 
para a segurança viária) projetos focados na gestão de resíduos 
dos veículos sinistrados, para garantir uma destinação final 
ambientalmente correta. Em 2015, foram promovidas 
capacitações para 42 colaboradores e prestadores que atuam 
nos Pátios de Salvados do GRUPO sobre temas ligados à 
legislação e processos para a correta gestão de resíduos gerados 
na descontaminação de veículos, mitigando riscos legais e de 
imagem. 

ENCONTROS TÉCNICOS  

O GRUPO patrocinou e participou de encontros técnicos 
promovidos pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente da 
Universidade de São Paulo (IEE/USP) sobre energia e governança 
da água, contribuindo para a construção de conhecimento em 
temas estratégicos para o negócio e para o entendimento de 
riscos emergentes. 

O GRUPO também trabalha em conjunto com governos, órgãos 
reguladores e formuladores de políticas para garantir o 
posicionamento proativo da empresa em relação ao tema.  

 Integra o grupo de empresas para o Reporte Integrado. 

 Preside a Comissão de Sustentabilidade da Câmara Oficial 
Espanhola de Comércio. 
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Princípio 4 

Demonstraremos responsabilidade e transparência divulgando com regularidade, 
publicamente, nossos avanços na implementação dos Princípios. 

RESPONSABILIDADE E 
TRANSPARÊNCIA  

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 

O GRUPO coleta indicadores e informações para os acionistas, de 
acordo com as diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative). 

PACTO GLOBAL 

Integrante desde 2008 da Rede Brasileira do Pacto Global 
(iniciativa da ONU que mobiliza empresas a adotarem 10 
princípios relacionados a direitos humanos, relações de trabalho, 
meio ambiente e combate à corrupção), o GRUPO reporta seus 
avanços e atividades realizadas por meio do Relatório de 
Progresso, reportado no nível Advance, que corresponde à 
qualificação máxima oferecida pela ONU. 

GHG PROTOCOL 

Desde 2013, o GRUPO integra o Programa Brasileiro GHG 
Protocol, com a gestão de monitoramento de gás de efeito estufa 
(GEE) por meio da publicação de seu inventário de emissões na 
categoria Ouro (checado por terceira parte). 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

As ações apoiadas e/ou promovidas pelo GRUPO demonstram a 
contribuição da empresa para esse compromisso universal que, 
criado em substituição aos Objetivos do Milênio, consiste em uma 
agenda universal para o desenvolvimento sustentável até 2030, 
formada por um conjunto de 17 objetivos e 169 metas.  

GUIA EXAME 

Em 2015, o GRUPO é reconhecido, pelo terceiro ano consecutivo, 
como uma das empresas mais sustentáveis do Brasil pelo Guia 
Exame (revista nacional especializada em gestão de 
sustentabilidade), sendo a única seguradora entre as quatro 
empresas mais sustentáveis do setor Finanças/Seguros.  

 
 


