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Mensagem
do presidente
(G4-1)

E

m 2012, quando a CNseg foi anfitriã do
lançamento dos Princípios para Sustentabilidade
em Seguros (PSI), no contexto da Conferência
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável (Rio +20), o setor segurador brasileiro
assumiu o compromisso de incorporar em
suas estratégias de negócios os desafios e
oportunidades associados às questões ambientais,
sociais e de governança.

gestão
de riscos

Naquele momento foi firmada a convicção de que
a atividade seguradora, na tríplice dimensão de
subscrição de riscos, gestão de riscos e formação
de provisões, estava naturalmente posicionada
como protagonista na busca do desenvolvimento
sustentável para as atuais e futuras gerações.
Sem o seguro, não seria possível alcançar
O Futuro que Queremos.
Os desdobramentos daquele momento histórico
ainda estão em curso, enquanto os governos,
empresas e sociedade ainda parecem distantes de
encontrar soluções para muitos dos riscos complexos
que ameaçam o bem-estar da humanidade. Mas,
ao longo desses quatro anos desde o lançamento
dos PSI, confirma-se que a transição para uma
economia de baixo carbono, a mitigação dos
impactos das mudanças climáticas, a diminuição
do ritmo de perda de biodiversidade, a redução

O Futuro que

subscrição
de riscos

Queremos

formação
de provisões

da pobreza e erradicação da fome, a promoção
da qualidade de vida em um contexto de
envelhecimento da população e do surgimento
de novos riscos de saúde, entre tantos outros,
são desafios que não poderão ser enfrentados sem
a participação de soluções de seguro inovadoras.
O debate sobre esses desafios e soluções vem
ganhando espaço na agenda do setor de seguros,
incluindo naquelas das diversas comissões temáticas
da CNseg e de suas Federações associadas.
O mercado está atento aos riscos socioambientais
e para as oportunidades de negócio oferecidas pela
economia de menor impacto. E para que possamos
comunicar nossos avanços com maior transparência,
reformulamos o Relatório de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade da CNseg, que ganhou
novo conteúdo e formato, transformando-se no
Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros.

Este primeiro Relatório de Sustentabilidade
do Setor de Seguros foi elaborado com base nas
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI),
que favorece a organização do conteúdo e a
comparabilidade dos indicadores do setor, com
os de cada empresa integrante ou os de outros
setores da economia. Nele, além de uma visão geral,
apresentamos informações institucionais relevantes
e os detalhes do trabalho que a Confederação realiza
na seara da “Sustentabilidade em Seguros”,
como também consolidamos os indicadores GRI do
setor, a partir dos dados das empresas participantes,
além do relacionamento com públicos estratégicos,
como clientes e colaboradores.
Nosso objetivo com a publicação deste Relatório
é aproximar ainda mais o setor de seguros da
sociedade, evidenciando a pujança da nossa
atividade e a sua importância não só no contexto
econômico do país, mas também na contribuição
para caminhos de desenvolvimento socialmente
justo e ambientalmente sustentável.

Marcio Serôa de Araújo Coriolano
Presidente da Confederação Nacional de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização | CNseg

Boa leitura!

capítulo 1

Apresentação

E

ste é o Relatório de Sustentabilidade do Setor
de Seguros 2015, produzido pela Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNseg). Neste documento, estão
resumidos os mais importantes acontecimentos e
destaques do ano de 2015 referentes à CNseg, as
suas quatro Federações –Federação Nacional de
Seguros Gerais (FenSeg), Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Federação
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde),

evolução na
prestação de contas

Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) –
e ao mercado brasileiro de seguros. Também estão
incluídos os progressos alcançados no tratamento
das principais questões ambientais, sociais e de
governança (ASG) relativas ao setor de seguros,
de acordo com os Princípios de Sustentabilidade
em Seguros (PSI, sigla em inglês) da Iniciativa
Financeira do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (UNEP FI, sigla em inglês).

A CNseg publica desde 2000 o Balanço Social,
apresentando as contrapartidas do mercado
segurador brasileiro para a sociedade. Ao longo
dos anos, essas publicações sofreram mudanças
de estilo e conteúdo, seguindo a tendência global
para acessibilidade da informação fornecida às
partes interessadas.
Empresas associadas às quatro federações
setoriais que compõem a CNseg participaram
da construção de indicadores GRI* para o Relatório
de Sustentabilidade de 2015. O questionário foi
respondido por 23 empresas, que representam
73% da arrecadação das associadas.
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* A Global Reporting Initiative (GRI) é a organização responsável
pelas Diretrizes para Relato de Sustentabilidade da GRI,
que constituem o modelo mais usado e completo do
mundo para a preparação de relatórios de sustentabilidade.
O desenvolvimento das Diretrizes envolve um amplo processo
de consulta a stakeholders (partes interessadas) e diálogo com
centenas de especialistas de diversos setores em todo o mundo,
incluindo empresas, sociedade civil, organizações trabalhistas e
instituições acadêmicas e financeiras.
Dentre os princípios das diretrizes da GRI está a transparência
e o equilibrio, que atribui credibilidade para relatórios
que além das boas práticas, também apontam desafios
de gestão e pontos de dificuldade ao longo do período,
o que demonstra que a instituição se apropriou dos
pontos fracos de sua atuação, internalizou o cenário
e está endereçando seu aprimoramento.
Dado que este Relatório foi estruturado a partir do Guia para
a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade – versão 4
(GRI-G4) – , ao longo do documento é possível encontrar
a sigla G4 seguida de um número que corresponde ao
indicador GRI. O Sumário de Indicadores GRI está localizado
no capítulo 6 deste Relatório.

participaram da coleta de indicadores para
este relatório as seguintes seguradoras

seguradoras que
responderam à coleta
de indicadores gri

73%
de arrecadação das
empresas associadas
em 2015
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matriz de materialidade
Uma importante realização da Comissão de
Sustentabilidade e Inovação* da CNseg, concluída em
2015, foi o lançamento das Diretrizes de Integração
das Questões Ambientais, Sociais e de Governança
Corporativa à Indústria de Seguros, Saúde

Seguros (PSI). A definição desses temas serviu para
a construção da matriz de materialidade da CNseg
– os temas considerados essenciais para a gestão da
sustentabilidade da Confederação, que orientaram a
construção deste Relatório.

Suplementar, Previdência Privada e Capitalização.

O documento reúne os mais relevantes temas
relacionados às questões ASG a serem monitorados
e geridos pelas empresas de seguros, baseando
se nos quatro Princípios para Sustentabilidade em

* Em 21 de janeiro de 2016, o Conselho Diretor da CNseg deu
à Comissão de Sustentabilidade o papel de indução das
discussões sobre inovação, denominado-a Comissão de
Sustentabilidade e Inovação.

metodologia aplicada à determinação das diretrizes de integração (G4-18)
Diagnóstico interno

ETAPA 1
1º semestre de 2014

Consultas aos presidentes das Federações e das
comissões temáticas de Sustentabilidade e de
Investimentos, além de profissionais da CNseg.

Consulta ao setor
Realizada em fórum com a participação de 67
profissionais do setor, no qual foi feita a priorização
dos temas ASG.

ETAPA 3
2º semestre de 2014

ETAPA 2
1º semestre de 2014

Validação junto às Federações
Dados das duas primeiras etapas foram validados
pelas Federações e pela CNseg.

Estudo de mercado
levantamento de práticas do setor e exemplos de
integração das questões ASG às agendas estratégicas
das empresas.

ETAPA 4
2º semestre de 2014

Desenvolvimento das diretrizes de implementação

ETAPA 5
1º semestre de 2015
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A partir dos resultados das etapas anteriores, foram
desenvolvidas questões para guiar a integração dos
temas ASG à agenda corporativa da indústria de seguros.

temas transversais (G4-2, G4-19, G4-20, G4-21)
Tema

Integração à
estratégia

PSI 1

Vendas e
marketing

Gestão de
investimentos

Relacionamento
com clientes

Definição
O conhecimento das questões ASG e de seus impactos sobre as
operações e atividades do setor de seguros pode representar
um diferencial competitivo. Sua adequada integração à agenda
estratégica das companhias seguradoras propicia conhecimento
sobre seu contexto de negócios, fragilidades, riscos e
relacionamento com os públicos.
A definição clara da cobertura e/ou condições dos produtos e
serviços, os termos adotados na linguagem de apólices e contratos
e o treinamento da força de vendas, parceiros comerciais e
distribuidores são questões sensíveis e relevantes.
O debate sobre investimentos responsáveis e a inclusão das
questões ASG na gestão das reservas, dentro dos padrões
regulatórios do setor de seguros, está cada vez mais presente.

Com as mudanças crescentes no perfil de clientes e seus hábitos
de consumo, o relacionamento com o cliente torna-se fundamental
para a continuidade dos negócios no longo prazo.

PSI 2
Relacionamento
com colaboradores

Relacionamento
com o regulador

PSI 3

PSI 4

O setor de seguros prescinde de profissionais especializados
e qualificados para o exercício adequado de suas atividades,
em todas as suas áreas de negócio e de suporte.
Tanto nas relações com a Superintendência de Seguros Privados
(Susep) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a interação
das empresas com o regulador e os posicionamentos setoriais
por meio das Federações e da CNseg são reconhecidos como
atividades importantes.

Participação junto à
associação de classe

O relacionamento com o mercado e com os pares da indústria
seguradora é positivo para o compartilhamento de melhores
práticas, solução conjunta de desafios e fortalecimento do setor.

Transparência e
prestação de contas

O relato público das informações sobre o desempenho
da companhia, relacionadas a sua geração de valor no longo
prazo, demonstra maturidade e conhecimento aprofundado
do negócio.
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temas específicos por segmentos (G4-2, G4-19, G4-20, G4-21)
Tema

Gestão e subscrição
de risco

PSI 1

Definição

O entendimento das questões ASG
e seus impactos sobre os riscos traz
melhorias ao processo de aceitação de
riscos, cálculo atuarial, precificação de
produtos e comercialização.

Segmentos /Federações

FenSeg
FenaPrevi
FenaSaúde

Regulação
de sinistro

As preocupações envolvem o atendimento
ao cliente no momento de perda ou crise,
e os salvados e a destinação adequada de
todos os resíduos de um sinistro.

FenSeg
FenaSaúde

Produtos e
serviços

A atenção das empresas no desenvolvimento
de produtos e sua adequada comunicação
ao cliente são questões chave para que o
serviço seja mais bem compreendido pelo
mercado e pela sociedade.

FenaCap

Relacionamento
com prestadores

Os critérios de seleção, monitoramento,
avaliação e remuneração de prestadores
podem fortalecer a posição da companhia
junto ao cliente e ao mercado.

FenSeg
FenaPrevi

Os canais de distribuição e parceiros
comerciais do setor demandam
um relacionamento próximo e um
engajamento constante das empresas.

FenaPrevi
FenaCap

PSI 2
Relacionamento com
parceiros comerciais
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outros aspectos relevantes para as federações
As Diretrizes de Integração das Questões Ambientais, Sociais e de Governança à Indústria de Seguros Gerais,
Saúde Suplementar, Previdência Privada e Vida, e Capitalização apontam para temas materiais para o setor
de seguros como um todo e temas materiais específicos para as Federações. O documento também define
questões ASG de destaque para a sustentabilidade desses segmentos representados por cada Federação.

aspectos relevantes (G4-2, G4-19, G4-20, G4-21)
Aspectos

Impactos

Questões
ambientais

Podem impactar os sinistros pelo aumento de desastres
naturais e mudanças nos padrões climáticos e pluviométricos
de determinadas regiões.

Gestão
de resíduos

Em função do risco de corresponsabilização das seguradoras pelos
salvados, no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a
destinação adequada de resíduos de sinistros deve receber atenção.

FenSeg

Questões
demográficas

FenaPrevi
Gestão
de investimentos

Gestão
de resíduos

FenaSaúde

FenaCap

O aumento da longevidade da população impõe desafios à gestão
de produtos de previdência complementar, e a inclusão financeira e a
promoção do acesso ao seguro para as camadas de renda mais baixa
da população trazem oportunidades relevantes para o setor.
A atenção à gestão de reservas é ponto de atenção, com a inclusão
de aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa em
metodologias e processos de investimento.
O monitoramento dos procedimentos de descarte de resíduos
hospitalares pelos prestadores é de grande importância para as
empresas que atuam neste segmento.

Mudanças
climáticas

A alteração dos padrões climáticos e pluviométricos pode influenciar
na sinistralidade dos planos de saúde.

Saúde

A atenção à medicina preventiva e às práticas de saúde e segurança
do trabalho pode reduzir a sinistralidade, gerar aumento da receita e
fidelização de clientes.

Educação financeira
e em seguros

O esclarecimento à sociedade sobre os produtos de capitalização,
sua finalidade e condições é de grande importância para o segmento.
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A CNseg
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg)
é uma associação civil sem fins lucrativos e entidade de representação
máxima do mercado segurador brasileiro, com atuação em todo território
nacional. A CNseg congrega as Federações associativas das empresas de
Seguros Gerais (FenSeg), Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Saúde
Suplementar (FenaSaúde) e Capitalização (FenaCap). (G4-3, G4-6, G4-7, G4-8)

A

Confederação reúne as principais lideranças
do setor; coordena as ações políticas e
a estratégia dos segmentos citados;
e representa suas empresas perante a sociedade,
o poder público, os órgãos reguladores e as demais
entidades de classe nacionais e internacionais.
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Sediada na cidade do Rio de Janeiro, a CNseg
cumpre o papel de defender, divulgar e estimular
suas Federações; promover a crescente participação
do setor na economia brasileira, expandir o acesso
da sociedade ao seguro, ampliar as práticas
e condutas que zelem pela transparência na
relação com o consumidor, e contribuir para o
desenvolvimento sustentável do País. (G4-5)

organograma
funcional (G4-34)

Superintendência
Jurídica

Vice-Presidência
Luiz Tavares

Glauce Carvalhal

Diretoria
Executiva
Solange Beatriz
Palheiro Mendes

Superintendência
de Eventos
Leila Pontes

Super. Acomp.
de Conduta
de Mercado

Comitê
Operacional

Maria Elena Bidino
Conselho
Diretor

Presidência
Marcio Serôa de
Araújo Coriolano

Superintendência
Executiva Técnica
Alexandre Leal

Comitê
de Gestão

Superintendência
de Estudos e
Projetos
Fernanda Chaves

Superintendência
de Acomp.
Técnico
Central de
Serviços

Assessor
Legislativo
Antônio Mazurek

Assessoria de
Imprensa
Patrícia Gonzalez

Karini Madeira

Paulo Kurpan

Diretoria Geral
Executiva
Marco Barros

Diretoria
de Relações
Institucionais
Miriam Miranda

Superintendência
de Administração
e Finanças
Luís Felipe Santos

Superintendência
de Contr.,
Contabilidade,
CI e Compliance
Paulo Annes

Superintendência
de Comunicação
Ângela Cunha

Dados e imagem extraídos de www.cnseg.org.br/cnseg/confederacao
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as federações (G4-4, G4-17)
As Federações unidas na CNseg trabalham em prol do crescimento dos segmentos econômicos
em que se inserem e do relacionamento de suas empresas com a sociedade e demais públicos.
Conheça um pouco mais sobre sua atuação:

Federação Nacional
de Seguros Gerais
FenSeg
É voltada para o desenvolvimento das
atividades específicas do segmento
denominado Seguros de Danos. As empresas
filiadas atuam em 13 grupos distintos
de seguros (automóvel, patrimonial,
DPVAT, habitacional, transporte, riscos
financeiros, crédito, responsabilidades,
riscos especiais, rural, marítimos,
aeronáuticos e cascos).

Federação Nacional
de Capitalização
FenaCap
Representa as empresas de capitalização
no território nacional. Além de promover
a divulgação de ações do setor e
cuidar do aprimoramento da imagem
institucional do mercado.

Congrega e representa empresas e
entidades atuantes, no território nacional,
nos segmentos de Previdência Privada e de
Seguros de Pessoas. A FenaPrevi conta com
associadas institucionais e com associadas
efetivas (Sociedades Seguradoras e Entidades
Abertas de Previdência Complementar
com e sem fins lucrativos) que operam
nos segmentos de seguros de
pessoas e/ou previdência
complementar aberta.

Federação Nacional
de Saúde Suplementar
FenaSaúde
Tem como missão contribuir para
a consolidação do mercado privado
de assistência à saúde, através da
troca de experiências e avaliações de
temas de interesse comum e do seu
fortalecimento como representação
institucional das operadoras
privadas de saúde
suplementar.
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Federação Nacional
de Previdência Privada
e Vida | FenaPrevi

governança corporativa (G4-34)
De acordo com seu estatuto social, a CNseg é regida por três órgãos: a Assembleia Geral,
o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal.

Atribuições

Composição

Órgão dirigente
máximo da estrutura
hierárquica da
CNseg.

Um representante (o presidente)
de cada Federação associada,
que pode indicar um suplente.

Conselho
Diretor

Órgão dirigente que
responde pela direção
geral e a administração
da CNseg, respeitadas
as diretrizes fixadas
pela Assembleia Geral.

Total de até 28 membros,
sendo até 23 eleitos (entre os
administradores estatutários das
associadas às Federações) e cinco
natos (os presidentes das quatro
Federações mais o vice-presidente
executivo da Federação Nacional
das Empresas de Seguros Privados,
de Capitalização e de Previdência
Complementar Aberta –Fenaseg).

Conselho
Fiscal

Órgão de fiscalização
da gestão financeira e
contábil da CNseg.

Três membros efetivos eleitos
pela Assembleia Geral e até
três suplentes.

Assembleia
Geral

Para um detalhamento completo das funções e da composição dos órgãos dirigentes, consulte o estatuto
social da CNseg, disponível no portal www.cnseg.org.br.
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órgãos consultivos
A CNseg ainda conta com dois órgãos consultivos que acompanham o planejamento estabelecido e a atuação
dos órgãos dirigentes: o Conselho Superior e o Conselho de Ética.

Atribuições

Composição

Conselho
Superior

Colaborar com o
Conselho Diretor no
estabelecimento de
diretrizes e manifestar-se
sobre quaisquer temas,
sob convocação do
presidente da CNseg.

Até 35 membros, sendo
seis natos (presidente e
1º vice-presidente da CNseg
e os quatro presidentes
das Federações); até
15 representantes das
Federações, indicados pelo
Conselho Diretor; cinco
membros de notório saber;
e os presidentes dos
sindicatos filiados à Fenaseg.

Conselho
de Ética

Assessora nas deliberações
sobre o Código de Ética
do Mercado de Seguros,
Previdência Complementar
Aberta, Saúde Suplementar e
Capitalização, que consolida
as condutas em prol da
livre iniciativa e da livre
concorrência, da autonomia
institucional e da boa-fé
contratual nas relações com
os consumidores. (G4-56)

Composto em 2016 por
11 membros (um presidente,
um vice e nove conselheiros).

diretoria eleita 2016/2019
Em 17 de dezembro de 2015, foi realizada, no Rio de Janeiro, a eleição para a composição do Conselho Diretor
da CNseg para o triênio 2016/2019.

eleições nas federações
Ainda no dia 17 de dezembro de 2015, foram eleitos os novos presidentes das Federações que compõem a
CNseg. Os novos líderes cumprem mandato previsto entre 9 de fevereiro de 2016 e 29 de abril de 2019.
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Acacio Rosa de Queiroz Filho
Chubb do Brasil Cia. de Seguros

organograma diretoria eleita

Alexandre Malucelli
J. Malucelli Seguradora S/A
Marcio Serôa
de Araujo
Coriolano
Bradesco Saúde
S/A

Jayme Brasil
Garfinkel
Porto Seguro S/A

Antonio Eduardo Marquez de F. Trindade
Ace Seguradora S/A
Fabio Lins de Castro
Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A

Presidente

1º VicePresidente

VicePresidentes

VicePresidentes
Natos

Diretores

Francisco Alves de Souza
COMPREV Vida e Previdência S/A
Irlau Machado Filho
Notre Dame Intermédica Saúde S/A

Patrick Antonio
Claude de
Larragoiti Lucas
Sul América
Companhia Nacional
de Seguros

Diretor
Nato
Mário José
Gonzaga Petrelli
Icatu Seguros S/A

Osvaldo do
Nascimento
Itaú Vida e
Previdência S.A

Jorge Hilário Gouvêa Vieira
Sul América Companhia Nacional de Seguros
Luiz Eduardo Loureiro Veloso
Itaú Seguros S/A
Marcelo Augusto Dutra Labuto
Brasilprev Seguros e Previdência S/A

FenSeg

João Francisco Silveira Borges da Costa
HDI Seguros S.A.

substituição a

Paulo Miguel Marracini
Allianz Seguros S/A

FenaPrevi

Edson Luís Franco
Zurich Vida e Previdência S.A.

substituição a

Osvaldo do Nascimento
Itaú Vida e Previdência S.A

Nilton Molina
Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A
Paulo Miguel Marraccini
Allianz Seguros S/A
Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão
Sinaf Previdencial Cia. de Seguros
Pedro Pereira de Freitas
American Life Companhia de Seguros

FenaSaúde

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Sul América Companhia de Seguro Saúde

substituição a

Marcio Serôa de Araújo Coriolano
Bradesco Saúde S/A

FenSeg

Marco Antônio da Silva Barros
Brasilcap Capitalização S.A.

Reeleito

Marco Antônio da Silva Barros
Brasilcap Capitalização S.A.

Randal Luiz Zanetti
Bradesco Seguros S/A
Wilson Toneto
MAPFRE Brasil
Luiz Tavares Pereira Filho
Fenaseg
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diretoria executiva e
comissões temáticas

balanço das
comissões temáticas

A CNseg conta com o cargo de Diretor Geral
Executivo, que é o responsável por executar as
diretrizes estabelecidas pelo Plano Estratégico,
bem como dar suporte para a agenda positiva
do setor, valorizar a imagem institucional do
seguro e coordenar as ações de interesse comum
das Federações. Subordinadas ao Diretor Geral
Executivo estão as Superintendências Executiva
Técnica, Executiva de Negócios, de Administração
e Finanças, de Comunicação, e de Controladoria,
Contabilidade, Controles Internos e Compliance.
Para o triênio 2016/2019, foi escolhido para o cargo
Marco Antônio Silva Barros, presidente da FenaCap,
e membro nato do Conselho Diretor. A Diretora
Executiva da CNseg mandatária em 2015 era
Solange Beatriz Palheiro Mendes, que atualmente
preside a FenaSaúde e ocupa o cargo de gestora
de eventos da CNseg.

A Superintendência de Acompanhamento
Técnico (SUPAT) da CNseg coordena as
Comissões de Administração e Finanças, Assuntos
Fiscais, Resseguro, Processos e Tecnologia
da Informação, Controles Internos, Atuarial e
de Investimentos.

A Diretoria Geral Executiva também acompanha
os trabalhos das Comissões Temáticas, que se
reúnem periodicamente para debater assuntos
técnicos, jurídicos e de gestão ligados a diversos
aspectos das atividades exercidas pela CNseg
e por suas associadas. As quinze Comissões
Temáticas são compostas por empresas
associadas às quatro Federações que
compõem a CNseg.

Em 2015, a pauta das Comissões coordenadas
pela SUPAT incluiu questões relacionadas à
implementação dos pilares do Solvência II,
principal diretriz internacional para regulação
prudencial da atividade securitária. A solvência
é a capacidade das empresas de arcar com os
compromissos assumidos em suas operações
perante seus acionistas e consumidores.

SOLVÊNCIA II
REQUISITOS
QUANTITATIVOS

REQUISITOS
QUALITATIVOS

TRANSPARÊNCIA
E DIVULGAÇÃO

PILAR 1

PILAR 2

PILAR 3

As diretrizes de solvência II tem sua estrutura baseada
em três pilares:
i) cálculo dos requisitos de capital mínimo requerido,
com base no modelo padrão ou interno (quantitativo);
ii) princípios gerais que regem a regulação de riscos e
controles internos (qualitativo); e
iii) diretrizes sobre divulgação e transparência de informação
a respeito da solvência e situação financeira.
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Na Comissão de Controles Internos, discutiu-se a
implementação de estruturas de gestão de riscos
pelas supervisionadas da SUSEP. A qualidade
do controle e monitoramento dos riscos das
seguradoras corrobora para o aprimoramento da
governança, aspecto qualitativo integrante dos
pilares estabelecidos pelo Solvência II.
Ao passo que a Comissão de Administração e
Financas preocupou-se com o pilar III de solvência II,
participando de debates com a Susep sobre as
diretrizes de divulgação e transparência da informação
a respeito de solvência e situação financeira.
E já a Comissão de Resseguro coordenou ações, por
meio de evento voltado para o mercado de seguros,
além de discussões em busca da transformação do
resseguro em uma ferramenta capaz de dar suporte
aos processos de gestão de risco.

A Superintendência de Acompanhamento
de Conduta de Mercado (SUPAM) coordena
cinco comissões temáticas, sendo elas:
Sustentabilidade e Inovação, Relações de
Consumo, Ouvidoria, Seguros Inclusivos
e Recursos Humanos. Em termos gerais,
as atividades das Comissões coordenadas pela
SUPAM, em 2015, reforçaram o compromisso
setorial com o aprimoramento ético das
relações do mercado com sua cadeia de valor,
tendo como ênfase a educação em seguros e
o relacionamento com o consumidor, temas
fundamentais para a sustentabilidade da
atividade securitária.
A CNseg conta também com a Comissão
Permanente de Assuntos Governamentais e
as Comissões de Assuntos Jurídicos e de
Comunicação e Marketing.

comissão de sustentabilidade e inovação
Criada em julho de 2012, impulsionada pela

ambientais, sociais e de governança e promovendo

realização da Conferência das Nações Unidas

a adesão aos PSI.

sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e do
lançamento dos Princípios para Sustentabilidade

Com estratégias e iniciativas específicas direcionadas

em Seguros (PSI), a Comissão de Sustentabilidade

para diferentes públicos (associadas, órgãos

e Inovação da CNseg coordena a atuação da

reguladores e entidades de classe), a Comissão

Confederação em temas ligados às questões ASG

também aborda a gestão de riscos do setor

e à sustentabilidade em geral. Sua agenda consiste

(ao fortalecer a gestão de informação e a análise

em estimular o engajamento do setor segurador em

de impactos), o desenvolvimento setorial

prol do desenvolvimento sustentável, estimulando

(promovendo pesquisas e compartilhando

a troca de experiências, fomentando a adoção

conhecimento) e as boas práticas de governança,

pelas empresas das melhores práticas em questões

transparência e prestação de contas.

Leia mais sobre a atuação da Comissão no capítulo Sustentabilidade no setor de seguros.
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indicadores de governança e ética nas empresas
(G4-56, FS1, FS11, SO4)
Entre as empresas respondentes dos indicadores GRI para este relatório:

96%

95%

87%

86%

81%

67%

64%

Têm código de ética e/ou conduta e
declarações de missão, visão e valores.

Fazem o monitoramento e o
tratamento de questões relacionadas
à conduta ética.

Declaram que a alta liderança e todos
os funcionários precisam ler e assinar
regularmente os códigos e declarações.

59%

Mantêm comitês ou comissões
específicas para tratamento das questões
ASG, como assuntos relacionados à
gestão da sustentabilidade.

50%

Possuem um Comitê ou Comissão
que trata as questões relacionadas a
RH em nível executivo ou de Conselho
de Administração.

50%

Contam com profissionais especializados
ou devidamente capacitados para
integração das questões ASG no
processo de subscrição da organização.

Das respondentes ligadas à FenaSaúde*
declaram ter canais e processos estruturados
de tratamento de casos de não ética,
corrupção e lavagem de dinheiro junto
a prestadores. No caso das respondentes
da FenaPrevi**, o percentual é de 83%.

43%

Mantêm canais internos anônimos de
denúncia sobre práticas de desvio de
conduta, tais como assédio moral/sexual,
corrupção, etc.

36%

Contam com uma política corporativa
ASG de subscrição de risco e uma
política corporativa de riscos ASG para
investimentos, ambas aprovadas pela
alta liderança.
Afirmaram que seus analistas e gestores
passaram por treinamentos relacionados
a temas ASG em 2015.

Realizaram treinamentos ou
apresentações à alta liderança sobre
sustentabilidade em 2015.

27%

Incluem temas ASG nos treinamentos
tradicionais de profissionais
de subscrição.

Reportam questões à alta liderança da
companhia, como à Diretoria Executiva,
Comitê de Administração, de Auditoria,
Riscos e Compliance e Conselho Fiscal.

19%

Possuem metas de desempenho da alta
liderança que incluem questões ASG em
percentuais relevantes.

Respondentes Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, American Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE,
Grupo Bradesco Seguros, Brasilcap Capitalização S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S/A, Caixa Seguradora, CAPEMISA Seguradora S/A, Cardif Capitalização S.A.,
Comprev Vida e Previdência S/A , GBOEX Grêmio Beneficente, Generali Brasil Seguros S/A, Icatu Seguros S/A, Itaú Seguros S.A., Liderança Capitalização, MAPFRE,
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., SABEMI Seguradora, Seguradora Líder DPVAT, Seguros Unimed,
Sul América S.A. (Market Share: respondentes correspondem a 73% dos prêmios arrecadados pelas associadas da CNseg em 2015).
*: Allianz Seguros S/A, GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE, Grupo Bradesco Seguros, CAPEMISA Seguradora S/A, MAPFRE, Metropolitan Life
Seguros e Previdência Privada S/A, Sul América S.A..
**: Alfa Seguradora S.A., American Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE, Grupo Bradesco Seguros,
Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CAPEMISA Seguradora S/A, GBOEX Grêmio Beneficente, MAPFRE, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A,
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., SABEMI Seguradora, Sul América S.A..
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a cnseg em números (G4-4, G4-9)

FENSEG

FENAPREVI

FENASAÚDE

FENACAP

67

69

24

17

Seguradoras

Seguradoras
e entidades
abertas de
previdência
complementar

Operadoras

Sociedades de

Associadas

Capitalização

9 seguradoras
especializadas
em saúde
10 medicinas de
grupo
5  odontologias
de grupo

32

58

15

Publicações editadas

Trabalhos inscritos

Comissões Temáticas

entre livros, cartilhas,
manuais e códigos

no Prêmio Antônio Carlos de Almeida
Braga de Inovação em Seguros

envolvendo 464 participantes,
realizaram 141 reuniões

116
Eventos realizados
pela CNseg, que mobilizaram
17.348 participantes

131
Proposições
legislativas acompanhadas
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Sustentabilidade
no setor de seguros
Lançados na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20), os PSI reforçam o potencial de contribuição das
seguradoras para o enfrentamento de transformações e novos desafios
do mundo, incluindo temas como a promoção do acesso ao seguro
para comunidades de baixa renda, gerenciamento de impactos das
mudanças climáticas, tratamento adequado de resíduos, uso responsável
de recursos naturais e acesso a água, saneamento e modelos de
sustentabilidade para o espaço urbano.

O

s PSI foram desenvolvidos em um processo
de pesquisa e consulta global ocorrido
entre 2006 a 2011 pela Iniciativa Financeira
do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (UNEP FI), que envolveu mais de 500
líderes do mercado de seguros, governos, órgãos
reguladores, organizações não governamentais e
associações setoriais, entre outros stakeholders.
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ao aderir aos princípios para sustentabilidade em seguros (psi),
as empresas do setor declaram:

PSI 1
Incluiremos em nosso processo de tomada
de decisão questões ambientais, sociais e de
governança que sejam relevantes para nossa
atividade em seguros.

PSI 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.

PSI 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.

PSI 4
Demonstraremos responsabilidade e transparência
divulgando com regularidade, publicamente,
nossos avanços na implementação dos Princípios.

As empresas brasileiras signatárias do PSI são:
Bradesco Seguros S.A.
Brasilcap Capitalização S.A.
Caixa Seguradora
GRUPO SEGURADOR BANDO DO BRASIL
E MAPFRE
Itaú Seguros S.A.
Liberty Seguros S.A.
Mongeral AEGON Seguros e Previdência S/A
Porto Seguro S/A
Seguradora Líder DPVAT
Sul América S.A.
Terra Brasis Resseguros

A CNseg é instituição apoiadora fundadora dos
PSI, desde o lançamento em 2012, por ocasião da
Rio +20. A Susep tornou-se instituição apoiadora
dos PSI em 2016.
Saiba mais sobre as iniciativas que as seguradoras
signatárias do PSI desenvolveram em 2015 ,
consultando os relatórios enviados para a iniciativa PSI:
http://www.unepfi.org/psi/signatory-companies/

(G4-15)
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metas psi (G4-FS1)
A CNseg monitora a aderência das empresas do
setor de seguros aos PSI por meio das Metas PSI,
que avaliam a integração das questões ASG nos
processos de planejamento e gestão das principais
seguradoras brasileiras. Com isso, é possível aferir o
avanço das associadas na gestão das questões ASG.
Em 2014, a CNseg mediu o grau de implementação
das metas realizando uma pesquisa online entre
as empresas associadas. As 20 seguradoras que
participaram da pesquisa fizeram uma autoanálise
sobre os estágios de implementação, que variam
de 1 (um) – menos engajadas – a 5 (cinco), mais
engajadas. A amostra constatou que, até então,
as metas 1, 2 e 4 (descritas abaixo) haviam sido
atingidas.  A meta 3, que diz respeito à convergência

meta

das ações das seguradoras com políticas públicas de
responsabilidade social, ambiental e de governança
ainda não havia sido alcançada.
Em 2015, foi realizado um trabalho extra na
comunicação e no esclarecimento a respeito das
metas pelo Grupo de Trabalho das Metas dos
Princípios de Sustentabilidade em Seguros, formado
no âmbito da Comissão de Sustentabilidade, com
resultados aferidos em nova pesquisa realizada em
novembro. Constatou-se que 75% das seguradoras
integram em suas políticas de responsabilidade
social as políticas públicas oficiais dos governos
municipal, estadual e federal. A amostra da pesquisa
final foi de 16 seguradoras, muito próxima, portanto,
daquela utilizada na pesquisa preliminar.

objetivo

status 2015

40% das seguradoras integrarão

Verificar se as seguradoras integram
riscos oriundos de aspectos ASG à
maioria de seus produtos e serviços

Cumprida

30% das seguradoras terão

Aferir como as empresas disseminam os
temas ASG entre os corretores e como
verificam os resultados obtidos

Cumprida

Avaliar o grau de engajamento das
empresas em relação aos temas
promovidos pelo poder público, incluindo
patrocínios e apoios a programas

Cumprida

Medir a periodicidade e a profundidade
dos relatos de sustentabilidade  
publicados pelas seguradoras

Cumprida

questões ASG na política de subscrição
de riscos

um programa de engajamento de
corretores nas questões ASG

50% das seguradoras integrarão

em suas políticas de responsabilidade
social as políticas públicas oficiais dos
governos municipais, estaduais e federal

50% das seguradoras reportarão
questões ASG
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Os quadros a seguir traduzem, em percentuais, o avanço
das empresas associadas às Federações que compõem
a CNseg na implementação interna das questões ASG,

incluindo o nível de engajamento das organizações
nesses aspectos e sua capacidade de replicar informações
socioambientais em grupos de trabalho internos.

extensão do engajamento interno das empresas nas questões asg
% de empresas
que participam de
comissões e fóruns de
discussão externos sobre
questões ASG

FenSeg

FenaPrevi

FenaSaúde

FenaCap

60%

40%

40%

50%

% de empresas
que multiplicam essas
informações através de
grupos de trabalho

Empresas respondentes

40%

Alfa Seguradora S.A.
Allianz Segura S/A
American Life Companhia de Seguros
CAPEMISA Seguradora S/A
Generali Brasil Seguros S/A
Grupo Bradesco Seguros
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE
Itaú Seguros S.A.
MAPFRE
SABEMI Seguradora
Sul América S.A.

70%

Alfa Seguradora S.A.
Brasilprev Seguros e Previdência S/A
CAPEMISA Seguradora S/A
GBOEX Grêmio Beneficente
Grupo Bradesco Seguros
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE
MAPFRE
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.
Sul América S.A.

20%

33%

Allianz Seguros S/A
Grupo Bradesco Seguros
MAPFRE
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Sul América S.A
Brasilcap Capitalização S.A.
CAPEMISA Seguradora S/A
Grupo Bradesco Seguros
Liderança Capitalização
MAPFRE
Sul América S.A.
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empresas que incluem cláusulas referentes a direitos humanos
e questões asg em contratos e acordos (G4-HR1)
% das empresas respondentes

FenSeg

FenaPrevi

FenaSaúde

42%

33%

40%

O levantamento dos indicadores GRI para o relatório
indicou que 90% das empresas consultadas usam um
checklist regulatório no processo de desenvolvimento
de produtos e serviços; 67% delas incluem as
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Respondentes

Alfa Seguradora S.A.
Allianz Seguros S/A
Caixa Seguradora
Generali Brasil Seguros S/A
Grupo Bradesco Seguros
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE
Itaú Seguros S.A.
MAPFRE
SABEMI Seguradora
Sul América S.A.
Alfa Seguradora S.A.
American Life Companhia de Seguros
Brasilprev Seguros e Previdência S/A
CAPEMISA Seguradora S/A
GBOEX Grêmio Beneficente
Grupo Bradesco Seguros
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE
MAPFRE
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.
SABEMI Seguradora
Sul América S.A.

Allianz Seguros S/A
Grupo Bradesco Seguros
MAPFRE
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Sul América S.A.

questões ASG relevantes às suas práticas de negócio
na concepção e desenvolvimento de produtos,
como por meio de políticas socioambientais e
procedimentos de avaliação. (G4-FS15)

a atuação da cnseg em sustentabilidade
Além de orientar sobre o caminho a ser seguido,
o planejamento estratégico também contribui
para promover a adesão e engajamento das
empresas do setor aos PSI.

Em 2015, para viabilizar a integração das
questões ASG no setor de seguros como um
todo e, inclusive, dentro da própria Confederação,
a Comissão de Sustentabilidade promoveu a
construção do planejamento estratégico e do
mapa de ações a serem desenvolvidas no ciclo
2016-2018. O material utiliza como base a
metodologia Balanced Scorecard (BSC), que
permite comunicar, medir e gerenciar os objetivos
traçados para a estratégia de sustentabilidade
da Confederação, utilizando indicadores com
métricas claras.

mapa
estratégico

2016-2018

Gerar valor
de longo prazo
de maneira
sustentável

O planejamento demonstra a evolução da
incorporação da sustentabilidade no setor e
teve como fundamento um trabalho abrangente
e participativo de identificação de temas ASG
relevantes e prioritários para o setor de seguros.
Conheça o mapa estratégico aprovado pela Comissão:

PSI – Princípios para Sustentabilidade em Seguros

Princípios 2 e 3

Princípios 1 e 4

Princípios 1

seguradoras e demais empresas

gestão de riscos

Integrar questões
ASG às atividades
do setor

Fortalecer a gestão
das informações
e análise de
impactos ASG

regulador

desenvolvimento setorial

recursos humanos

Promover engajamento
e apresentar prosposta
de guia de boas práticas
socioambiental

Promover pesquisa
e compartilhar
conhecimento

Desenvolver liderança e
trilha de conhecimento,
tendo as questões
ASG como vetor para
inovação

associações e entidades de classe

accountability

Fomentar o diálogo
para integração de
questões ASG na
agenda setorial

Aprimorar governança,
transparência e
divulgação de
informação
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Abaixo estãos listados alguns dos mais
importantes avanços registrados em 2015:

nossos eventos utilizam
materiais reciclados

Evolução dos riscos relativos a fatores ASG
no mercado brasileiro
Em 27 de fevereiro, foi apresentado à Comissão
de Sustentabilidade um estudo inédito sobre
a evolução dos riscos relativos a fatores ASG
no mercado brasileiro, realizado por Flávio
Geraldo Nogueira, doutorando em Planejamento
Ambiental pelo Programa de Planejamento
Estratégico da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (Coppe/UFRJ).
Dentre os debates da pesquisa, destacou-se
o investimento das reservas das seguradoras
no financiamento de atividades consideradas
sustentáveis, como por exemplo, energias
renováveis ou projetos de infraestrutura
com critérios ASG. Saiba mais em
http://www.cnseg.org.br/cnseg/servicos-apoio/
noticias/estudo-inedito-traca-raio-x-de-riscosrelativos-a-fatores-asg.html

Inquiry Into the Design of a Sustainable
Financial System
A pesquisa global Inquiry Into the Design of
a Sustainable Financial System, lançada pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), foi concebida para acelerar e
ampliar a destinação de recursos intermediados
pelo setor financeiro para iniciativas que
favoreçam uma rápida transição para uma
economia resiliente e de baixa emissão. A CNseg
colaborou com a elaboração do estudo “Sistema
Financeiro Nacional e a Economia Verde” no
que tange ao setor de seguros. O projeto foi
coordenado pela Fundação Getulio Vargas e pela
Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Para
fazer o download do conteúdo gerado a partir da
pesquisa, clique aqui.
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A CNseg, em parceria com a associação civil
sem fins lucrativos Onda Carioca, faz o
reaproveitamento de todo material utilizado
nos seus eventos corporativos.
Em 2015, 2,5 toneladas de lonas descartadas
foram revertidas em 2.500 brindes promocionais
como sacolas e nécessaires. E mais da metade dos
crachás de identificação foram reutilizados em
outros eventos.
Programa Nacional de Apoio ao Trânsito | PNAT
O Programa Nacional de Apoio ao Trânsito
(PNAT) foi criado pela CNseg com o objetivo
de conscientizar a sociedade para um convívio
mais harmonioso e responsável no trânsito, com
vistas, em última análise, à preservação da vida
humana.  O PNAT promove ações almejando a
redução do número de acidentes com mortes
e/ou invalidez diretamente ou indiretamente
provocados pelo trânsito.

Roundtable on Insurance 2030: Policies and
Partnerships for Sustainable Development
A CNseg participou do evento Global Roundtable
– Insurance 2030: Policies and Partnerships for
Sustainable Development, realizado pela UNEP e
pela Swiss RE em Rüschlikon, Suíça, em 11 e 12 de
maio de 2015.
Os objetivos da conferência foram identificar as
prioridades do setor e aproveitar ao máximo o
potencial da indústria de seguros para promover o
desenvolvimento sustentável; rever e avaliar políticaschave e reformas regulatórias; e sugerir medidas
concretas para fortalecer a cooperação internacional.

Reunião do Conselho da Iniciativa PSI
A presidente da Comissão de Sustentabilidade
e Inovação e diretora de Marketing e
Sustentabilidade do GRUPO SEGURADOR
BANCO DO BRASIL E MAPFRE, Fátima Lima,
também participou da reunião do Conselho
da Iniciativa PSI, no dia 13 de maio, na Suíça.
Entre os pontos mais relevantes apresentados
e discutidos na oportunidade destacam-se
as questões de governança e o acompanhamento
da estratégia 2014-2016 do PSI, com o
objetivo de compartilhar aprendizados e
identificar desafios.  

Conselho do PSI conta com três brasileiros
O Conselho dos Princípios para Sustentabilidade
em Seguros conta com 3 membros brasileiros
entre seus 13 componentes. Rodolfo Ern,
da Bradesco Seguros S.A., e Fátima Lima,
do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E
MAPFRE, foram eleitos membros do Conselho
da Iniciativa PSI, juntando-se a Tomás Carmona,
da Sul América S.A. Saiba mais em
http://sustentabilidade.cnseg.org.br/?p=3915

Mesa Redonda de Seguros para o
Desenvolvimento Sustentável do Brasil
Em 14 de setembro, foi realizada em São Paulo
a primeira Mesa Redonda de Seguros para o
Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Organizado
pela CNseg em conjunto com a Iniciativa PSI, o
evento trouxe ao país as questões debatidas no
encontro Global Roundtable – Insurance 2030,
realizado na Suíça. Participaram Representantes da
Iniciativa PSI, do Banco Central do Brasil, Susep, do
Ministério do Meio Ambiente, do setor de seguros e
de consultorias especializadas em sustentabilidade.

Seminário internacional da Unep FI
A CNseg participou do Seminário de
Sustentabilidade em Seguros, realizado em
20 de outubro, em Bogotá, capital da Colômbia.
Promovido pela UNEP FI e pela Federação
de Seguradoras da Colômbia (Fasecolda),
o encontro discutiu, entre outras questões,
riscos e oportunidades sociais e de governança
ambiental relativas ao segmento de seguros.
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Levantamento sobre gestão hídrica
em seguradoras
A crise hídrica ocorrida em várias regiões
brasileiras em 2014 e 2015 motivou a CNseg
a elaborar uma pesquisa sobre a gestão dos
recursos hídricos nas seguradoras associadas e em
sua cadeia de valor. Vinte das maiores empresas
do mercado – representando aproximadamente
82% dos prêmios arrecadados pelas associadas da
CNseg em 2015 – participaram do levantamento,
que abordou ações de comunicação, ações
internas de infraestrutura, ações no produto,
estratégia hídrica e gestão de fornecedores.
Avaliando questões ASG no Insurance
Service Meeting
O Insurance Service Meeting 2015, evento
promovido pela CNseg, reuniu lideranças do
mercado segurador e os  executivos responsáveis
pelas áreas de tecnologia da informação e
negócios das seguradoras, também serviu para
avaliar a percepção do setor sobre questões ASG.
Uma pesquisa online constatou que 93% dos
entrevistados consideram que uma boa gestão
das questões ASG gera impactos positivos
para a reputação e nos resultados financeiros
das seguradoras.

Apoio à Conferência do Clima em Paris
A Conferência do Clima em Paris (COP-21)
garantiu a consolidação do primeiro acordo
de extensão global para redução de emissão
dos gases do efeito estufa e para a mitigação
dos efeitos das mudanças climáticas. A CNseg
foi uma das signatárias do Manifesto de Paris
pela Ação, em associação com cidades,
regiões, empresas, investidores, organizações
da sociedade civil, sindicatos e outros signatários
provenientes de todos os setores da sociedade
e de todo o mundo. Saiba mais em
http://sustentabilidade.cnseg.org.br/?p=4292

prêmio inovação
em seguros 2015
Criado em 2010 para premiar iniciativas inovadoras
em sustentabilidade no mercado de seguros,
o Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga
de Inovação em Seguros chegou à sua quinta
edição. Voltada para colaboradores de empresas
de seguros, previdência privada aberta, saúde
suplementar, capitalização, resseguros, e corretores
de seguros e resseguros, a premiação se divide
em três categorias e teve nove vencedores,
divulgados em cerimônia realizada em 17 de
dezembro de 2015.
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mudanças climáticas e
impactos ambientais (G4-EC2)
As mudanças climáticas são temas de relevância

No caso das associadas à FenSeg**, os principais

específica para as associadas da FenSeg e da

riscos são impactos financeiros, aumento da

FenaSaúde. As empresas de cada segmento trabalham

sinistralidade, perdas por catástrofes climáticas e riscos

na identificação dos riscos e oportunidades advindas

reputacionais, agravamento de tempestades (maior

dessas mudanças.

severidade e frequência) e outras alterações no clima
(com consequências em todos os setores industrial,

Para as associadas da FenaSaúde*, os principais riscos

comercial e, principalmente, agrícola). Por outro lado,

são de ordem financeira, oriundos do aumento de

há oportunidades de desenvolvimento de produtos

sinistralidade, em função de catástrofes climáticas,

alinhados aos princípios da sustentabilidade e de se

epidemias, doenças respiratórias decorrentes de

incorporar estudos sobre as mudanças climáticas à

mudanças climáticas, aquelas decorrentes de picadas

precificação e aceitação de riscos, além da busca maior

de insetos enquanto vetor transmissor e as viróticas,

por proteção, em função da insegurança climática.

além dos riscos reputacionais. Já as oportunidades estão
relacionadas à possibilidade de desenvolvimento de

Sobre emissões de GEE, 50% das empresas da

produtos que atuem na prevenção de riscos de doenças.  

FenSeg fazem a gestão das emissões e realizam
ações mitigatórias, como certificações (ISO 14.064,

Entre as empresas consultadas, 67% realizam a gestão

NBR ISO 14.001 e LEED), plantio compensatório de

de suas emissões dos gases do efeito estufa (GEE) e

árvores e redução do consumo de energia elétrica

mantêm iniciativas para mitigar suas emissões, como a

em geral. Em 2015, as entrevistadas contabilizaram a

manutenção de certificações (como a NBR ISO 14.001

emissão direta de mais de 20.600 tCO2e de GEE e

e a LEED) e medidas de eficiência energética em

de mais de 127.000 tCO2e em emissões indiretas.

geral. Em 2015, os inventários de GEE das empresas

(GRI G4-EN15, EN16, EN17, EN19)

entrevistadas somaram mais de 18.550 toneladas de
dióxido de carbono equivalente (tCO2e) em emissões

Nenhuma empresa respondente, em ambas as

diretas e mais de 127 mil tCO2e em emissões indiretas.

Federações, recebeu, em 2015, multas ou sanções

(G4-EN15, EN16, EN17, EN19)

por não conformidade a leis ambientais. (G4-EN29)

* Respondentes FenaSaúde Allianz Seguros S/A, Grupo Bradesco Seguros, MAPFRE, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada
S/A, Sul América S.A..
** Respondentes FenSeg Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE, Grupo Bradesco
Seguros, Caixa Seguradora, Generali Brasil Seguros S/A, Itaú Seguros S.A., MAPFRE, SABEMI Seguradora, Sul América S.A..
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O setor de seguros,
previdência privada e vida,
saúde suplementar e
capitalização no Brasil

17,5

9,1

milhões

de veículos segurados1

49,4

milhões

de residências seguradas2

22

beneficiários

de planos de
assistência médica4

milhões

de beneficiários de planos
exclusivamente odontológicos4

14,5

milhões

de contratos de
planos de acumulação3

2,4

bilhões

de títulos de
capitalização5

(1) Estimativa da FenSeg para 2015.
(2) Número da FenSeg de 2014. Ainda não há esse
número para 2015.

6,2%

(3) Fonte: FenaPrevi.

do PIB

porcentagem do Produto Interno Bruto brasileiro
movimentada pelo mercado de seguros
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(4) Os dados de beneficiários de Saúde têm como fonte
o TABNET, com data de extração em 18/07/2016.
(5) Fonte: FenaCap

capítulo 4

Em 2015, o valor entregue pelas empresas do setor
em forma de indenização,

sorteio,

resgate e benefício correspondeu a
aproximadamente 4% do PIB nacional.

27%

Nos últimos três anos, a sinistralidade cresceu
em um ritmo mais acelerado do que o PIB,
com uma variação nominal de 27%, ao passo
que o PIB cresceu 11% em termos nominais.

crescimento nominal
da sinistralidade

11%

crescimento nominal
do PIB

indenização, sorteio, resgate e benefício | evolução anual

Seguros Gerais

Cobertura de pessoas
acumulação

Cobertura de pessoas
benefícios de planos
tradicionais

Cobertura de pessoas
planos de risco

Saúde Suplementar

Capitalização

TOTAL

2013

2014

2015

30,3

34,1

37,9

bilhões

bilhões

bilhões

40,1

40,6

46,8

bilhões

bilhões

bilhões

1,5

1,6

1,7

bilhão

bilhão

bilhão

6,8

7,8

8,2

bilhões

bilhões

bilhões

91,5

107,0

121,5

bilhões

bilhões

bilhões

14,1

16,3

18,4

bilhões

bilhões

bilhões

184,3

207,4

234,5

bilhões

bilhões

bilhões

Valores em Reais (R$)
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arrecadação | evolução anual

2013

2014

2015

60,5

65,3

68,8

bilhões

bilhões

bilhões

71,1

80,6

96,0

bilhões

bilhões

bilhões

28,6

30,7

32,8

bilhões

bilhões

bilhões

110,6

128,5

145,9

bilhões

bilhões

bilhões

21,0

21,9

21,5

bilhões

bilhões

bilhões

291,8

327,0

365,0

bilhões

bilhões

bilhões

13,3%

12,1%

11,6%

Inflação (%)
IPCA

5,9%

6,4%

10,7%

Variação real (%)
em relação ao
ano anterior

7,0%

5,3%

0,8%

Seguros Gerais

Cobertura de pessoas
acumulação

Cobertura de pessoas
planos de risco

Saúde Suplementar

Capitalização

TOTAL

Variação nominal (%)
em relação ao
ano anterior

Valores em Reais (R$)
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O pagamento de indenização, sorteio, resgate e benefício não é a única contrapartida do setor de seguros para
a sociedade brasileira. Em 2015, o setor pagou R$15,1 bilhões em tributos.

tributação paga pelo setor | evolução anual*

Tributação

2013

2014

2015

10,2

13,7

15,1

bilhões

bilhões

bilhões

Valores em Reais (R$)

ativo, provisão e patrimônio líquido do setor | evolução anual*

2013

2014

2015

Ativo

668,9

770,8

881,2

bilhões

bilhões

bilhões

Provisão

494,1

578,8

686,9

bilhões

bilhões

bilhões

Patrimônio líquido

112,1

118,3

116,0

bilhões

bilhões

bilhões

Valores em Reais (R$)

setor de seguros importante investidor institucional
Em 2015, o total dos investimentos

do setor segurador atingiu cerca

Tal representatividade ressalta a importância do
setor segurador para a economia, revelando seu

de R$ 803 bilhões, montante equivalente a

grande potencial para promover o desenvolvimento

aproximadamente 14% do PIB brasileiro.

econômico e social do País.

* Estes valores não contemplam a conta 458419019 do DIOPS, que se entende compreender o PIS/COFINS
sobre as receitas financeiras para saúde suplementar.
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distribuição geográfica da arrecadação (%) em 2015
Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

63,3%

16,4%

11%

7,3%

2%

visão geral
A economia brasileira enfrentou, em 2015, uma das
mais severas crises de sua história, agravada por
um quadro de instabilidade política e institucional.
Praticamente todos os indicadores macroeconômicos
mais relevantes tiveram desempenho negativo,
incluindo a variação do Produto Interno Bruto
(PIB) e os índices de investimento e produção
industrial. Além disso, a desvalorização do real
perante o dólar, a elevação das taxas de juros,
o aumento da taxa de desemprego e a inflação em
alta impactaram duramente a população. Diante
desse cenário, o mercado de seguros provou sua
resiliência e potencial de expansão, e configurou-se
como uma das poucas atividades econômicas
que experimentaram ganhos reais no ano.
Segundo informações da Superintendência de
Seguros Privados (Susep) e da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), o faturamento total do
segmento teve em 2015 um crescimento nominal de
11,6% em comparação com 2014, um desempenho
em linha com as previsões da CNseg para o ano.
Mesmo com a recessão e a subida da inflação, os
mercados de seguros e de previdência complementar
aberta ainda apresentaram forte crescimento, com os

SUMÁRIO
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produtos de acumulação de recursos apresentandose como os principais responsáveis por esse
desempenho. Dentre os setores que mais contribuíram
para o crescimento do mercado, destacam-se os
produtos de acumulação de recursos, entre os quais o
VGBL, os ramos de seguros compreensivos residenciais
e empresariais, que apresentaram forte aumento de
demanda, e os seguros rurais, devido à crescente
produção agropecuária e à disponibilização de
verbas no âmbito de programas de subvenção
governamental, além da Saúde Suplementar.
Por outro lado, os seguros de Danos e os seguros de
Pessoas com cobertura de risco já refletem a nova
conjuntura, registrando crescimento abaixo da média
anual e, no caso do segmento de danos, abaixo do
índice de inflação. Também como reflexo do cenário,
o mercado de capitalização apresentou queda,
enquanto o mercado de resseguros teve crescimento
abaixo da inflação.  Alguns ramos de produtos
sofreram efeitos adicionais da conjuntura, como o
seguro de automóveis (impactado em um ano ruim
para a indústria automotiva); o seguro prestamista
(ligado à disponibilidade de crédito); e o seguro
garantia (relativo a grandes obras de infraestrutura).

capítulo 4

comparação crescimento econômico real em 2015

+1,8%

-6,2%

Agronegócio

Indústria

-2,7%

+0,8%

Serviços

Seguros

-3,8%
Variação total do PIB
Fonte: IBGE

para 2016 e os próximos anos
As estimativas da CNseg prevêem um crescimento

a disposição de comprar ou renovar as coberturas

entre 8% e 10% no faturamento global do

de danos para bens. As projeções de crescimento

mercado de seguros brasileiro em 2016, apesar

são conservadoras, mas há a perspectiva de

dos prognósticos negativos acerca da economia.

manutenção de crescimento na Saúde Suplementar

A percepção é de que a crise não interfere no

e em VGBL; em alguns ramos menores, como

desejo e na necessidade dos consumidores de

habitacional, crédito e garantia, responsabilidade

manter acesso a saúde privada, a planos de

civil, rural; e em cobertura de pessoas, seguros

previdência e a títulos de capitalização, nem com

individuais e família PGBL.
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seguros
gerais
seguros gerais
O segmento de Seguros Gerais (seguros de danos)
observou, em 2015, impactos negativos decorrentes
da situação econômica do país. O desaquecimento
da atividade industrial e do comércio e seus
reflexos, como o aumento do desemprego e a
queda do PIB, afetaram alguns dos principais
produtos do setor – o maior exemplo é a indústria
automobilística, que teve uma queda de 25% na
produção e nas vendas, refletida diretamente na
diminuição de novos seguros no grupo automóvel.
Já era prevista uma pequena queda nominal na
captação de prêmios em 2015, perspectiva que
deve se repetir em 2016 e 2017.

Apesar da retração do mercado imobiliário,
os seguros habitacionais tiveram boa performance,
com arrecadação acima da inflação. O seguro
popular para automóveis, uma alternativa para
ampliar o universo de veículos segurados no país,
esteve na pauta de discussão da FenSeg,
que estimulou a participação nas audiências
públicas sobre a regulamentação do produto.
Como representante institucional do segmento,
a FenSeg atuou em 2015 na disseminação de
conhecimento sobre os diversos tipos de produtos
do setor, com campanhas e cartilhas informativas (leia
mais no capítulo Relacionamento com os públicos),
e na representação das companhias junto aos órgãos
reguladores, como a Susep e o Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), e o Poder Judiciário.
Houve também um reforço no oferecimento de
seminários e palestras técnicas para os profissionais
do setor, com foco em treinamentos específicos em
diversas categorias de educação para seguros.

Para contrabalançar os efeitos da crise,
as empresas do setor têm investido em novos
produtos e serviços. Com a alteração da Lei de
Execuções Fiscais (nº 13.043/2014), no final de 2014,
os seguros Garantia foram incluídos nas hipóteses
de garantia do feito, o que propiciou um
aumento do mercado para o produto. O seguro
Rural também teve um bom ano, refletindo o
desempenho positivo do setor de agronegócio.

No ramo

de automóvel,

cerca de 17,5 milhões de veículos têm
cobertura de seguros, tendo sido pagos
aproximadamente R$ 37,9 bilhões
de indenizações em 2015.

R$ 37,9 bilhões

25%

Indenizações

de queda na produção
e nas vendas de veículos
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Mudanças na legislação de desmontagem
de veículos
Em maio, entrou em vigor a lei federal
nº 12.977/2014, que regula e disciplina a atividade
de desmontagem de veículos automotores.
Ao exigir o registro no Detran de todas as
empresas de desmontagem (desmanches e
ferros-velhos) e o rastreamento de todas as
peças retiradas de veículos desmontados, a lei
deve causar uma redução do número de roubos
e furtos de automóveis e demais automotores.
A FenSeg acompanhou as discussões sobre a
regulamentação da lei, que foi inspirada em uma
lei estadual de São Paulo promulgada em 2014 –
e que contribuiu com o fechamento de mais da
metade das oficinas de desmonte no estado.
A redução do volume de sucata e de automóveis
indenizados integralmente (que, sob a legislação
anterior, tinham de ser prensados e armazenados
em depósitos) foi outra consequência positiva
da nova lei, em linha com as questões
ambientais mais relevantes para as federadas.

Em parceria com a Federação Nacional dos
Corretores de Seguros (FenaCor), a FenSeg tem
organizado palestras educativas em todos os
estados, atuando para aumentar o conhecimento
sobre as mudanças na legislação.
Com a implantação do processo de logística
reversa, de acordo com a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) e demais legislações
vigentes, os riscos envolvidos na gestão de
salvados foram mitigados e o impacto ambiental
das operações para Garantia Estendida/Troca Certa,
reduzidos. Mais de 2.200 toneladas de sucata
passaram por logística reversa em 2015, incluindo
equipamentos eletrônicos, veículos prensados,
peças automotivas e vidros automotivos. Os dados
foram compilados pelas seguintes seguradoras:
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE,
Grupo Bradesco Seguros, Caixa Seguradora,
Generali Brasil Seguros S/A, Itaú Seguros S.A.,
MAPFRE, e Sul América S.A. (G4-EN23)
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Promoção de eventos e debates
A FenSeg promoveu, em 18 de junho de 2015,
o 3º Encontro Internacional de Linhas Financeiras,
em São Paulo. O mercado de linhas financeiras
vem apresentando expressivo crescimento
nos últimos anos. O evento contou com
especialistas e executivos de empresas do ramo,
em painéis de discussão com temas como os
produtos de responsabilidade civil profissional,
a Lei Anticorrupção e as soluções para riscos
profissionais em projetos específicos.  
Em setembro, a Federação ainda realizou,
também em São Paulo, o primeiro Encontro
de Responsabilidade Civil Geral. O evento
abordou, entre outras questões, os conceitos e
características dos seguros de Responsabilidade
Civil (seguros de cauda longa, apólices à base
de ocorrência e subscrição dos riscos), além
dos deveres e obrigações contratuais entre
seguradores e resseguradores, gestão de riscos
e cases de sinistros.
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Já o Seminário de Riscos de Engenharia, iniciativa
da Comissão de Riscos de Engenharia, aconteceu
em outubro, em São Paulo, voltado para
funcionários de seguradoras e resseguradoras.
Entre os temas discutidos estiveram  a necessidade
de uma vistoria prévia detalhada; a importância
de conhecimento de aspectos variados como
condições geológicas do solo, situação dos
imóveis na vizinhança do empreendimento;
e a verificação da qualidade do fator humano.
Outro segmento que experimenta uma fase
de crescimento, o seguro garantia, foi discutido
em novembro, em Brasília. Organizado pela
Comissão de Riscos de Crédito e Garantia,
o 5º Encontro de Seguro Garantia teve como foco
principal a garantia judicial e os debates sobre a
aplicação dos produtos de garantia.

capítulo 4

pessoas
pessoas
Em 2015, os seguros de Pessoas, que incluem
seguros de acidentes pessoais, educacional, viagem
e de vida, entre outras modalidades, registraram
R$ 29,76 bilhões em prêmios, um crescimento de
7,63% na comparação com o registrado em 2014.
As duas maiores categorias de produtos, o seguro de
Vida e o seguro Prestamista (proteção saldadora
de dívidas, que cobre morte, invalidez ou perda
de emprego), alcançaram respectivamente
R$ 12,38 bilhões (alta de 10,13%) e R$ 8,23 bilhões
(3,13% a mais). O seguro Viagem registrou prêmios
de R$ 224,57 milhões, evolução de 47,52% em

relação a 2014. O Auxílio Funeral, por sua vez,
movimentou R$ 388,85 milhões em prêmios, alta
de 18,89% em relação. Mesmo em um ano de crise
econômica e de queda na renda da população,
as contribuições feitas aos planos de previdência
complementar aberta também registraram aumento
em 2015. Os aportes somaram R$ 95,6 bilhões,
total 18,7% maior do que o de 2014. A captação
líquida dos planos elevou-se 22% e chegou a
R$ 48,9 bilhões. Apenas o seguro de acidentes
pessoais não experimentou oscilações: manteve-se
estável, com leve alta de 0,09%.

R$  29,76

R$  12,38

R$  8,23

em prêmios pagos ao
seguro de Pessoas

em prêmios pagos ao
seguro de Vida

em prêmios pagos ao
seguro Prestamista

bilhões

bilhões

bilhões

R$  224,57

R$  388,85

em prêmios pagos ao
seguro Viagem

em prêmios pagos ao
Auxílio Funeral

milhões

milhões
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O setor de pessoas enfrenta peculiaridades que
vão além da crise econômica. As mudanças no
perfil demográfico e socioeconômico brasileiro
nas próximas décadas, com queda da natalidade,
aumento da longevidade e envelhecimento da
população, resultam em desafios e oportunidades.
De acordo com estudo apresentado em 2015 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o número de idosos no país no período entre os
anos 2000 e 2030 saltará de 14,2 milhões para
41,5 mihões, aumentando o contingente
populacional que mais precisa de cuidados
previdenciários e de saúde.  Em julho de 2015,
a Susep publicou as novas versões das tábuas
biométricas brasileiras, já adequadas às mudanças
no perfil demográfico da população.
Neste contexto, a FenaPrevi busca agir como um
veículo de conscientização da população sobre
os riscos de perda de renda e de vida e sobre a
importância da proteção adequada que os seguros
de pessoas provêm.  Isso passa pela divulgação de
iniciativas de educação financeira e previdenciária e
pela oferta de produtos e serviços mais sofisticados
e adequados à atual realidade socioeconômica,
além da divulgação de simuladores e guias
de boas práticas.
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Novas resoluções dos órgãos regulatórios
Em sua reunião de março de 2015, o Conselho
Nacional de Previdência Complementar (CNPC)
aprovou uma resolução que permite que os
fundos de pensão privados contratem seguro para
compartilhar o risco de longevidade, ajudando
a garantir a aposentadoria dos beneficiários
de planos de previdência. Outras resoluções
aprovadas no mesmo encontro passaram a
permitir que planos de fundos instituídos,
nos quais não há patrocinador, incluam novos
participantes ligadas aos instituidores, inclusive
dependentes; e a exigência de certificação para os
dirigentes dos fundos de pensão, que necessitarão
de uma maior qualificação para gerir as entidades
fechadas de previdência complementar (EFPCs).
MP do Futebol torna seguro obrigatório
para atletas
No âmbito da legislação do setor, a Medida
Provisória 671/15  (conhecida como MP do
Futebol) tornou obrigatória, por parte dos clubes
esportivos, a contratação de seguro para atletas
não profissionais de modalidades olímpicas e
paralímpicas.  Nos casos de competições ou
partidas internacionais nas quais o atleta esteja
representando o país e nas competições nacionais
para os atletas não vinculados a algum clube,
caberá às federações e às confederações a
contratação do seguro. O valor segurado deverá
garantir ao atleta ou ao beneficiário por ele
indicado indenização mínima de 12 vezes o valor
do salário mínimo vigente ou de 12 vezes o valor
de contrato de imagem ou de patrocínio referentes
a sua atividade desportiva, o que for maior.

capítulo 4

Novas regras para reservas técnicas
Em novembro de 2015, o Conselho Monetário
Nacional publicou sua Resolução Nº4.444,
que alterou as regras de alocação das reservas
técnicas do mercado segurador. As normas regem
a aplicação dos recursos das reservas técnicas,
das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização,
das entidades abertas de previdência
complementar e dos resseguradores locais.
As novas normas dizem respeito aos limites de
alocação por ativo e modalidade, limites por
emissor, às regras para operações com derivativos
e operações compromissadas, e aos prazos
aplicáveis ao segmento de planos abertos
de previdência complementar.
A resolução também introduziu no mercado a
figura do participante qualificado de planos de
previdência complementar, que já existe nos
fundos de investimento. Para esses participantes,
que dispõem de mais recursos acumulados, os
gestores dos planos poderão criar produtos mais
sofisticados, com novas classes de ativos e mais
flexibilização dos limites de alocação dos fundos.

Em 2015, nos Seguros

Universal Life e Programa Nacional de Serviços
Básicos de Saúde (Prev Saúde)
Prosseguiram os debates sobre a regulamentação
do Universal Life, uma proposta híbrida entre
o seguro de vida tradicional e os planos de
acumulação do tipo VGBL ou PGBL. O novo produto
traria mais flexibilidade para a customização de
coberturas e de prêmios. A Susep trabalhou em 2015
recolhendo sugestões de vários players do mercado,
para criar uma proposta de regulamentação, por
meio de consulta pública, e viabilizar o lançamento
do Universal Life ainda em 2016.
Definido como um plano de capitalização
de reservas para custeio (pelos próprios
participantes) dos gastos com a saúde na vida
pós-aposentadoria, o Prev Saúde foi outra
inovação debatida em 2015. Aprovado no fim de
agosto pela Câmara dos Deputados, o projeto
de lei que cria o Prev Saúde (ou VGBL Saúde)
foi encaminhado em setembro ao Senado. Sua
criação vai ajudar aposentados a custearem gastos
com pagamento de contraprestações de planos
ou seguros de saúde, que podem consumir uma
parcela considerável de suas rendas.

de Pessoas,

foram pagos R$ 8,1 bilhões em indenizações,
valor esse que muito contribuiu para amenizar
o impacto financeiro decorrente de infortúnios
ocorridos com os segurados.  Os segurados
pagaram prêmios de R$ 32,8 bilhões para os
seguros de pessoas, o que representa uma
expansão de 6,7% em relação a 2014.

R$  8,1 bilhões

R$  32,8 bilhões

Indenizações

seguro de pessoas
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saúde
suplementar
saúde suplementar
A retração da atividade econômica agravou, em 2015,
o quadro de evasão dos beneficiários de seguros
e planos de saúde. O número total de usuários
caiu em quase 950 mil pessoas e o segmento de
planos coletivos empresariais foi o mais afetado,
em consequência da redução de vagas de trabalho
formais e do aumento do desemprego. Todas as
categorias de planos (coletivos totais, empresariais,
por adesão e individuais) registraram queda no
número de beneficiários, num decréscimo de 1,9% em
comparação aos números de 2014. Ao fim de 2015,
o mercado de Saúde Suplementar perfazia um total de
49,4 milhões de beneficiários de planos de assistência
médica. Por outro lado, os planos exclusivamente
odontológicos experimentaram aumento de 4,0%
em adesões, atingindo 22 milhões de beneficiários.

Na Saúde

Apesar dos números negativos, a avaliação da
FenaSaúde é de que os planos e seguros privados de
saúde são  essenciais e altamente valorizados, o que
colabora com a resiliência do setor. As empresas do
setor se concentraram em medidas para mitigar os
efeitos do cenário adverso. Iniciativas de equilíbrio
entre despesas e receitas, de racionalização de custos
e de educação do beneficiário, estimulando o uso
consciente do plano de saúde, tiveram destaque.
Para tanto, contou-se com o apoio da FenaSaúde,
que esteve presente em debates acerca da modelo
de remuneração dos agentes do sistema. A Federação
também investiu em comunicação direta com o
público através de mídias sociais, com vídeos e
outros conteúdos para enfatizar a importância do uso
racional de consultas e exames. Além disso, foram
ampliados os canais de diálogo da FenaSaúde com
os órgãos reguladores e com entidade de proteção
ao consumidor, buscando entendimentos em prol da
sustentabilidade financeira e social do segmento.

Suplementar, as empresas do setor foram

responsáveis por R$ 121,5 bilhões em despesas assistenciais no ano
de 2015 e responderam por mais de 1,3 bilhão de eventos médicohospitalares e o odontológicos, sendo: 267 milhões de consultas
médicas; 137 milhões de outros atendimentos ambulatoriais;
747 milhões de exames; 48 milhões de terapias; 8 milhões de
internações e 171 milhões de procedimentos odontológicos.
Em média, cada beneficiário realizou 5,4 consultas por ano, número
superior à média de países como Reino Unido, Estados Unidos e Suíça.
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R$  121,5 bilhões
em despesas assistenciais

capítulo 4

Colaboração na investigação
da “Máfia das próteses”
A FenaSaúde colaborou com a investigação
sobre a chamada “Máfia das próteses” – um
esquema de fraudes em procedimentos cirúrgicos
envolvendo próteses, denunciado à Polícia Federal
nas primeiras semanas de 2015. A Federação se
reuniu diversas vezes com a Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça,
oferecendo informações às autoridades sobre os
procedimentos investigados. Também colaborou
com o Relatório Interministerial, fornecendo dados
e apresentando propostas.
O primeiro Fórum de Saúde Suplementar
Um dos principais eventos setoriais do ano,
o primeiro Fórum de Saúde Suplementar
foi organizado nos dias 24 e 25 de novembro
de 2015 pela FenaSaúde. Realizado em São Paulo,
o encontro teve como tema chave “A Sobrevivência
do Setor de Saúde Suplementar – Propostas, Metas
e Responsabilidades”. Três pontos foram levantados
como fundamentais no processo: a informação
como agente de mudança, a organização da
assistência e remuneração, e a preservação do
acesso e da diversidade. Os debates, contando com
representantes das principais empresas e entidades
de classe do segmento e convidados internacionais,
propuseram metas e compromissos a serem
abraçados por todos os públicos do sistema –
empresas, Governo, órgão regulador, prestadores
de serviços e consumidores – diante dos desafios
do cenário brasileiro.

Participação em seminário internacional
sobre custos
A FenaSaúde apoiou a organização do seminário
internacional Evolução dos Custos na Saúde
Suplementar, que apresentou resultados de
pesquisas globais acerca da remuneração dos
serviços médicos. No encontro, realizado em São
Paulo no mês de maio, foram discutidos estudos
sobre o comportamento dos custos na saúde no
país e a adesão ao sistema de classificação de
procedimentos conhecido como diagnosis-related
group, ou grupo de diagnósticos relacionados.
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Resolução da ANS sobre partos e cesarianas
A partir de julho, começaram a valer as novas
regras estabelecidas pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para estimular o parto
normal e reduzir as cesarianas desnecessárias.
Com a entrada em vigor da Resolução Normativa
nº 368, as operadoras de planos de saúde,
sempre que solicitadas, deverão divulgar os
percentuais de cirurgias cesáreas e de partos
normais por estabelecimento de saúde e
por médico. A FenaSaúde acompanhou as
deliberações da Agência sobre a Resolução,
visto tratar-se de assunto ligado ao uso adequado
de serviços médicos.  
Desempenho das operadoras em alta
A ANS divulgou em setembro o relatório do
Programa de Qualificação da Saúde Suplementar
2015, com dados aferidos durante o ano de 2014.
Registrou-se um aumento de 11,9% (de 805 para
901) nas operadoras consideradas bem avaliadas
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar,
na comparação com o Programa anterior.
Isso significa que 75% de todo o mercado
de planos obteve notas entre 0,6 e 1 (a máxima)
na avaliação. Também houve uma queda de
30,5% na quantidade de operadores com notas
mais mais baixas (entre 0 e 0,19).
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Lançamento do Guia de Reajustes dos
Planos e Seguros de Saúde
Durante a sétima Conferência Brasileira de
Seguros, Resseguros, Previdência Privada e
Capitalização (Conseguro), realizada entre
os dias 15 e 17 de setembro, em São Paulo,
a FenaSaúde lançou seu Guia de Reajustes dos
Planos e Seguros Privados de Saúde. A publicação
explica detalhadamente as regras editadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
esclarecendo como os reajustes são necessários
para repor perdas financeiras e assegurar o
equilíbrio econômico-financeiro desse sistema.
O objetivo era tornar claros os principais
fundamentos que norteiam a Saúde Suplementar
no Brasil e os fatores que determinam os
preços cobrados.

capítulo 4

capitalização
capitalização
O volume de reservas técnicas (valor dos depósitos
efetuados em títulos de capitalização e que retornam
aos clientes sob a forma de resgates ao fim dos
planos) do mercado de capitalização brasileiro
atingiu R$ 31,058 bilhões ao término de 2015. Isso
representou um aumento de 3,7% em relação ao
ano anterior.  Já o faturamento das empresas do
setor chegou a R$ 21,510 bilhões, pequena queda
na comparação com 2014 (-1,65%). A retração
era esperada, em função da crise econômica que
marcou o ano. O setor vinha de um período de
crescimento continuado, com excelentes resultados,

especialmente em 2013; considerando a crise, o
aumento das reservas foi visto pela FenaCap como
positivo. O setor distribuiu em sorteios um total
de R$ 1,061 bilhão aos portadores de títulos em
2015, o equivalente a R$ 4,2 milhões por dia útil
em premiações pagas. Outros R$ 17,349 bilhões
retornaram à sociedade sob a forma de resgates
totais ou parciais. Os destaques de crescimento no
ano foram as soluções de negócios com sorteios
das modalidades Incentivo (voltados para pessoas
jurídicas) e garantia locatícia (destinados a pessoas
físicas e jurídicas).

R$  31,058

R$  21,510

R$  1,061

depósitos efetuados em
títulos de capitalização

queda no faturamento das
empresas em comparação
com o ano anterior

em sorteio aos
portadores de títulos

bilhões

bilhões

bilhão

R$  17,349 bilhões
resgates totais ou parciais
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Diante da instabilidade da economia, a avaliação da
FenaCap é de que a relação dos consumidores com os
produtos de capitalização da modalidade Tradicional
se consolidou: o principal objetivo das famílias é usar
as soluções do segmento para constituir uma reserva
financeira, a ser usada no futuro ou em momentos
emergenciais. A disseminação de conhecimento e
o entendimento sobre a mecânica dos produtos
e suas especificidades também contribuíram para
a ampliação do tempo médio de permanência do
consumidor nos planos.
A FenaCap tem trabalhado em prol da ampliação
de conhecimento, tanto para os vendedores dos
produtos do segmento  quanto para os consumidores.
A ênfase está em mostrar as diversas soluções que a
capitalização propicia (como ferramenta no mercado
imobiliário, poupança, meio de filantropia, incentivo
a funcionários) e suas características como produto
híbrido, com atributos de acumulação e sorteio de
prêmios em dinheiro. Buscando a sustentabilidade
do setor como um todo, a FenaCap também atua de
maneira colaborativa nas discussões que visam ao
aprimoramento do marco regulatório do setor, em
iniciativas que buscam estreitar o  relacionamento
com seus públicos de interesse  (clientes, poder
público, órgãos de defesa do consumidor).
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A Capitalização na Agenda Econômica e
Social Brasileira
Para ampliar o conhecimento geral sobre a
importância econômica e social da capitalização,
a FenaCap lançou o livro A Capitalização na Agenda
Econômica e Social Brasileira, em dezembro
de 2015.  A publicação, de 62 páginas, reúne
informações sobre a evolução do mercado e os
benefícios trazidos pelas soluções de negócios com
sorteios hoje disponíveis para pessoas físicas e
jurídicas, seja como instrumento para desenvolver
disciplina para guardar dinheiro, seja como meio
para incrementar vendas no varejo, por exemplo.
O livro aponta, ainda, a possibilidade de a
capitalização alavancar segmentos econômicos
dependentes de funding (recursos para
financiamento) como o imobiliário.

capítulo 4

4º Workshop de Capitalização
A FenaCap realizou, em São Paulo, em 30 de
setembro, a quarta edição do Workshop de
Capitalização, que reuniu os líderes do segmento
e formadores de opinião para debater os rumos
do setor, além de conhecer os resultados de uma
pesquisa realizada em parceria com o instituto
Overview sobre a percepção dos consumidores
de títulos de capitalização. Entre as principais
questões abordadas estiveram a necessidade
de ampliar a comunicação sobre as soluções
de negócios com sorteios da capitalização e
desmistificar ideias  pré-concebidas a respeito
do setor. Também destacou-se o baixo índice
de reclamações de consumidores sobre os
produtos e serviços de capitalização.

O setor

R$ 30 bilhões em reservas, marca histórica
No primeiro bimestre de 2015, o segmento
de capitalização ultrapassou, pela primeira vez,  
a marca dos R$ 30 bilhões em reservas técnicas,
um fato histórico, que representou evolução de
11,2% na comparação com o primeiro bimestre
de 2014. Para a FenaCap, esse montante de
reservas indica a maturidade do setor e a
consolidação de seus produtos como solução
para a acumulação de recursos, contando ainda
com o estímulo adicional dos sorteios.
Prêmio do Clube Vida em Grupo
No dia 14 de maio (Dia Continental do Seguro),
a FenaCap foi homenageada pelo Clube Vida em
Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) pelos serviços
prestados ao setor de capitalização e por suas
boas práticas. A entidade foi representada na
premiação, ocorrida no Rio de Janeiro, por seu
diretor-executivo, Ismar Torres.

de capitalização

distribuiu em sorteios um total de
R$ 1,061 bilhão aos portadores de títulos
em 2015, o equivalente a R$ 4,2 milhões
por dia útil em premiações pagas.

R$  1,061

R$   4,2

aos portadores de títulos

por dia útil

bilhão

milhões
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Relacionamento
com os públicos
(G4-25, G4-27)

O mercado segurador mantém relações com diversos grupos
de stakeholders, ou públicos prioritários. Como representantes
institucionais das empresas do segmento, a CNseg e as Federações
que a compõem procuram, de forma permanente, ampliar as formas
de diálogo com esses públicos – ao dar mais transparência sobre seus
produtos e serviços, atuar junto aos principais órgãos reguladores de
suas atividades e contribuir com a disseminação de educação sobre
seguros para os consumidores.

C

onheça neste capítulo algumas das
principais iniciativas neste âmbito,
que estão ligadas diretamente a
cinco dos temas transversais para o setor
determinados pelas Diretrizes de Integração das
Questões Ambientais, Sociais e de Governança
Corporativa à Indústria de Seguros, Saúde
Suplementar, Previdência Privada e Capitalização:
relacionamento com clientes, relacionamento com
colaboradores, relacionamento com o regulador,
participação junto à associação de classe e
transparência e prestação de contas.
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* especialistas em temas específicos, imprensa, ONGs, comunidade,
sociedade, IESS, parceiros de negócio
¹ Respondentes Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, American
Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANDO DO BRASIL
E MAPFRE, Grupo Bradesco Seguros, Brasilcap Capitalização S.A.,
Brasilprev Seguros e Previdência S/A, Caixa Seguradora, CAPEMISA
Seguradora S/A, Comprev Vida e Previdência S/A, GBOEX Grêmio
Beneficente, Generali Brasil Seguros S/A, Icatu Seguros S/A,
Itaú Seguros S.A., Liderança Capitalização, MAPFRE, Metropolitan Life
Seguros e Previdência Privada S/A, Prudential do Brasil Seguros
de Vida S.A., SABEMI Seguradora, Seguradora Líder DPVAT,
Seguros Unimed, Sul América S.A. Market share: respondentes
correspondem a 72% dos prêmios arrecadados pelas associadas
da CNseg em 2015

capítulo 5

empresas que possuem processo de engajamento periódico
sobre questões asg com mais de dois públicos1 (G4-24)

25%
Outros*

15%
Agentes

40%

75%

Parceiros
joint ventures

70%

Acionistas

Corretores

engajamento
das empresas

75%

75%

Prestadores

55%

Clientes

Fornecedores

55%

Reguladores

80%

Empregados
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Das empresas que responderam aos indicadores
GRI para este relatório, 77% mantêm algum tipo
de engajamento com seus stakeholders.
As consultas foram realizadas por meio de
pesquisa online, entrevistas, grupos de discussão,
consulta a documentos, insumos de canais de

comunicação (como ouvidoria, SAC e mídias
sociais). E 91% endereçam internamente os
resultados das consultas para melhoria de
processos e adequação de produtos e serviços.
Entre as ações realizadas, destacam-se: (G4-25)

Palestras sobre questões de sustentabilidade, com ênfase em gestão de recursos naturais e seguro
rural para representantes das redes comerciais, corretores, produtores rurais, sindicatos e federações;

Processo de identificação de riscos e monitoramento de clientes de maneira integrada às questões
ASG emergentes que melhora o processo de subscrição, atendendo às novas demandas dos clientes
e da sociedade, permitindo à empresa analisar de forma diferenciada os riscos emergentes;

Eventos técnicos de engajamento de fornecedores nas questões ASG;

Lançamento de publicações sobre os riscos e oportunidades socioambientais, com painéis de
discussão compostos por especialistas.

Entre as empresas consultadas, 55% tiveram alguma
interação com orgãos reguladores, acionistas
(incluindo joint- ventures) e parceiros de negócios
relativa a questões ASG. Os temas abordados
englobam prevenção à corrupção, combate à
lavagem de dinheiro, gestão de riscos, promoção
à adesão aos Princípios para Sustentabilidade
em Seguros (PSI), entre outros. Um percentual de
75% promove ou participa ativamente de eventos,
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debates ou grupos de trabalho que envolvam a
participação dos reguladores do setor, acionistas
e parceiros de negócios. Entre os temas discutidos
estão melhores práticas de sustentabilidade,
direitos do consumidor, debates sobre prevenção
e fraudes, questões regulatórias, educação
previdenciária, promoção à adesão aos Princípios
para Sustentabilidade em Seguros (PSI) e energias
renováveis. (G4-FS5)

capítulo 5

clientes
A CNseg mantém quatro comissões que tratam
diretamente da relação com os consumidores:
Comissão de Seguros Inclusivos*, Ouvidoria,
Relações de Consumo e Sustentabilidade e
Inovação**. Em respeito às boas práticas no
relacionamento com os segurados, 76% das
empresas consultadas*** desenvolvem programas
estruturados de adequação da linguagem de
apólices e contratos. Todas as consultadas
monitoram e revisam periodicamente os termos
e a linguagem utilizados nas comunicações e
documentos enviados a distribuidores e clientes,
principalmente quando um produto ou serviço
é lançado ou material de comunicação renovado.
Isso inclui a elaboração de glossários, que
simplificam os termos securitários e facilitam o
entendimento do cliente, e de folhetos disponíveis
em pontos de vendas dos representantes de
seguros, com textos e orientações para cotações
de seguros na internet.
Em 2015, 71% das empresas entrevistadas
realizaram pesquisas de opinião e/ou satisfação
de clientes. Os resultados das pesquisas e as
informações coletadas em demais canais de

*

interação com o consumidor são usados por
76% das seguradoras na melhoria de processos,
produtos e serviços; 67% delas monitoram
especificamente a satisfação de clientes com
os canais de atendimento, que variou entre
64,32% e 96%. (G4-PR5)
Dentre os canais de relacionamento das empresas
do setor de seguros, destacam-se as ouvidorias,
que têm a função principal de atuar na defesa dos
direitos dos consumidores, mediando, esclarecendo,
prevenindo e solucionando conflitos, e de servir
de ferramenta estratégica para identificação de
melhorias nas companhias. Nas 48 empresas e
grupos que participaram da Coleta de Dados das
Ouvidorias de 2015, que representam 89% dos
prêmios arrecadados pelas associadas da CNseg
no ano, foram processadas 83.475 demandas
no período, sendo o pedido do consumidor
considerado procedente em 37% delas.
O segmento mais demandado foi o dos Seguros
de Danos, com 51% da representação, seguido
de Saúde Suplementar (18%), Seguro de Pessoas
(14%), Previdência Complementar Aberta (7%),
Seguro DPVAT (7%) e Capitalização (3%).

A antiga Comissão de Microsseguros e Seguros Populares teve seu nome alterado a fim de refletir um redirecionamento estratégico e
um novo escopo de abrangência, em linha com alterações na nomenclatura internacional, exemplificadas pelo novo formato da Impact
Insurance Facility (antiga Microinsurance Innovation Facility), da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

** A alteração do nome para Comissão de Sustentabilidade e Inovação (antiga Comissão de Sustentabilidade) foi motivada pela emergência
de questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG), bem como pelo melhor entendimento de riscos e oportunidades emergentes, que
devem ser considerados como elementos importantes para a inovação e modernização de processos e para o desenvolvimento de novos
produtos e serviços.
*** Respondentes Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, American Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL
E MAPFRE, Grupo Bradesco Seguros, Brasilcap Capitalização S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CAPEMISA Seguradora S/A,
Comprev Vida e Previdência S/A, GBOEX Grêmio Beneficente, Generali Brasil Seguros S/A, Icatu Seguros S/A, Itaú Seguros S.A., Liderança
Capitalização, MAPFRE, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., SABEMI Seguradora,
Seguradora Líder DPVAT, Seguros Unimed, Sul América S.A. Market Share: respondentes correspondem a 68% dos prêmios arrecadados pelas
associadas da CNseg em 2015
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Dentre as ações que promovem a relação ética entre
consumidores de seguros e as seguradoras em 2015,
destacam-se as seguintes:
7ª Conseguro
Nos dias 15, 16 e 17 de setembro, a CNseg
realizou, em São Paulo, a 7ª Conferência Brasileira
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização (Conseguro),
um dos eventos de maior vulto do mercado
segurador. Promovida pela CNseg a cada dois
anos, a Conferência reuniu, nesta edição, mais
de 1.000 participantes, entre dirigentes do
setor, especialistas nacionais e internacionais,
autoridades e representantes do governo, que
abordaram temas relacionados ao envelhecimento
global, às tendências mundiais em regulação
de seguros, aos riscos emergentes do setor e à
distribuição de seguros no Brasil e no mundo.
Com o objetivo de ampliar ainda mais os debates
sobre a indústria do seguro e com o compromisso
constante de inovação, a 7ª Conseguro modificou o
seu formato e, pela primeira vez, incorporou outros
tradicionais eventos do mercado segurador que
integram a agenda de trabalho da Confederação:
o 4º Encontro Nacional de Atuários (ENA), o
Seminário de Riscos Emergentes, a 5ª Conferência
de Proteção do Consumidor de Seguros,
o Seminário de Controles Internos & Compliance
e o Seminário de Distribuição de Seguros. A Ética
foi um dos temas em destaque na programação da
7ª Conseguro, debatida sob a ótica da governança
empresarial no Seminário Controles Internos &
Compliance e com ênfase na relação seguradorasegurado durante a 5ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros, ambos eventos integrantes
da Conseguro. Para mais detalhes da sétima edição
da Conseguro, acesse: http://www.cnseg.org.br/
fenseg/servicos-apoio/noticias/veja-como-foi-acobertura-da-7-conseguro.html
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A 5ª Conferência de Proteção do Consumidor
de Seguros
Um dos principais fóruns de discussão sobre
os interesses do consumidor de produtos de
seguro foi a 5ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros, realizada nos dias
16 e 17 de setembro, em São Paulo, no contexto
da Conseguro. O evento contou com uma média
de 158 participantes nos dois dias.
I Celebração do Dia do Ouvidor e do Consumidor
Foi realizada em março de 2015, no Rio de
Janeiro, a I Celebração dos Dias do Ouvidor e
do Consumidor na CNseg. Durante o evento,
discutiu-se o estímulo da regulamentação às boas
práticas, a ouvidoria como ferramenta estratégica
no relacionamento com o cidadão/consumidor,
o papel estratégico dos ouvidores do Setor de
Seguros, Previdência Privada, Saúde Suplementar e
Capitalização, e anunciou-se a criação do Sistema
Coletor de Dados das Ouvidorias (SCD-Ouvidorias).

capítulo 5

Sistema Coletor de Dados das Ouvidorias
A CNseg elabora o Relatório Periódico das
Atividades das Ouvidorias, que permite a
visualização dos motivos que ensejaram maior
número de demandas. Para aumentar a qualidade
das informações constantes nos Relatórios,
foi desenvolvido o Sistema Coletor de Dados
das Ouvidorias (SCD Ouvidorias), ativo desde
dezembro de 2015, e que permite maior precisão
para que se trace o panorama das demandas dos
consumidores junto às companhias do setor.
A Carta de Compromisso de Boas Práticas
nas Relações com o Consumidor
Interamericano de Seguros
Com o objetivo de formalizar o compromisso das
associações e seguradoras afiliadas em estabelecer
um padrão de qualidade nos serviços prestados
aos consumidores de seguros, a Federación
Interamericana de Empresas de Seguros (Fides)
– por iniciativa da CNseg – elaborou a Carta de
Compromisso de Boas Práticas nas Relações
com o Consumidor Interamericano de Seguros.
A Carta reafirma o comprometimento do mercado
interamericano com o segurado, indicando
que o equilíbrio desta relação é primordial
para o desenvolvimento sustentável do seguro.
O documento estimula as melhores práticas de
gestão e de relacionamento entre as empresas
associadas, para o estabelecimento de um padrão
único de excelência na proteção dos interesses
dos consumidores de seguros. Um grupo de
trabalho da Fides acompanha a aplicação dos
compromissos assumidos e realiza avaliações
periódicas da aderência de cada país aos
princípios estabelecidos. Para ler a Carta,
clique aqui. (G4-15)

Carta de Compromisso dos Ouvidores de
Seguros, Previdência Privada, Saúde Suplementar
e Capitalização aos Consumidores Brasileiros
Durante a Celebração do Dia do Ouvidor, foi
lançada a Carta de Compromisso dos Ouvidores de
Seguros, Previdência Privada, Saúde Suplementar
e Capitalização aos Consumidores Brasileiros. O
documento, considerando a relevância do setor
para o desenvolvimento da economia nacional,
reconhece a importância do acesso e da qualidade
do atendimento, reafirmando a atuação na defesa
dos direitos dos consumidores e assumindo o
compromisso de promover e defender valores
centrados na harmonia, confiança e equilíbrio
nas relações entre consumidores e empresas.
A Carta teve a adesão de 44 empresas e grupos
componentes da Comissão de Ouvidoria, sendo
assinada por seus ouvidores e presidentes.
Acesse o conteúdo da carta aqui. (G4-15)
Cartilhas de esclarecimento da FenSeg
A FenSeg investiu no conceito de educação em
seguros para o público em geral com o lançamento,
em 2015, de cartilhas explicativas sobre categorias
específicas de seguros ofertados pelas empresas
federadas: Entenda o Seu Seguro de Automóvel,
Entenda seu Seguro Residencial e Entenda o Seguro
de Garantia Estendida. Com tiragens de 50 mil
exemplares e distribuídas tanto para segurados
quanto para consumidores em potencial, as
cartilhas têm linguagem acessível e direta.
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Curso de Formação de Analistas de Ouvidoria
Em março e abril de 2015, foi realizada, em
Brasília, Rio de Janeiro, e São Paulo a segunda
edição do Curso de Formação de Analistas
de Ouvidoria. Seu objetivo é qualificar os
profissionais que atuam nas equipes das
ouvidorias das empresas do setor, e engloba
em seu conteúdo programático, entre outras
disciplinas, Ética, Direito Civil e Direito do
Consumidor com ênfase em Seguros.
3º Seminário Direitos & Deveres
do Consumidor de Seguros
A CNseg apoiou o 3º Seminário Direitos &
Deveres do Consumidor de Seguros, realizado
em Porto Alegre (RS) no dia 12 de março, pelo
Instituto Nacional de Educação do Consumidor
e do Cidadão (Inec) e a Revista Consumidor.
As principais tendências e discussões sobre
o atual estado da proteção ao consumidor
de seguros no Brasil estiveram em pauta, em
apresentações que versaram a respeito de
educação financeira, Código de Defesa do
Consumidor, sustentabilidade do setor de Saúde
Suplementar e interpretações da legislação.

Workshop de Monitoramento de
Reclamações dos Consumidores
Promovido pela CNseg em parceria com a
Susep, no dia 10 de agosto, no Rio de Janeiro,
o workshop “Monitoramento de Reclamações
dos Consumidores do Mercado Segurador”
envolveu representantes de várias entidades
da área econômica, como o Banco Central
e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban),
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
representantes das empresas do setor de seguros,
advogados e especialistas.
1º Colóquio de Proteção do Consumidor
de Seguros
Nos dias 13 e 14 de agosto de 2015, a CNseg
realizou o 1º Colóquio de Proteção do Consumidor
de Seguros, em Cuiabá (MT). O evento foi
idealizado pelas Comissões de Relações de
Consumo e de Ouvidoria da CNseg, e contou com
a parceria do Procon do Estado do Mato Grosso.
O projeto é fruto do amadurecimento das
discussões do mercado segurador sobre a
necessidade de aprimoramento dos canais
de diálogo com as entidades de defesa do
consumidor, com o objetivo de conhecer a
realidade regional do acesso e do atendimento aos
consumidores de seguros e garantir que o seguro
possa desempenhar seu importante papel de
proteção do patrimônio dos indivíduos e famílias.
Saiba mais em http://www.cnseg.org.br/cnseg/
servicos-apoio/noticias/1-coloquio-de-protecao-doconsumidor-de-seguros.html

Durante o Colóquio, foi lançado o Manual de
Boas Práticas para Vendedores de Seguros em
Organizações Varejistas, desenvolvido pelas comissões
de Relações de Consumo e de Ouvidoria da CNseg e
a Comissão de Garantia Estendida da FenSeg, com a
consultoria do professor Ricardo Morishita.

56
SUMÁRIO

relatório de sustentabilidade do setor de seguros 2015

capítulo 5

órgãos reguladores e demais entidades
As relações da CNseg com a sociedade e o
poder público são marcadas pela divulgação de
informações sobre o funcionamento, os recursos e
a multiplicidade de tipos de produtos oferecidos
pelas seguradoras; pela colaboração na educação
financeira da população, com ênfase em seguros; e
pelo acompanhamento de todas as questões sociais,
ambientais e econômicas que afetem o panorama
do setor. A Comissão Permanente de Assuntos
Governamentais (CPAG) se encarrega de monitorar
as mudanças em leis e normas pertinentes ao
mercado de seguros e de manter o relacionamento

institucional com os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário nas instâncias federal, estadual e municipal
(leia mais no capítulo A CNseg, na seção Balanço das
Comissões Temáticas).
Entre as empresas associadas à CNseg, 95% delas
envolvem diretamente a alta liderança em debates
e posicionamentos setoriais junto a associações
de classe. E 70% participaram individual ou
coletivamente de posicionamentos setoriais junto
aos reguladores, como a Susep, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) e a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) em 2015. (G4-16)

federação
percentual de empresas respondentes representadas pelas federações

Outros¹

100% 40%

75%

25%

45%

15%

¹ Anbima, (Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), Susep (Superintendência de Seguros Privados), SindSeg
(Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização), ANS (Agência Nacional de Saúde), IESS (Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar), ASAP (Aliança para a Saúde Populacional).
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compromisso voluntário (G4-15)
percentual de empresas aderentes aos compromissos*

45%

20%

40%

Princípios para Sustentabilidade
em Seguros (PSI)

Princípios para o Investimento
Responsável (PRI)

Pacto Global da ONU

10%

20%

15%

Pacto Nacional de Erradicação
do Trabalho Escravo da OIT

Carbon Disclosure
Program (CDP)

Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE)
da BM&FBovespa

15%

20%

25%

Dow Jones
Sustainability Index (DJSI)

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

Outros¹

* Carta pelos Direitos Humanos, Instituto Ethos, Programa Brasileiro GHG Protocol, Instituto Cáritas de Ação Social e Protocolo Verde.
¹ Respondentes Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, American Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANDO DO BRASIL E
MAPFRE, Grupo Bradesco Seguros, Brasilcap Capitalização S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S/A, Caixa Seguradora, CAPEMISA Seguradora S/A,
Comprev Vida e Previdência S/A, GBOEX Grêmio Beneficente, Generali Brasil Seguros S/A, Icatu Seguros S/A, Itaú Seguros S.A., MAPFRE,
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., SABEMI Seguradora, Seguradora Líder DPVAT,
Sul América S.A. Market share: respondentes correspondem a 71% dos prêmios arrecadados pelas associadas da CNseg em 2015
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Engajamento na Estratégia Nacional
de Educação Financeira – ENEF (G4-FS16)
A CNseg está representada no Comitê Nacional
de Educação Financeira (CONEF) e na Comissão
Permanente da Estratégia Nacional de Educação
Financeira (ENEF). A iniciativa foi instituída
por decreto presidencial e tem como objetivo
promover a educação financeira e previdenciária,
aumentar a capacidade do cidadão para realizar
escolhas conscientes sobre a administração dos
seus recursos e contribuir para a eficiência e a
solidez dos mercados financeiro, de capitais, de
seguros, de previdência e de capitalização.
Com a ENEF, a educação financeira passa a ser
uma política de Estado, de caráter permanente,
envolvendo instituições, públicas e privadas,
de âmbito federal, estadual e municipal.
As ações da ENEF podem ser oferecidas por
instituições públicas ou privadas. As ações
são obrigatoriamente gratuitas, devem ser de
interesse público, não podem ter caráter comercial
e não podem recomendar produtos ou serviços
financeiros. O conteúdo deve ser imparcial e
técnico, sem nenhum tipo de viés.

as seguradoras
reconhecidas com
o selo enef em 2015
My Finance Coach (Allianz Seguros S/A):
O programa foi criado em 2010 pelo Grupo
Allianz, juntamente com outros parceiros na
Alemanha, com abrangência em 11 países.
Desde então, beneficiou mais de 750 mil de
estudantes de 450 escolas públicas e privadas.
No Brasil, desde 2013, são mais de 6 mil jovens
beneficiados de 17 instituições de São Paulo,
Campinas e Rio de Janeiro.
Projetos de Vida na Ponta do Lápis (Brasilprev
Seguros e Previdência S/A): Criada em 2010,
em parceria com a Trevisan Escola de Negócios,
a ação oferece palestras de educação financeira
gratuitas, promovendo a conscientização sobre
a importância do equilíbrio das finanças e do
acúmulo de recursos para realização de projetos
de longo prazo. O público-alvo são estudantes
de escolas públicas e privadas, membros de
associações de bairros e outras entidades da
capital e do ABC paulista. Em 2015, o projeto

Dentre as ações da CNseg no âmbito da Enef em
2015, destacam-se a participação na 2ª Semana
Nacional de Educação Financeira, a composição da
comissão avaliadora do SELO ENEF e a participação
no Workshop de Identificação, Alinhamento e
Fomento de ações de Educação Financeira.
Saiba mais sobre a 2ª Semana Nacional de
Educação Financeira, realizada de 9 a 15 de
março de 2015: http://www.cnseg.org.br/fenseg/
servicos-apoio/noticias/2-edicao-da-semananacional-de-educacao-financeira.html

SELO ENEF A CNseg integrou a comissão
avaliadora do SELO ENEF, que tem como

atingiu a marca de 58 mil participantes e
1.295 palestras.
Semana Nacional de Educação Financeira
(Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A):
anualmente, a Mongeral Aegon realiza a Semana
Nacional de Educação Financeira. Em 2015,
o programa recebeu, do Governo Federal,
o Selo Enef. As ações tiveram como objetivo
fazer com que funcionários, corretores
parceiros, clientes e a sociedade tenham uma
melhor relação com o dinheiro e assumam a
responsabilidade por seu futuro financeiro, para
além da atuação em seguros e previdência.
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objetivo reconhecer as iniciativas de Educação
Financeira e promover as ações alinhadas à
Estratégia Nacional de Educação Financeira.
Ao todo, foram inscritas 89 iniciativas,
das quais 28 foram contempladas com o
Selo. Do setor de seguros, três iniciativas
receberam o Selo.

Peça de teatro de Educação em Seguros
A CNseg, em parceria com a Susep e a Escola
Nacional de Seguros, realizou 34 apresentações
da peça de teatro Suse, Perez, a atuária
Natália e o Sonho de Prêmio no ano de 2015,
alcançando mais de 5 mil estudantes do ensino
fundamental e médio, em 22 escolas de
7 Estados do Brasil e mais o Distrito Federal.

Workshop de Identificação, Alinhamento
e Fomento de ações de Educação Financeira
A CNseg foi representada no workshop
de Identificação, Alinhamento e Fomento
de Ações de Educação Financeira, realizado
pelo Banco Central no exercício da secretaria
executiva da Enef, em dezembro de 2015, em
Brasília. O objetivo do Workshop era a coleta
de subsídios para a preparação de um
documento que apresente:

  34 apresentações
da peça de teatro de educação
em seguros realizadas em 2015

a) o mapa das ações de educação financeira
desenvolvidas pelos integrantes do
CONEF, explicitando públicos e conteúdos
trabalhados;
b) lacunas (públicos e conteúdos) que ainda
não estão sendo atingidos pelas práticas
até aqui desenvolvidas;

em

22

escolas de

7

estados + DF

c) propostas de ações conjuntas e formas
de intensificar as ações setoriais dos
membros (próximos passos), intensificando
as ações de educação financeira junto ao
público adulto;
d) identificação de abordagens com maior
potencial de sucesso e lições aprendidas que
facilitem o sucesso das iniciativas propostas.
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impactando mais de

5 mil

estudantes
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2ª Semana Nacional de Educação Financeira
- 9 a 15 de março de 2015 Ao todo, o setor
de seguros promoveu 96 ações presenciais e
online durante a Semana Nacional de Educação
Financeira, que alcançaram mais de 95 mil
pessoas, e envolveram as seguintes empresas
e instituições parceiras: CNseg, Allianz,
Bradesco Seguros - UNIBRAD - Universeg Fundação Bradesco, Brasilcap, Brasilprev, Icatu,
INEC e Revista Consumidor, Itaú Unibanco,
MAPFRE, Mongeral Aegon, SulAmérica, SEBRAE,
além da Susep.

investimento em educação em seguros (G4-FS16)
Entre as seguradoras consultadas* para os indicadores

Relatórios econômicos para informar aos

GRI deste relatório, 85% mantêm iniciativas ligadas à

clientes sobre o cenário econômico, com boletins

educação em seguros. Alguns exemplos:

especializados por tipo de fundo ou tema
de interesse

Ensino de educação financeira nas escolas
Palestras, treinamentos e materiais de apoio para
Plataforma online com seções sobre os diferentes

público interno e clientes

produtos oferecidos, dicas gráficos, em uma
organização de informações intuitiva

E-learnings e workshops para clientes

Programas de educação com objetivo a

Programa de micorsseguros voltado à introdução

conscientização sobre os benefícios de um

da cultura de seguros e da importância da educação

planejamento financeiro adequado

financeira para o futuro de famílias e comunidades

* Respondentes Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, American Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANCO DO
BRASIL E MAPFRE, Grupo Bradesco Seguros, Brasilcap Capitalização S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CAPEMISA Seguradora S/A,
Cardif Capitalização S.A., GBOEX Grêmio Beneficente, Generali Brasil Seguros S/A, Icatu Seguros S/A, Itaú Seguros S.A., MAPFRE,
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., SABEMI Seguradora, Seguradora Líder
DPVAT, Seguros Unimed, Sul América S.A. Market Share: respondentes correspondem a 62% dos prêmios arrecadados pelas associadas
da CNseg em 2015
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entidades de classe e órgãos
reguladores (G4-16)
Associação Brasileira das Relações Empresa
Cliente (Abrarec)
A Abrarec foi criada em 2003 e é uma entidade
sem fins lucrativos, voltada para criar e divulgar
a cultura, gestão e tecnologia do relacionamento
entre empresas, clientes e consumidores;
aprimorar a capacitação profissional; e certificar
a excelência em relacionamento.
A CNseg participa do Comitê de Ouvidoria
e dos Comitês Jurídico e Regulatório e de
Relacionamento. No ano de 2015, a Confederação
esteve presente em quatro reuniões do Comitê de
Ouvidoria, nas quais foram debatidos temas como a
mediação de conflitos agregando valor ao trabalho
da ouvidoria, o momento de diálogo no Direito do
Consumidor e a transformação de reclamações em
educação, desenvolvimento e melhorias.
Participação na implementação do Cadastro
Ambiental Rural
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro
eletrônico, obrigatório para todos os imóveis
rurais, que integra as informações ambientais
referentes à situação das Áreas de Preservação
Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal,
das florestas e dos remanescentes de vegetação
nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas
consolidadas das propriedades e posses rurais do
país. Com o objetivo de agilizar o cadastro das
propriedades e posses rurais no Brasil, a ministra
do Meio Ambiente (MMA), Izabella Teixeira,
assinou, em 13 de abril de 2015, no Rio de Janeiro,
o Termo de Cooperação Técnica e Financeira para
Implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
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A CNseg integra o Comitê Gestor do Projeto de
Implementação do CAR.
Sustentabilidade com a Febraban
No âmbito do debate sobre sustentabilidade no
mercado financeiro brasileiro, A CNseg integra a
Comissão Intrassetorial de Sustentabilidade e Meio
Ambiente, secretariada pela Federação Brasileira
de Bancos (Febraban). A Comissão conta ainda
com a participação da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(Abrapp), da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e
da BM&FBovespa.
O desafio do envelhecimento da população
A parcela da população brasileira composta
por idosos aumenta a cada ano e, com esse
aumento, surgem novos desafios para os
setores de previdência, seguros gerais e Saúde
Suplementar. O tema foi abordado na sétima
edição do Conseguro com a palestra de Richard
Jackson, presidente do Global Aging Institute
(GAI), que falou sobre “Envelhecimento Global
e Aposentadoria em Países Emergentes”.
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Contribuição ao GT Confederativo eSocial
(Ministério do Trabalho)
Desde 2010, o Governo Federal vem atuando na
instituição do sistema eSocial, cuja finalidade é
unificar a prestação das informações referentes à
escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas, padronizando sua transmissão,
validação, armazenamento e distribuição.
O GT Confederativo é o fórum consultivo
composto pelo Comitê Gestor do projeto,
integrado pelos representantes dos órgãos
governamentais supracitados, e por confederações
de diversos setores da iniciativa privada. Em 2015,
a CNseg esteve presente em quatro encontros.
Participação em consultas públicas
A CNseg e suas Federações tomaram parte em
diversas consultas públicas envolvendo regulações
e normas de interesse do setor de seguros em
2015. Entre os temas debatidos, destacaram-se
as discussões sobre o Marco Civil da Internet
(que deliberou sobre a proteção aos dados de
usuários), conduzidas pelo Ministério da Justiça;
a consulta sobre diretrizes para partos cesáreos,
assunto de interesse da FenaSaúde; e as propostas
sobre a Agenda Regulatória 2015-2017 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
No âmbito da Susep, progrediram as discussões
sobre a implantação da estrutura de gestão de
riscos nas sociedades seguradoras; sobre regras e
critérios para operação das coberturas oferecidas
em plano de seguro de risco de engenharia; e
sobre a formalização contratual das operações
de resseguro, regida pelo artigo 37 da Resolução
CNSP nº 168.

FenaSaúde participa do Congresso
do Ministério Público
A FenaSaúde foi representada no 21º Congresso
Nacional do Ministério Público, que reuniu
milhares de integrantes do Ministério Público
e representantes de entidades parceiras da
sociedade civil, da área jurídica e de órgãos
governamentais para debater assuntos acerca
de temas relevantes para a sociedade e para o
fortalecimento da instituição.
Participação no Fórum de Tecnologia e
Acesso à Saúde
Em agosto, a FenaSaúde participou, na figura de
seu então presidente, Marcio Coriolano, do Fórum
de Tecnologia e Acesso à Saúde, promovido
pelo jornal Folha de S. Paulo, reunindo diversos
especialistas da área da saúde para debater os
problemas no setor.
Parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds)
O Cebds é uma associação civil sem fins lucrativos
que promove o desenvolvimento sustentável,
nas empresas que atuam no Brasil, por meio da
articulação junto aos governos e a sociedade civil
além de divulgar os conceitos e práticas mais
atuais do tema.
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colaboradores
indicadores de gestão
de pessoas das empresas
(G4-10, G4-11, LA9, LA10)

83%

do quadro funcional é de funcionários
próprios; 17%, terceirizados

82%

do total de funcionários trabalha em
funções administrativas.

58%

86%

60%

95%

77%

são mulheres, 42% são homens.

possuem uma política de RH que
contempla os processos de seleção
e promoção dos empregados.

das empresas avaliam regularmente
o desempenho de seus empregados.

possuem um programa de recrutamento
interno e alguma política de ajuda
educacional na formação e/ou
na capacitação.

possuem uma área específica responsável
pelo desenvolvimento de carreira dos
profissionais da companhia.

68%

77%

36%

64%

77%

68%

73%

81%

68% realizaram mapeamento de
competências para as diferentes áreas
e funções da empresa

77% consideram os resultados da
pesquisa de satisfação dos colaboradores
no levantamento de necessidades de
treinamento dos colaboradores.

36% aplica treinamentos e procedimentos
específicos para a comunicação de negativa
de cobertura.

64% têm programas estruturados de
treinamento e formação de corretores/
parceiros comerciais. Destes, 57% inclui
temas ambientais, sociais e de governança
corporativa nesses treinamentos.

77% tratam temas relativos à adequação do
perfil dos clientes aos produtos vendidos.

Na alta liderança, 68% possuem critérios
de identificação e monitoramento de
potenciais sucessores.

73% possuem um programa estruturado
de formação de lideranças na companhia.

81% das respondentes têm a totalidade
de seus funcionários coberta por acordos
de negociação coletiva.

Respondentes Alfa Seguradora S.A., Allianz Seguros S/A, American Life Companhia de Seguros, GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE,
Grupo Bradesco Seguros, Brasilcap Capitalização S.A., Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CAPEMISA Seguradora S/A, Cardif Capitalização S.A.,
Comprev Vida e Previdência S/A, GBOEX Grêmio Beneficente, Generali Brasil Seguros S/A, Icatu Seguros S/A, Itaú Seguros S.A., Liderança
Capitalização, MAPFRE, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., SABEMI Seguradora,
Seguradora Líder DPVAT, Seguros Unimed, Sul América S.A. Market Share: respondentes correspondem a 62% dos prêmios arrecadados pelas
associadas da CNseg em 2015
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As empresas respondentes aos indicadores GRI
para este Relatório contabilizaram, em 2015,
54.388 participantes em cursos internos e externos
para funcionários próprios, totalizando quase
3 milhões de horas de treinamento. Os cursos
tiveram como temas: gestão de recursos naturais
e seguro rural, sustentabilidade, prevenção à
fraude, educação em seguros, contaminação de

solos e águas fluviais, descarte adequado de
salvados, trabalho escravo, prostituição e trabalho
infantil, entre outros assuntos. Quanto a práticas
anticorrupção, 91% das empresas treinaram, ao
todo, 13.820 empregados próprios e terceiros, com
um total de 38.482 horas de treinamento. 82% das
empresas treinaram 330 membros da alta liderança,
um total de 689 horas. (G4-LA9, LA10, SO4)

o setor de seguros emprega 148 mil pessoas
no brasil (G4-10)
O relacionamento com os colaboradores das

legais, ética, ouvidoria, operações e canais de

empresas de seguros é um dos temas ASG definidos

distribuição, entre outros temas, foi montada

como transversais para todo o setor. Isso compreende

para a preparação dos participantes. O número

a valorização, a capacitação e a retenção dos

de aprovados no primeiro exame da Certificação

melhores talentos do mercado, peças fundamentais

Profissional da CNseg, realizado em 4 de novembro

para o bom relacionamento com o consumidor e

de 2015, foi de 276, o que corresponde a 20,12%

para a sustentabilidade e o fortalecimento da

dos 1.372 candidatos que compareceram para

indústria seguradora.

fazer a prova no Rio de Janeiro e em São Paulo,
conforme informado pela Escola Nacional de

Um passo importante dado em 2015 pela CNseg

Seguros, organizadora da prova.

foi o lançamento do Programa de Certificação
Profissional (CPC), que visa reconhecer e aprimorar

O CPC foi um dos temas destacados no nono

a qualificação técnica da mão de obra do setor

Encontro de RH do Mercado Segurador, realizado

de seguros por meio de avaliações objetivas de

em São Paulo, no mês de setembro. Organizado

conhecimento. Destinado a profissionais que atuem

pela Escola Nacional de Seguros, o evento abordou

ou queiram atuar no segmento, com potencial

temas relevantes para os profissionais de recursos

para desempenhar cargos superiores nas empresas

humanos do mercado segurador. Os participantes

e instituições do mercado, o CPC conta com

puderam testar seus conhecimentos sobre

exames preparados e realizados pela Escola

o conteúdo que foi cobrado no exame da

Nacional de Seguros.

Certificação Profissional.

Uma ampla grade curricular, envolvendo

Confira, a seguir, alguns dos indicadores relacionados

conhecimentos sobre sistemas de seguros, Princípios

à gestão de pessoas das empresas consultadas para

para Sustentabilidade em Seguros (PSI), aspectos

este Relatório.
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Sumário de
conteúdo GRI
O primeiro Relatório de Sustentabilidade da CNseg apresenta um
resumo do desempenho das seguradas filiadas à Confederação
em 2015 e inclui resultados econômicos, de gestão e governança
corporativa e de desempenho socioambiental.

P

ara a construção desta edição, foram
consideradas informações do período
compreendido entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2015. O Relatório é apresentado em
versão digital (PDF), com distribuição dirigida às
Federações, às empresas filiadas e aos principais
grupos de públicos com os quais elas se relacionam.
A definição do conteúdo foi baseada nos temas
considerados materiais para o setor segurador,
conforme detalhados nas Diretrizes de Integração
das Questões Ambientais, Sociais e de Governança
Corporativa à Indústria de Seguros, Saúde
Suplementar, Previdência Privada e Capitalização.
(GRI G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-33)
Este relatório foi elaborado de acordo com as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI),
referência internacional para a divulgação
de informações sobre a forma de gestão das
organizações, seu desempenho ambiental, social
e econômico e seus impactos. Foram aplicadas
as diretrizes G4 da GRI, em nível Essencial, sem
verificação externa. (GRI G4-32)

Informações e limitações relativas a indicadores GRI
específicos estão apontadas no Índice GRI (incluído ao
final do relatório) ou ao longo do conteúdo apresentado.
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Os indicadores GRI incluídos foram respondidos
pelas seguintes empresas:
Alfa Seguradora S.A.
Allianz Seguros S/A
American Life Companhia de Seguros
Brasilcap Capitalização S.A.
Brasilprev Seguros e Previdência S/A
Caixa Seguradora
CAPEMISA Seguradora S/A
Cardif Capitalização S.A.
Comprev Vida e Previdência S/A
GBOEX Grêmio Beneficente
Generali Brasil Seguros S/A
Grupo Bradesco Seguros
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E
MAPFRE
Icatu Seguros S/A
Itaú Seguros S.A.
Liderança Capitalização
MAPFRE
Metropolitan Life Seguros e Previdência
Privada S/A
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.
SABEMI Seguradora
Seguradora Líder DPVAT
Seguros Unimed
Sul América S.A.

capítulo 6

Este relatório foi elaborado de acordo com as diretrizes
da GRI, referência na divulgação de informações sobre
gestão das organizações, desempenho ambiental,
social e econômico e seus impactos

As informações desta edição do Relatório,
foram captadas no período entre

2015

2015

1

31

janeiro

dezembro

Foram aplicadas as diretrizes G4
da GRI, em nível Essencial, sem
verificação externa

O Relatório é apresentado
na versão digital

Dúvidas, críticas e sugestões sobre o conteúdo
apresentado podem ser encaminhadas ao
seguinte canal de comunicação:
bidino@cnseg.org.br. (G4-31)
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conteúdos padrões gerais
Conteúdos padrões gerais

Estratégia e
análise

Perfil
organizacional

Página/
resposta

Omissões

G4-1 Declaração do decisor mais
graduado da organização (p. ex.: seu
diretor-presidente, presidente do
conselho de administração ou cargo
equivalente) sobre a relevância da
sustentabilidade para a organização e
sua estratégia de sustentabilidade

–

4

–

G4-2 Descrição dos principais
impactos, riscos e oportunidades:
enfocar os principais impactos da
organização sobre a sustentabilidade e
seus efeitos para stakeholders.

–

9, 10, 11

–

G4-3 Nome da organização

–

12

–

G4-4 Principais marcas, produtos
e serviços

–

14, 21

–

G4-5 Localização da sede da
organização

–

12

–

G4-6 Número de países nos quais
a organização opera e nome dos
países nos quais a suas principais
operações estão localizadas ou que
são especificamente relevantes para
os tópicos de sustentabilidade
abordados no relatório

–

12

–

G4-7 Natureza da propriedade e
forma jurídica da organização

–

12

–

G4-8 Mercados em que a organização
atua (com discriminação geográfica,
setores cobertos e tipos de clientes e
beneficiários)

–

12

–

G4-9 Porte da organização

–

21

–

65

–

G4-10 Número total de empregados
UNGC
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Relativo ao total de
pessoas empregadas
no setor de seguros
brasileiro.

capítulo 6

Conteúdos padrões gerais

Perfil
organizacional
(Continuação)

G4-11 Percentual do total de
empregados cobertos por acordos
de negociação coletiva UNGC
G4-12 Descrição da cadeia de
fornecedores da organização

Aspectos
materiais
identificados
e limites

Escopo

Página/
resposta

Relativo às empresas
citadas na página 64.

64

Omissões

–

Não aplicável.

–

–

G4-13 Mudanças significativas
ocorridas no decorrer do período
coberto pelo relatório em relação
ao porte, estrutura, participação
acionária ou cadeia de fornecedores
da organização

Não foram
registradas mudanças
significativas.

–

–

G4-14 Se e como a organização
adota a abordagem ou princípio
da precaução

A CNseg não adota
o princípio da
precaução.

–

–

G4-15 Lista das cartas, princípios
ou outras iniciativas desenvolvidas
externamente de caráter econômico,
ambiental e social que a organização
subscreve ou endossa

–

23, 58, 55

–

G4-16 Lista da participação em
associações (p. ex.: associações
setoriais) e organizações nacionais
ou internacionais de defesa

–

57, 62

–

G4-17 Lista de todas as entidades
incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas ou documentos
equivalentes da organização

–

14

–

G4-18 Explicação do processo
adotado para definir o conteúdo do
relatório e os limites dos Aspectos

–

8

–

G4-19 Lista de todos os Aspectos
materiais identificados no processo de
definição do conteúdo do relatório

–

9, 10, 11

–

G4-20 Para cada Aspecto material,
relate o Limite do Aspecto dentro da
organização

–

9, 10, 11

–

G4-21 Para cada Aspecto material,
relate seu limite fora da organização

–

9, 10, 11

–
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Escopo

Página/
resposta

Omissões

G4-22 Efeito de quaisquer
reformulações de informações
fornecidas em relatórios anteriores e
as razões para essas reformulações

–

66

–

G4-23 Alterações significativas em
relação a períodos cobertos por
relatórios anteriores em Escopo e
Limites de Aspecto

–

66

–

G4-24 Lista de grupos de stakeholders
engajados pela organização

–

51

–

G4-25 Base usada para a identificação
e seleção de stakeholders para
engajamento

–

50, 52

–

G4-26 Abordagem adotada pela
organização para envolver os
stakeholders, inclusive a frequência do
seu engajamento discriminada por tipo
e grupo, com uma indicação de que
algum engajamento foi especificamente
promovido como parte do processo de
preparação do relatório

–

52

–

G4-27 Principais tópicos e preocupações
levantadas durante o engajamento de
stakeholders e as medidas adotadas
pela organização para abordar esses
tópicos e preocupações, inclusive no
processo de relatá-las.

–

50

–

G4-28 Período coberto pelo relatório
(p. ex.: ano fiscal ou civil) para as
informações apresentadas

–

66

–

G4-29 Data do relatório anterior mais
recente (se houver)

16/10/2015

–

–

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios
(anual, bienal, etc)

–

66

–

G4-31 Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório ou seu
conteúdo

–

66

–

Conteúdos padrões gerais

Aspectos
materiais
identificados
e limites
(Continuação)

Engajamento
de
stakeholders

Perfil do
relatório
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Escopo

Página/
resposta

Omissões

G4-32 Opção “de acordo” escolhida
pela organização

–

67

–

G4-33 Política e prática corrente
adotadas pela organização para
submeter o relatório a uma verificação
externa

–

66

–

G4-34 Estrutura de governança da
organização, incluindo os comitês
do mais alto órgão de governança.
Identifique todos os comitês
responsáveis pelo assessoramento
do conselho na tomada de decisões
que possuam impactos econômicos,
ambientais e sociais

–

15

–

G4-56 Valores, princípios, padrões
e normas de comportamento da
organização, como códigos de
conduta e de ética

–

16, 20

–

Conteúdos padrões gerais

Perfil do
relatório
(Continuação)

Governança

Ética e
integridade
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conteúdos padrões específicos
Aspectos materiais

DMAs e indicadores

Escopo

Página/
resposta

Omissões

31

–

31

–

Página/
resposta

Omissões

categoria econômica
Desempenho
econômico UNGC

G4-DMA Forma de gestão
G4-EC2 Implicações financeiras
e outros riscos e oportunidades
para as atividades da
organização em decorrência
de mudanças climáticas

Aspectos

Descrição

–

Relativo às empresas
listadas na página 31.

Escopo

categoria ambiental ungc
Emissões

Efluentes e resíduos

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

G4-EN15 Emissões diretas de
gases de efeito estufa (GEE)
(Escopo 1)

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

G4-EN16 Emissões indiretas
de gases de efeito estufa (GEE)
provenientes da aquisição de
energia (Escopo 2)

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

G4-EN17 Outras emissões
indiretas de gases de efeito
estufa (GEE) (Escopo 3)

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

G4-EN19 Redução de
emissões de gases de efeito
estufa (GEE)

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

G4-DMA Forma de gestão

Relativo à FenSeg.

39

–

G4-EN23 Peso total de
resíduos, discriminado por
tipo e método de disposição

Relativo à FenSeg.

39

–
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Aspectos

Escopo

Descrição

Página/
resposta

Omissões

categoria ambiental ungc (Continuação)
Conformidade

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

G4-EN29 Valor monetário de
multas significativas e número
total de sanções não monetárias
aplicadas em decorrência da
não conformidade com leis e
regulamentos ambientais

Relativo às empresas
listadas na página 31.

31

–

categoria social

–

práticas trabalhistas e trabalho decente ungc

Emprego

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 64.

64, 65

–

Treinamento e
educação

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 64.

65

–

G4-LA9 Número médio de
horas de treinamento por ano
por empregado, discriminado
por gênero e categoria funcional

Relativo às empresas
listadas na página 64.

64, 65

–

G4-LA10 Programas de
gestão de competências e
aprendizagem contínua que
contribuem para a continuidade
da empregabilidade dos
empregados em período de
preparação para a aposentadoria

Relativo às empresas
listadas na página 64.

categoria social
Investimentos

–

64, 65

–

direitos humanos ungc

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 25.

G4-HR1 Número total e
percentual de acordos e contratos
de investimentos significativos
que incluem cláusulas de
direitos humanos ou que foram
submetidos à avaliação referente
a direitos humanos

Relativo às empresas
listadas na página 25.

24, 25

25

–

–
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Aspectos

Escopo

Descrição

categoria social
Não discriminação
UNGC

–

G4-DMA Forma de gestão

Propriedade ativa

Rotulagem de
produtos e serviços

–

sociedade
20, 65

–

G4-SO4 Comunicação e
treinamento em políticas e
procedimentos de combate à
corrupção

Relativo às empresas
listadas na página 64.

65

–

–

responsabilidade pelo produto

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 53.

53

–

G4-PR5 Resultados de pesquisas
de satisfação do cliente

Relativo às empresas
listadas na página 53.

53

–

–

suplemento setorial financeiro

G4-DMA FS1 Políticas com
componentes socioambientais
específicos aplicadas às linhas
de negócios

Relativo às empresas
listadas nas páginas
25 e 26.

24

–

G4-DMA Forma de gestão

Relativo às empresas
listadas na página 20.

24

–

G4-FS11 Percentual de ativos
sujeitos a triagem ambiental ou
social (positiva e negativa)

Relativo às empresas
listadas na página 20.

20

–

–

27

–

Relativo às empresas
listadas na página 26.

26

–

59

–

G4-DMA Forma de gestão
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