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Contexto e 
resumo executivo 

Investimos no reposicionamento da área de inovação, de maneira alinhada 
ao movimento do GRUPO, que também revisou seus objetivos estratégicos.

A gerência de Inovação e Sustentabilidade atua em 

parceria com as unidades de negócio e funcionais 

no desenvolvimento de iniciativas relevantes 

e direcionadas ao cumprimento dos objetivos 

estratégicos do GRUPO SEGURADOR BANCO DO 

BRASIL E MAPFRE, gerando resultados positivos 

para a jornada do nosso cliente e contribuindo para 

a perenidade do negócio e para a consolidação 

de um posicionamento diferenciado de mercado 

– sempre de maneira alinhada aos atributos e 

direcionamento do GRUPO e acionistas.  

Especificamente sobre inovação, em 2017 investimos 

no reposicionamento da área, de maneira alinhada 

ao movimento do GRUPO, que também revisou 

seus objetivos estratégicos. Como resultado, o 

modelo de inovação, até então focado somente 

em cultura de inovação e práticas pontuais por 

diretoria geral, foi reformulado e migrou para um 

modelo de inovação ativa e aberta, voltado para 

o desenvolvimento de projetos focados em uma 

estratégia centrada no cliente e na experiência 

durante sua jornada com o GRUPO.

Em relação à sustentabilidade, 2017 foi um 

ano de continuidade e amadurecimento 

das iniciativas para mitigação de riscos e/ou 

identificação de oportunidades ASG (ambientais, 

sociais e de governança), de maneira alinhada 

à regulamentação vigente e aos compromissos 

nacionais e internacionais assumidos pelo GRUPO 

e/ou por seus acionistas. 
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O GRUPO foi reconhecido como a seguradora mais 

sustentável de 2017, segundo o Guia Exame de 

Sustentabilidade, figurando, pelo quinto ano consecutivo, 

entre as companhias mais sustentáveis do país. 

Conquistou o 1º lugar no Prêmio Antônio Carlos de 

Almeida Braga de Inovação em Seguros da CNseg, 

categoria de Comunicação, com o case “Campanha 

de Compensação de CO2”, que demonstra o nosso 

compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

Alcançou a segunda posição na categoria Seguros 

e Planos de Saúde do anuário “Valor Inovação Brasil 

2017”, publicado pelo jornal Valor Econômico, em 

parceria com a consultoria Strategy& PwC. No geral, 

entre as 150 companhias reconhecidas, conquistamos 

a 68ª colocação.

A partir da pontuação alcançada pelo GRUPO nos 

resultados dos quatro questionários do Guia Exame 

(dimensões geral, econômica, social e ambiental), 

é calculado o indicador corporativo do GRUPO 

denominado “rating de sustentabilidade”. Em 2017, o 

resultado consolidado para estes questionários foi 10% 

superior em relação a 2016. 

Superação da meta estabelecida de image share de 

inovação e sustentabilidade, alcançando 37,8% para 

inovação e 57,9% para sustentabilidade. 

Realização de cinco encontros “Creative Day” com 

parceiros e propects da Diretoria Comercial de Canais 

Estratégicos além de equipes internas, utilizando 

a abordagem do Design Thinking, Lean Startup e 

Metodologia Ágil. 

Inclusão de atributos de inovação e sustentabilidade 

no desenvolvimento de dois produtos relevantes 

para geração de valor de longo prazo: Seguro de 

Responsabilidade Civil (RC) para Drones e Novo Ciclo 

de Negócios – Cultura de Café. 

A proposta deste relatório é apresentar os resultados 

da gerência de Inovação e Sustentabilidade de maneira 

integrada, articulando a lógica e o contexto do negócio 

com a incorporação dos fatores ambientais, sociais e de 

governança (ASG) e com o novo modelo de inovação. 

Como resultado deste trabalho, alcançamos indicadores de desempenho  

e reconhecimentos importantes, entre os quais, destacam-se:

_1. Contexto e resumo executivo 
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Princípios para 
Sustentabilidade em 

Seguros (PSI)
Além de incorporar a sustentabilidade em 

suas decisões estratégicas, o GRUPO busca 

alinhar sua atuação a práticas e princípios 

internacionais, participando ativamente de 

fóruns que endereçam as questões ASG 

aos objetivos do negócio. 

Desde 2012, o GRUPO apoia os Princípios 

para Sustentabilidade em Seguros (PSI), 

uma iniciativa do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente/Iniciativa 

Financeira – UNEP/FI, que fornece diretrizes 

globais a partir de quatro princípios: 

Ao longo deste relatório, haverá um ícone específico para indicar os projetos e iniciativas desenvolvidos em 2017 que contribuíram para a implantação 
e disseminação dos PSI (Princípios para Sustentabilidade em Seguros), demonstrando transparência na prestação de contas aos seus stakeholders. 

Princípio 1 
(PSI 1)

Princípio 3 
(PSI 3)

Princípio 2 
(PSI 2)

Princípio 4 
(PSI 4)

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

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

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.

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

_1. Contexto e resumo executivo 
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Objetivos 
principais e 

temas relevantes 
A partir dos desafios da sociedade brasileira 

e das questões relevantes para a indústria 

de seguros no Brasil, a área mantém uma 

atuação direcionada para o atendimento 

de dois objetivos principais para a geração 

de valor de longo prazo:

Desenvolvimento de mercado: engajar 

principais stakeholders em estratégias 

específicas de desenvolvimento sustentável 

e inovação 

Universalização do acesso ao seguro,  

em todo o território brasileiro
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2.1 Desenvolvimento de mercado: 
engajar principais stakeholders 
em estratégias específicas de 
desenvolvimento sustentável e inovação

Para desenvolver sua cadeia de valor, composta por mais de 5.700 colaboradores,  

50 mil fornecedores e 20 mil corretores e parceiros de negócio em todo o Brasil,  

o GRUPO procura entender questões específicas que envolvam cada um desses grupos, 

investindo no aprimoramento e no desenvolvimento de produtos e serviços.

A área atua como fomentador desses stakeholders por meio da avaliação, 

orientação e incentivo de colaboradores, corretores e fornecedores para que 

busquem o desenvolvimento de questões-chave socioambientais em seus 

negócios, de forma a garantir uma prestação de serviço com mais qualidade para 

a empresa e para a sociedade. 

2.2 Universalização do acesso ao  
seguro, em todo o território brasileiro 

Diante do baixo índice de adesão, em todas as classes sociais, aos produtos e serviços 

de seguro no Brasil, a área procura entender as necessidades específicas de cada 

público, atuando no aprimoramento e no desenvolvimento de produtos e serviços 

de acordo com essas demandas. 

Para isso, aposta na sinergia entre a inovação e a sustentabilidade para desenvolver 

soluções de qualidade que sejam capazes de antecipar e atender às novas demandas 

de mercado e da sociedade em geral, tais como: soluções digitais para diferentes perfis 

de consumidores e oferta de produtos de cuidado e proteção para a população idosa.

O infográfico a seguir mostra como estamos atingindo esse objetivo, a partir do 

desenvolvimento de iniciativas específicas para cada tema relevante: 



Nas próximas página 
você irá  conhecer as 
principais iniciativas de 
2017 desenvolvidas para
alcançar esses objetivos.

CAPITAIS 
GERADOS

SOCIAL

NATURAL

INTELECTUAL

FINANCEIRO

HUMANO

GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE 

STAKEHOLDERS
Colaboradores

Clientes e segurados
Corretores e parceiros de negócios

Fornecedores
Comunidade e sociedade

DES
EN

VOLVIMENTO DE MERCADO
Cuidar de  

pessoas e empresas, 
proteger seus 

sonhos e conquistas, 
transformando  

a sociedade.

Valorização 
e protagonismo 
dos profissionais  
do mercado de  
seguros

Governança 
corporativa
sólida

Resultado 
financeiro 
sustentável

Ganhos positivos 
de marca e 
imagem

Ecoeciência  
nos processos

Parcerias de 
longo prazo com 
fornecedores e 
corretores

Educação 
financeira e 
disseminação da 
cultura de seguros

Mitigação
de riscos
socioambientais

Segurança 
financeira 
de clientes e 
segurados

Gestão de 
resíduos
na cadeia  
de valor

Inovação e 
revolução das 
plataformas

U
N

IVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SE
GURO
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Governança  
Corporativa Sólida 

Comissão de Riscos,  
Segurança e Sustentabilidade  

Em 2017, foi promovida uma restruturação 
nas comissões do GRUPO e a sustentabilidade 
passou a integrar a Comissão de Riscos, 
Segurança e Sustentabilidade, o que possibilita 
a inserção de pautas regulares sobre riscos 
ASG neste relevante fórum corporativo. 

ANSP (Academia Nacional de Seguros  

e Previdência)

Desde 2014, o GRUPO integra a cátedra de 

Sustentabilidade da ANSP, contribuindo para o 

aperfeiçoamento institucional do seguro e da 

previdência privada no Brasil. Além disso, foi 

eleito para continuar integrando a diretoria da 

entidade no triênio 2017/2020.

PSI (Princípios para Sustentabilidade  
em Seguros) 

Desde 2015, o GRUPO faz parte do board 
mundial do PSI criado para nortear as práticas 
sustentáveis entre o setor de seguros e fornecer 
diretrizes globais para o desenvolvimento e a 
expansão de gerenciamento de riscos. Ao longo 
do ano de 2017, o GRUPO acompanhou os fóruns 
e participou dos engajamentos promovidos.

ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável)

As ações apoiadas e/ou promovidas pelo GRUPO 

demonstram a contribuição da empresa para os 

ODS,da ONU. Em 2017, foi realizado um workshop 

com o objetivo de alinhar o planejamento da DG 

Recursos Humanos aos ODS, com a participação 

de 24 colaboradores. 

Diálogo com acionistas 

Com a intenção de disseminar conhecimento e 

compartilhar boas práticas, a área mantém um 

relacionamento constante com os acionistas por 

meio de fóruns periódicos dos quais participam 

colaboradores e executivos que atuam com 

projetos de inovação tanto na BB SEGURIDADE 

quanto na MAPFRE. 

CNseg (Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar 

e Capitalização)

Desde 2015, o GRUPO preside a Comissão 

de Sustentabilidade e Inovação da CNseg, 

contribuindo para a realização de diversas ações 

com o objetivo de criar condições adequadas 

para a sustentabilidade do próprio setor, como a 

publicação do Relatório de Sustentabilidade do 

Setor de Seguros, com base na metodologia GRI 

(Global Reporting Initiative).
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Valorização e 
protagonismo dos 

profissionais do 
mercado de seguros 

InovAgentes

Cursos e-learing

InovAgentes

Em 2017, 22 InovAgentes de diversas diretorias foram 
formados na 3ª turma do Programa. Eles se juntam 
a outros 33 profissionais certificados anteriormente 
pelo programa. Com isso, passamos a contar com 55 
InovAgentes capacitados a fazer a diferença em prol 
do negócio por meio de ações e projetos inovadores.

Para capacitar e colocar a inovação em prática, foram 
promovidos durante o ano 10 encontros presenciais 
e 10 sessões de mentoria, que resultaram em 20 
proposições inovadoras e incrementais voltadas para 
os desafios de cada diretoria. Os gestores dos recém-
formados passaram por laboratórios de sensibilização 
e introdução à inovação, nos quais aprenderam como 
gerenciar e motivar suas equipes na busca pelo novo 
e apoiar as proposições dos InovAgentes. 

Em 2017 também foi realizada uma pesquisa para 
avaliar o grau de continuidade e engajamento dos 
InovAgentes. Alguns resultados merecem destaque: 
das 20 proposições, seis foram implantadas já em 
2017, quatro estão em fase de ideação, cinco em 
prototipagem e seis estão prontas para serem lançadas. 
A maioria das proposições beneficiarão o GRUPO com 
inovações incrementais (processos), transformação 
cultural dos colaboradores para a inovação e redução 
de custos. 

Cursos e-learning 

Inovação 

228 colaboradores foram capacitados por meio de cursos 
online para compreender como ocorre o processo de 
inovação na empresa e como identificar os pilares da 
inovação diante de uma ideia, entendendo os desafios 
para descobrir novas fontes de geração de valor e 
relacioná-las com as necessidades do mercado atual. 

Gestão ambiental 

Além dos cursos obrigatórios padrão, o GRUPO incluiu 
em 2017 a obrigatoriedade do curso e-learning de 
Gestão Ambiental para todos os colaboradores, como 
forma de promover a conscientização ambiental 
e o cumprimento da norma ISO 14001. No total, 
mais de 2 mil colaboradores participaram do curso 
durante o ano, totalizando aproximadamente 3,2 mil 
colaboradores desde 2014. 
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Cursos presenciais

Design thinking 

79 colaboradores das mais diversas diretorias gerais do 
GRUPO foram capacitados neste curso, que apresenta 
atividades que são um misto entre treinamento e 
práticas de desenvolvimento de ”mindset” de inovação 
pela abordagem do Design Thinking. Com 8 horas de 
duração, os encontros promoveram o desenvolvimento 
de conceitos e a experimentação de processos por 
meio de técnicas do toolkit de inovação. 

Diálogos com gestores sobre inovação 

18 gestores de média e alta gerência foram habilitados 
e sensibilizados para o desenvolvimento e apoio à 
inovação, por meio de conceitos, diálogos e práticas. O 
grupo foi inserido no universo da cultura de inovação 
do GRUPO e do mercado em encontros presenciais de 
8 horas para entendimento de perfis de inovadores, 
motivações e tipos de inovação. 

Academia de sustentabilidade 

Em 2017, 3.826 profissionais - entre colaboradores e 
parceiros de negócio – foram capacitados em temas 
relevantes de sustentabilidade para a perenidade e 
inovação dos negócios do GRUPO. Merecem destaque 
os seguintes encontros realizados: 

| Workshop – Sustentabilidade na área de Sinistros da 
DG Riscos de Pessoas; 

| Treinamento em temas críticos ASG para peritos da 
DG Rural e Habitacional; 

| Workshop ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), da ONU, em parceria com a DG RH; 

| Cursos à Distância em parceria com o Sebrae-SP e a 
DG Automóvel, para endereçar temas relevantes da 
cadeia de valor (Controle de Gastos na Prestação de 
Serviços; Oficinas de Funilaria e Pintura Sustentáveis; 
Qualidade no Atendimento - Oficina de Reparação 
Automotiva).  

Desde 2012, a Academia de Sustentabilidade conta 
com mais de sete mil participações. 

Crescer de forma sustentável 

Em parceria com a DG RH, a área de Sustentabilidade 
realizou encontros nas cidades de São Paulo, 
Franca e São Carlos para disseminação do valor do 
GRUPO “Crescer de Forma Sustentável”. Por meio 
de alinhamento de conceitos e atividades lúdicas, 
o objetivo foi explicar a importância da gestão de 
riscos e oportunidades ASG de maneira aplicada ao 
mercado segurador e aos negócios do GRUPO. Mais 
de 500 colaboradores participaram dos workshops. 

Mantemos uma atuação focada no 
crescimento sustentável, por meio 

de práticas socioambientais e de 
governança, com responsabilidade e 

envolvimento de todos, garantindo 
a perenidade do GRUPO e a 

contribuição para as gerações futuras.
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Parceria com o Sebrae-SP

O GRUPO, em parceria com o Sebrae-SP, lançou em 
2017 uma plataforma de educação à distância (EAD) 
(http://ead.sebraesp.com.br/bbmapfre/). A iniciativa 
tem como objetivo fortalecer o negócio e o atendimento 
dos prestadores de serviços que atuam na linha de 
frente com os segurados, como as oficinas mecânicas 
e as empresas de guincho, por meio do conhecimento 
em gestão de negócios e sustentabilidade para 
o aperfeiçoamento contínuo do atendimento aos 
segurados. A plataforma disponibiliza três cursos 
gratuitos: “Oficinas Sustentáveis”, “Qualidade no 
atendimento – Oficina de Reparação Automotiva” e 
“Controle de Gastos na Prestação de Serviços”. Em 
2017, a plataforma registrou 119 inscrições. 

Parceiros de negócio – regulação de sinistros

Em agosto de 2017 foi realizado um treinamento 
para mais de 50 prestadores de serviço que atuam 
na regulação de sinistros do seguro agrícola da DG 
Rural e Habitacional. O treinamento contou com uma 
apresentação sobre risco, legislação e boas práticas 
socioambientais no campo, além de conteúdo sobre 
a revolução digital no agronegócio. Em 2016, foi 
realizado treinamento similar para os reguladores, 
que contou com conteúdo específico de gestão de 
resíduos em sinistros de máquinas e equipamentos. 

Parcerias de longo prazo 
com fornecedores 

e corretores 

A experiência de compra de 
seguros nas Casas Bahia



Creative Days 

Para o GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E 
MAPFRE, inovar é contribuir para o desenvolvimento 
de novos negócios sustentáveis para a companhia e 
seus parceiros. Nas oficinas de Creative Days, o objetivo 
é definir oportunidades de sinergia e de geração de 
valor entre os negócios. Ao longo de 2017, foram 
promovidos diversos workshops com clientes, equipes 
internas e parceiros de negócios, utilizando ferramentas 
como Mapa de Empatia, Jornadas do Cliente, Canvas de 
Modelos de Negócios e Proposta de Valor. Os principais 
parceiros de negócios foram grandes empresas como 
Bosch, Cielo, Alelo, Ford e Vivo. 

BOSCH

O Grupo Bosch é líder internacional em tecnologia 
de ponta e serviços e está dividido em quatro setores 
de negócio: Soluções para Mobilidade, Tecnologia 
Industrial, Bens de consumo e Energia e Tecnologia 
de Construção. Com os seus produtos e serviços, a 
Bosch tem por objetivo melhorar a qualidade de vida 
das pessoas por meio de soluções inovadoras e úteis.  
Conduzimos um workshop com a participação de um  

time multidisciplinar de 14 colaboradores do 
GRUPO e da Bosch que abordou os seguintes temas: 
“Ferramentas Elétricas”, “Sistemas de Segurança”, 
“Termotecnologia” e “Bosch Service”. Com a análise 
dos produtos das empresas, foram criadas em parceria 
48 oportunidades de produtos, serviços e parcerias 
entre as empresas, que estão sendo avaliadas pelas 
áreas participantes (comercial, produto, canais).  
 
 

CIELO 

Líder no segmento de pagamentos eletrônicos na 
América Latina, a Cielo oferece um portfólio de soluções 
inteligentes e conectadas entre si para atender às 
necessidades de mais de 1,7 milhão de clientes ativos, 
desde empreendedores até os maiores varejistas 
do país. Foram promovidos dois encontros com 16 
profissionais das equipes de produtos, comercial e de 
inovação de ambas as empresas para mapear conceitos 
e oportunidades iniciais de parceria. As 25 ideias criadas 
foram analisadas de forma a priorizar aquelas que trazem 
mais valor ao cliente e às empresas, além do olhar na 
implementação quanto à sua agilidade e viabilidade. 
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Treinamentos customizados e 
workshops de sensibilização ao tema.



ALELO

A Alelo é uma bandeira especializada em benefícios 
para os segmentos de alimentação, cultura, transporte 
e saúde, que conta com um portfólio diversificado com 
cartões-benefício, ferramentas de gestão corporativa 
e cartões pré-pagos para empresas de todos os 
portes e regiões do país. Em um intenso Creative Day 
com 8 horas de duração, 11 colaboradores, entre eles 
executivos da Alelo e GRUPO, criaram dois modelos de 
negócios para estruturar a parceria entre as empresas, 
visando à venda de seguros e produtos Alelo exclusivos 
para os colaboradores e ao ecossistema de negócios 
das empresas. 

FORD

A Ford Motor Company é uma fabricante de automóveis 
multinacional que possui parceria para oferta de nossos 
produtos em suas concessionárias distribuídas pelo Brasil. 
O Creative Day foi dedicado a buscar oportunidades de 
sinergia entre a Ford Credit e o GRUPO com engajamento 
de 10 profissionais das equipes de Vendas Ford e de  

Produtos e Inovação do GRUPO. Em dois encontros, 
foram mapeados 13 planos de ação voltados para 
inovação em Comunicação e Capacitação, de forma 
a tornar os produtos mais atraente para o cliente e 
incentivar a venda do seguro nas lojas, envolvendo 
o operador de seguros e o vendedor de carros. Tudo 
isso mapeado em um mapa a ser atingido em curto e 
médio prazos. 

VIVO 

A VIVO, concessionária de telefonia móvel, fixa, internet 
banda larga e TV por assinatura, trabalhou em conjunto 
com o GRUPO   para modelar novas oportunidades de 
negócios para venda de seguros aos clientes Vivo (Fixo, 
TV e Banda Larga). Foram mapeadas 40 oportunidades 
para os seguintes públicos: colaboradores, revendedores 
e clientes pessoa jurídica e física. As soluções envolvem 
o relacionamento e abordagem, canais, novos seguros e 
assistências, além de tecnologias aplicando telemetria, 
IoT (Internet of things), entre outras.  
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Mitigação  
de riscos 

socioambientais 

Manual de Orientação 
sobre Gestão de Resíduos 

Em parceria com a DG Rural e Habitacional, foi lançado 
em 2017 o Manual de Orientação sobre Gestão de 
Resíduos. O material apresenta o conceito de resíduos, 
além de trazer orientações básicas que devem 
ser adotadas para minimizar os danos ambientais 
decorrentes da gestão de resíduos gerados em sinistros 
rurais, com enfoque em benfeitorias, máquinas e 
culturas. Aproximadamente 40 prestadores de serviços 
da unidade receberam o Manual, que também está 
disponível na intranet para todos os colaboradores 
do GRUPO. 

Manual de Orientação s 
obre Homologação Ambiental

Em parceria com a área de suprimentos, foi desenvolvido 
e lançado o Manual de Orientação sobre Homologação 
Ambiental. O documento apresenta os requisitos 
ambientais mínimos necessários para homologação 
de fornecedores que fazem o transporte e a gestão 
de resíduos resultantes dos sinistros do GRUPO. No 
total, 16 colaboradores das Unidades de Negócio e da 
área de Suprimentos participaram de uma capacitação 
sobre o Manual, que passará a integrar a norma de 
homologação do GRUPO. 

Risco socioambiental  
na matriz corporativa

Dentro do escopo do projeto EGR (Estrutura de Gestão 
de Riscos) do GRUPO para atendimento à Circular 
SUSEP 521/15, foi incluída uma categoria de risco, 
denominada socioambiental, que classifica o nível de 
risco por empresa do GRUPO e indica os controles 
e mitigadores necessários. Entre eles, destacam-
se os treinamentos oferecidos pela Academia de 
Sustentabilidade e outras iniciativas corporativas 
desenvolvidas que contribuem para o entendimento 
dos riscos, impactos e oportunidades dos aspectos 
ASG (ambientais, sociais e de governança) no negócio.

Risco de Reputação e Imagem

Em parceria coma área de Controles Internos e Riscos, 
foi desenvolvida uma proposta de fluxo de tomada de 
decisão com base em score que considera os fatores 
ASG para mitigação de riscos de reputação e imagem 
na aceitação ou renovação de clientes. A proposta 
foi apresentada à Comissão de Riscos, Segurança e 
Sustentabilidade e está sendo desenvolvido um piloto 
com a DG Grandes Riscos. 
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Questionário de inspeção – Grandes Riscos

Desde 2014, o questionário de inspeção de grandes 
riscos conta com questões relevantes ASG. Em 2017, foi 
desenvolvido um projeto para revisar o questionário de 
sustentabilidade, que passará a ser integrado ao modelo 
tradicional de inspeção (com a redução de 21 para 11 
perguntas), e para a inclusão de questões ambientais, 
sociais e de governança no Relatório Descritivo de 
Inspeção. Essas mudanças permitirão mais eficiência 
e captura de informações relevantes, possibilitando 
a adoção de um rating de sustentabilidade como 
critério integrado à tomada de decisão/subscrição e à 
classificação dos riscos inspecionados.  

Formulários de sinistros e salvados 

Em 2017, foram revisados seis formulários e o termo de 
declaração e responsabilidade relacionados ao processo 
de gestão de salvados/sinistros da DG Grandes Riscos 
para mitigação da exposição aos riscos ASG e integração 
à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Este 
trabalho contou com a participação do Jurídico e com 
as áreas intervenientes da DG. 

Grupo de Trabalho – DG Rural e Habitacional 

Desde 2016, a área de Sustentabilidade e a DG Rural 
e Habitacional mantêm o Grupo de Trabalho de 
Sustentabilidade (GT), responsável pelo diagnóstico do 
nível de integração da gestão de riscos socioambientais 
na DG, iniciado com a revisão de documentos (manuais, 
termos e condições gerais) da Diretoria. 

Em 2017, o resultado do GT foi a conclusão de 35% 
do cronograma de integração ASG nos documentos 
da DG para mitigação de riscos, com destaque para a 
Cláusula de Salvados e CG Ouro Vida Produtor Rural.  
Ao longo do ano, o GT também atuou na revisão do 
questionário do projeto New Agro, além da publicação 
do Manual de Orientação sobre Gestão de Resíduos 
e da organização do treinamento em temas críticos 
ASG para peritos da Diretoria. 
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Gestão de  
resíduos na 

cadeia de valor 

Logística reversa eletroeletrônicos 

Em 2017, em parceria com a unidade de Massificados, 
foi dada continuidade ao projeto de logística reversa 
para garantir a correta destinação de eletroeletrônicos 
segurados com garantia estendida/troca certa, 
reduzindo o impacto ambiental das operações e 
fomentando a cadeia de reciclagem. Ao longo do ano, 
mais de 31 toneladas de eletroeletrônicos foram 
enviadas à reciclagem. 

Desde o início do projeto, em 2015, mais de 86 toneladas 
já foram destinadas de forma ambientalmente correta, 
sendo aproximadamente 30% sucata de ferro, 30% 
de plástico, entre outros materiais. Para garantir a 
excelência do processo, a área de Sustentabilidade 
também realizou dois encontros de orientação e 
treinamento com o fornecedor, para promover a 
melhoria contínua dos processos na cadeia de valor, e 
realizou uma auditoria in loco, como parte do processo 
de mitigação de riscos. Em 2017, a auditoria registrou 
29% de redução no número de não-conformidades. 

Sistema de Mitigação de Riscos 
no Pátio de Salvados 

Com o objetivo de mitigar riscos legais e de reputação/
imagem, área de Sustentabilidade desenvolve em 
parceria com a unidade de Automóvel uma série 
de iniciativas como estudos e insumos técnicos 
ambientais e auditorias periódicas para verificar a 
estabilidade do sistema de gestão ambiental do 
CESVI Brasil no Pátio Caçapava, com a gestão de 
resíduos. Como parte desse processo, em 2017 foram 
realizadas três auditorias com a identificação de 11 
não-conformidades (março), 14 não-conformidades 
(agosto) e 15 não-conformidades (novembro). Entre as 
não-conformidades graves, destacam-se: despacho de 
resíduos perigosos sem documento fiscal; não emissão 
da nota fiscal de repasse de sucatas; resíduo infectante 
e resíduo perfuro cortante sendo descartado no lixo 
comum. Além disso, ao longo do ano, colaboradores 
da Unidade de Automóvel participaram de reuniões 
de trabalho e capacitações sobre o tema. 
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Ecoeficiência  
nos processos 

Manutenção da Certificação ISO 14001

Para manter a certificação ISO 14001 em 2017, 
investimos na melhoria contínua de processos, no 
estabelecimento de novas metas e indicadores 
ambientais para as áreas, no reforço dos treinamentos 
relacionados ao tema para os colaboradores  e 
prestadores de serviços, na inserção de ferramentas 
para a sensibilização de visitantes quanto ao SGA 
(Sistema de Gestão Ambiental),  na promoção de 
mudanças  em processos visando adequá-los aos 
padrões internacionais pré-estabelecidos pela norma 
e por legislações ambientais específicas  e na realização 
de ajustes necessários para a migração do SGA, da 
versão 2004 para a versão 2015, da norma NBR ISO 
14001.  A seguir, destacam-se alguns exemplos de 
ações promovidas nesse sentido:

| 95% dos colaboradores foram treinados no curso de 
Gestão Ambiental e-learning. 

| Adesão de aproximadamente 80% dos prestadores 
de serviços fixos na sede do GRUPO em treinamentos 
sobre o SGA.

| A partir do desempenho ambiental referente ao 
consumos de água e energia, foi possível estabelecer 
a metas de redução de uso de recursos naturais, que 
promoverão uma economia prevista de cerca de R$ 
133.000,00 no ano de 2018. 

| Redução de 4,5% no consumo de água na sede do 
GRUPO devido a ações de ecoeficiência implantadas.

| Automatização de sistemas de atualização de 
legislações pertinentes às suas atividades e aquisição 
de sistemas de gestão de fornecedores críticos para 
o SGA.

| Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 
GRUPO e implantação das ações pertinentes com 
intensa participação dos gestores e do Condomínio 
WTORRE, garantindo compliance ambiental. 

| Fortalecimento dos canais de comunicação com 
os públicos interno e externo, contribuindo com 
informações para a conscientização ambiental.
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Certificação LEED

A sede do GRUPO está localizada em um edifício sustentável 
construído de acordo com as técnicas estabelecidas pelo 
U.S. Green Building Council, instituição internacional que 
coordena a certificação LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) um 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. 

Em decorrência da adequação do projeto de interiores de 
nossas instalações, que segue critérios de sustentabilidade 
reconhecidos mundialmente, conquistamos a certificação 
LEED GOLD, garantindo que a sede do GRUPO atende a 
uma série de critérios de sustentabilidade reconhecidos 
mundialmente. Em 2017, foi realizado um diagnóstico 
para avaliar a operação dos principais sistemas (água e 
energia). Devido às ações já implantadas (reguladores de 
vazão, sensores com temporizador de fluxos, programa de 
verificação de vazamentos), o GRUPO é considerado como 
Consumidor Muito Eficaz de Água, ou seja, suas ações são 
voltadas apenas para monitoramento e manutenção. 

Em relação à energia, foram propostas ações de otimização 
que reduziram 4,5% do consumo de energia referenciado em 
2017, elevando o GRUPO à categoria de Edifícios Eficientes 
perante o LEED. Se implantadas todas as ações propostas, 
haverá também uma redução anual de emissão de CO2, de 
13,62 (MtCO2e/ano).

GHG Protocol

Desde 2013, o GRUPO participa do Programa Brasileiro 
GHG Protocol e registra publicamente suas emissões de 
CO2, garantindo transparência sobre informações relevantes 
para a sociedade e fortalecendo sua atuação em relação ao 
meio ambiente. O inventário do GRUPO publicado em 2017 
foi classificado como categoria prata. 

Recicla BB MAPFRE 

O GRUPO possui um projeto de coleta e destinação final 
ambientalmente adequada para resíduos de pilhas e 
baterias em todas as suas 128 unidades. Em 2017, foram 
recolhidos e tratados cerca de 235kg de pilhas e baterias 
de 16 unidades do GRUPO. Todos os documentos de 
rastreabilidade da coleta e destinação do resíduo e licenças 
ambientais dos fornecedores utilizados são controlados 
pela área de Sustentabilidade.

Coleta Seletiva

Em 2017, foi realizada uma pesquisa com os colaboradores para 
entender pontos críticos relacionados à coleta seletiva. Com 
base nas respostas, foram estabelecidas ações de sensibilização 
e comprometimento de colaboradores, visitantes e prestadores 
de serviços, entre as quais, destacam-se:

100% do resíduo infectante gerado no GRUPO é coletado 
e destinado via convênio com a Prefeitura Municipal de 
São Paulo.

Foram reciclados 4.772 kg de resíduos eletroeletrônicos 
e 5.252 kg de tonners e cartuchos por meio de projeto 
de logística reversa com o outsourcing de impressão.

Implantação do sistema de gestão de resíduos de sólidos 
contaminados da área de Manutenção e realização de 
contrato com empresa que coleta e destina tais resíduos.

Implantação das Centrais de Resíduos Perigosos e Central 
de Resíduos Infectante.
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Educação financeira  
e disseminação da 
cultura de seguros 

Projeto de controles internos 

Em parceria com a equipe de Inovação e 
Sustentabilidade, a Gerência de Controles Internos 
e Compliance criou estratégias para traduzir as 
normas do GRUPO, por meio de iniciativas como 
workshops utilizando a abordagem do Design 
Thinking e métodos ágeis como o Design Sprint. 
Como resultado, foram criados diversos modelos e 
infográficos em conjunto com as equipes internas 
para comunicação e disseminação da Norma 282 – 
Gestão e Desenvolvimento de Produtos. 

Guia de Boas Práticas de Prevenção 
(Seguro Residencial)

Em 2017 foi desenvolvido, para as duas marcas 
comerciais do GRUPO, um Guia que aborda temas 
relevantes em prevenção de riscos e educação 
securitária para clientes, corretores e parceiros 
comerciais do seguro residencial. Com conteúdo 
técnico, apresentado em linguagem simplificada, o 
material será lançado em 2018. 
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Segurança  
financeira  

de clientes
BigData e IA para conhecimento  
de perfil de riscos

Iniciamos em 2017 um estudo com alguns fornecedores 
para uso do BigData e inteligência artificial (IA) na 
criação de um SocialScore que reflita a verdadeira 
posição socioeconômica e disponibilidade financeira 
das pessoas, para que com isso possamos identificar 
suas reais possibilidades de pagamento por serviço. 

Como benefícios, o GRUPO terá subsídios para 
ofertas de preços e condições, conforme o perfil 
socioeconômico de cada cliente, de forma a garantir 
a sua segurança financeira no longo prazo e trazer 
rentabilidade à seguradora. Em 2018, realizaremos 
Provas de Conceitos com as equipes responsáveis por 
Clientes, Grandes Riscos e Automóvel. 

Reposicionamento da 
estratégia de inovação 

A partir de entrevistas realizadas com executivos do 
GRUPO e acionistas e de um profundo processo de 
benchmarking, que analisou os principais players dos 
mercados nacional e internacional, foi elaborado o 
reposicionamento da estratégia de Inovação. Antes o 
foco estava na disseminação da cultura de inovação 
e, agora, passou a priorizar projetos relevantes para 
o negócio (eficiência operacional, melhor subscrição 
dos riscos dos produtos, entre outros) e para a melhor 
experiência com o cliente.  
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Inovação  
e revolução 

das plataformas 

Sensoriamento remoto 

O sensoriamento remoto permite diversas aplicações, 
desde o monitoramento de fenômenos naturais até os 
provocados pelo homem. A gerência de Sinistros da 
DG Rural e Habitacional tem utilizado esta tecnologia 
em seus processos para monitorar as áreas seguradas, 
por meio do cruzamento dos pontos plotados das 
apólices com dados meteorológicos, históricos, 
previsões climáticas, uso da terra e da área plantada.

Ao longo de 2017, as possibilidades de uso desta 
tecnologia foram aprofundadas para capturar, de 
maneira mais ágil, dados relevantes do perfil de 
risco do cliente, incluindo detalhes mais precisos e 
informações socioambientais, como a regularidade 
ambiental e sobreposições com terras indígenas. 

Proteção combinada 

Repensamos a oferta de produtos de forma combinada 
para potencializar as vendas de coberturas ao cliente, 
pensando em sua vida, residência e automóvel. Esse 
olhar foi tangibilizado em um trabalho colaborativo 
entre as Unidades de Negócios de Riscos de Pessoas, 
Automóvel e Massificados em um protótipo para 
validar a experiência do cliente e a viabilidade do 
projeto em relação ao próprio produto e à forma de 
‘comprar em pacote’.

Plataforma colaborativa 

Em 2017, desenvolvemos uma ferramenta virtual que 
funcionará como suporte de inovação e um canal de 
interação com os colaboradores das coligadas da BB 
Seguridade (Brasilprev, Brasilcap e GRUPO SEGURADOR 
BANCO DO BRASIL E MAPFRE), centralizando conteúdo 
e informações sobre projetos de inovação. O objetivo da 
plataforma é testar novas formas de trabalho, aumentar 
a eficiência de projetos, aproveitar as competências, o 
capital intelectual e as habilidades dos colaboradores, 
diminuir o time-to-market para lançamento de produtos 
e serviços e disseminar a cultura da inovação. 

Escola de Peritos

A Gerência de Inovação e Sustentabilidade participou 
do desenvolvimento da Escola de Peritos, uma 
plataforma online exclusiva pra os peritos da DG 
Rural e Habitacional que apresentará conteúdo rico 
em temas institucionais e técnicos para fortalecer o 
conhecimento profissional e tornar nossos parceiros 
mais eficientes. As aulas virtuais contemplam 
módulos específicos sobre sustentabilidade aplicada 
ao agronegócio, como recursos hídricos, compliance 
ambiental e gestão de resíduos.  A grande novidade 
é que a plataforma concentra o conhecimento na tela 
do celular, tablet ou computador.
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Geração de valor  
de longo prazo 

Campanha de meio ambiente 

Realizada durante o mês de junho, quando se 

comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a 

campanha foi realizada com o objetivo de promover 

a conscientização ambiental entre os clientes e a 

sociedade.  Com resultado, para 100% das apólices 

de seguro de Automóvel contratadas nos canais 

digitais durante o mês da campanha, o GRUPO 

compensou as emissões veiculares de CO2 (dióxido 

de carbono) geradas durante o período de um ano. 

Patrocínio Insurtechs 

Patrocínio ao primeiro evento Insurtech Brasil, que 

reuniu investidores, especialistas, profissionais e 

empresas do setor para debater temas a favor do 

crescimento dos negócios, com as seguradoras como 

agentes de transformação, desafios regulatórios 

para inovar, tendências, fomento às Insurtechs, 

novos modelos de marketplace e engajamento, 

revolução nos pagamentos e apresentação de cases 

de sucesso. 

Como resultado da atuação direcionada para o atendimento dos objetivos 
de desenvolvimento do mercado e de universalização do acesso ao seguro, 

alcança-se a geração de valor de longo prazo, com ganhos de  
marca/imagem e resultado financeiro sustentável.

Ganhos positivos de marca e imagem
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Guia Exame de Sustentabilidade 

O GRUPO foi reconhecido como a seguradora mais 
sustentável de 2017, segundo o Guia Exame de 
Sustentabilidade, figurando, pelo quinto ano consecutivo, 
entre as companhias mais sustentáveis do país. 

Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga 
de Inovação em Seguros da CNseg

O GRUPO conquistou o 1º lugar no Prêmio Antônio 
Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros 
da CNseg, categoria de Comunicação, com o case 
“Campanha Compensação de CO2”, que demonstra o 
nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

Valor Inovação Brasil 2017

O GRUPO alcançou a segunda posição na categoria 
Seguros e Planos de Saúde do anuário “Valor Inovação 
Brasil 2017”, publicado pelo jornal Valor Econômico, em 
parceria com a consultoria Strategy& PwC. No geral, 
entre as 150 companhias reconhecidas, conquistamos 
a 68ª colocação.

Rating de Sustentabilidade

A partir da pontuação alcançada pelo GRUPO nos 
resultados dos quatro questionários do Guia Exame 
(dimensões geral, econômica, social e ambiental), 
é calculado o indicador corporativo do GRUPO 
denominado “rating de sustentabilidade”. Em 2017, o 
resultado consolidado para estes questionários foi 10% 
superior em relação a 2016. 

Image Share

O GRUPO superou a meta de image share de inovação 
e sustentabilidade, que mensura o quanto as notícias 
geradas e o posicionamento institucional refletem a 
imagem do GRUPO nos temas relacionados a inovação 
e sustentabilidade, alcançando 37,8% para inovação 
e 57,9% para sustentabilidade, superando as metas 
estabelecidas para ambas as áreas, de 30%. 



Visão dos 
resultados  

por unidade 
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Diretoria Geral Automóveis, Affinities 

e Massificados 

| Parceria com o Sebrae-SP 

| Logística reversa eletroeletrônicos  

| Sistema de Mitigação de Riscos no Pátio de Salvados  

| Guia de Boas Práticas de Prevenção  

  (Seguro Residencial) 

| BigData e IA para conhecimento de perfil de riscos 

| Proteção combinada  

| Academia de sustentabilidade 

Diretoria Geral de Grandes Riscos 

| Questionário de inspeção – Grandes Riscos 

| Formulários de sinistros e salvados  

| BigData e IA para conhecimento de perfil de riscos 

| Novos produtos (Drone) 

Diretoria Geral Riscos de Pessoas 

| Proteção combinada  

| Academia de sustentabilidade 

Diretoria Geral Rural e Habitacional 

| Parceiros de negócio – regulação de sinistros 

| Manual de Orientação sobre Gestão de Resíduos  

| Grupo de Trabalho – DG Rural e Habitacional  

| Sensoriamento remoto  

| Cultura do café 

Apresentamos a seguir os 

resultados alcançados em 2017 de 

maneira segmentada por unidade 

de negócio e funcional:
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Diretoria Geral Administração, Finanças  

e Marketing 

| Inovagentes 

| Cursos e-learning  

 • Inovação 

 • Gestão ambiental  

| Academia de sustentabilidade 

| Manual de Orientação sobre Homologação Ambiental 

| Manutenção da Certificação ISO 14001 

| Certificação LEED 

| GHG Protocol 

| Coleta Seletiva 

| Recicla BB MAPFRE  

| BigData e IA para conhecimento de perfil de riscos 

| Reposicionamento da estratégia de inovação 

| Plataforma colaborativa 

| Campanha de meio ambiente  

| Patrocínio Insurtechs 

Diretoria Geral Rede MAPFRE e Canais 

| Creative Days 

Diretoria Geral Riscos, Controles Internos 

e Governança Corporativa 

| Risco socioambiental na matriz corporativa 

| Risco de Reputação e Imagem 

| Projeto de controles internos 

Diretoria de RH 

| Crescer de forma sustentável  

| Academia de sustentabilidade 
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