Panorama da Sustentabilidade
em Seguros 2017
“No setor de seguros, a sustentabilidade é parte crucial do processo de
tomada de decisões. As empresas deixaram de ser avaliadas exclusivamente
por sua habilidade em gerir os negócios. A forma como movimentam os
capitais social, natural e humano, bem como a transparência de suas práticas
de governança, ganha uma relevância cada vez maior.”
João Francisco Silveira Borges da Costa
Presidente da FenSeg
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“A sustentabilidade dos seguros de vida e da previdência privada complementar
passa, sobretudo, entre outras questões, pela evolução demográﬁca. O aumento
da expectativa de vida da população, e a redução dos índices de natalidade
fazem com que sejam prementes reformas no sistema de seguridade social,
especialmente no tocante aos aspectos da saúde e previdenciários, com especial
atenção no sentido de se conscientizar a sociedade a respeito da necessidade
de cobertura securitária e previdenciária complementar para proteção à renda,
visando, respectivamente, não só resguardar a família, mas, também, uma
sobrevivência digna em idades mais avançadas.”
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A entidade conta com comissões temáticas dentro de sua estrutura
associativa, fóruns de discussão sobre as questões técnicas e regulatórias,
entre elas a Comissão de Sustentabilidade e Inovação (CSI), que atua no
aprimoramento das práticas de sustentabilidade do setor.
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Com atuação em todo o território nacional, a Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar
e Capitalização – CNseg é uma associação civil que reúne as quatro
Federações que representam as empresas dos respectivos segmentos. Sua
missão é congregar as lideranças das associadas, elaborar o planejamento
estratégico do setor, colaborar para o aperfeiçoamento da regulação
governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e
educação securitária e representar as associadas perante as autoridades
públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de seguros.

19,1 bilhões

277,3 bilhões

Panorama da Sustentabilidade
em Seguros 2017

Edson Luis Franco
Presidente da FenaPrevi

“O bem-estar das pessoas com a garantia da qualidade no atendimento privado
é o principal ativo da sustentabilidade no segmento de saúde. O ano de 2017
foi de muitos desaﬁos para a FenaSaúde, desde diminuir a incompreensão da
sociedade com as propostas de mudanças na regulação, passando por um
intenso debate sobre a necessária atualização da Lei 9.656, que completa 20
anos. Houve também uma agenda intensa no sentido de informar a opinião
pública sobre as causas e consequências do crescimento dos custos em saúde
e, para isso, produzimos diversas publicações e participamos de vários fóruns
voltados para a manutenção do equilíbrio desse setor”
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Solange Beatriz Palheiro Mendes
Presidente da FenaSaúde
“A FenaCap e suas associadas atuam com foco no desenvolvimento sustentável,
alinhando iniciativas empresariais aos interesses da sociedade, nas dimensões
econômica e social, por meio da oferta de soluções de negócios com sorteios
que favorecem a educação e a inclusão ﬁnanceira; a alavancagem de outros
setores econômicos, que proporcionam mais bem-estar para as famílias
brasileiras.”
Marcos Renato Coltri
Presidente da FenaCap

Impresso em setembro/2018

www.cnseg.org.br

2017

“O principal fator de sustentabilidade do setor de seguros é a preservação
de seus fundamentos econômicos e técnicos. O objetivo a ser perseguido,
tanto pelo regulador quanto pela administração das empresas, deve ser
o da obediência ao princípio básico do seguro, qual seja a formação e
manutenção de uma carteira de riscos resistente a volatilidades de mercado,
mantendo-se a sinistralidade global da empresa e a solvência em níveis
adequados. São esses atributos que assegurarão o cumprimento das
obrigações das empresas do setor de seguros com os seus consumidores
e acionistas, o que também deve levar em consideração aspectos culturais.
O ano de 2017 foi de retomada de conﬁança na economia brasileira e
pode ser considerado como um ano positivo para o mercado de seguros,
com crescimento na arrecadação em praticamente todos os segmentos de
atuação em comparação com o ano anterior.”
Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Presidente da CNseg

Princípios para
Sustentabilidade
em Seguros – PSI
Lançados em 2012, durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, os Princípios para
Sustentabilidade em Seguros (PSI) contam com o apoio da CNseg
desde então, na condição de instituição fundadora e apoiadora.
Em parceria com a Susep, que se tornou instituição apoiadora dos
Princípios em 2016, a CNseg desenvolveu uma série de iniciativas
para promovê-los no Brasil, fortalecendo assim o seu compromisso
com a sustentabilidade no mercado brasileiro de seguros. Entre
elas, destaca-se a organização do 1º evento dos PSI para a América
Latina, realizado em maio de 2018 no Rio, quando foi assinada a
“Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático pelo
setor de seguros brasileiro”.

O documento, assinado pelo Presidente
da CNseg e pelo Superintendente da Susep,
simboliza o apoio do mercado segurador
brasileiro ao diálogo sobre formas práticas
e efetivas de atender às recomendações da
Força-Tarefa do Financial Stability Board (FSB)
sobre Divulgações Financeiras Relacionadas
ao Clima (TCFD), que constituem importante
referência para o setor ﬁnanceiro e de seguros
em relação aos riscos climáticos.
Conheça o compromisso assumido pelas signatárias
dos PSI: http://bit.do/eyhH5

Indicadores do Relatório
de Sustentabilidade do Setor
de Seguros – 2017
37 empresas participantes = 87% da arrecadação
das empresas associadas às Federações que integram a CNseg

Princípio 1 PSI
Integração de questões Ambientais, Sociais e de Governança ASG no Setor de Seguros

38%

das empresas aﬁrmaram ter política corporativa de subscrição
com avaliação de questões ASG.

48%

das empresas integram questões ASG na estratégia de gestão
de investimentos.

50%

das empresas incluem questões ASG relevantes nas políticas
de desenvolvimento e vendas de produtos e serviços de seguros,
capitalização e previdência.

Princípio 3 PSI

42%

das empresas aﬁrmaram que seus analistas e gestores
passaram por treinamentos relacionados a temas ASG.

42%

das empresas relataram que suas lideranças receberam
treinamentos periódicos sobre temas ASG.

29%

das empresas possuem metas de desempenho da alta liderança
que incluem questões ASG.

83%

das empresas realizam treinamentos para corretores e parceiros
que tratam temas relativos à adequação do perﬁl dos clientes
aos produtos vendidos.

25%

das empresas incluem temas ASG nos treinamentos
de corretores/parceiros comerciais.

78%

das empresas possuem práticas de estímulo e de avaliação
das opiniões de suas partes interessadas.

93%

aproveitam internamente as opiniões de suas partes interessadas
para melhorias de processos.

54%

das empresas consideram os resultados da pesquisa de satisfação
dos colaboradores para o levantamento de necessidades de
treinamento dos colaboradores.

EDUCAÇÃO

EM SEGUROS

Atuação conjunta com outros públicos estratégicos

88%

das empresas têm a Alta Liderança envolvida diretamente
nos debates setoriais.

Em 2017, a Comissão de Sustentabilidade e Inovação promoveu uma série de
reuniões com as Comissões Técnicas de produtos identiﬁcadas como prioritárias
na materialidade do setor, com o objetivo de criar uma agenda convergente de
sustentabilidade entre os diversos atores que compõem o sistema representativo
do mercado segurador. A Comissão também organizou o 2º Seminário de Riscos
e Oportunidades Emergentes, evento que integrou a 8ª CONSEGURO.

Princípio 2 PSI
Engajamento com partes interessadas e questões ASG, de
gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soluções de Seguros

P R O G R A M A

Princípio 4 PSI
Relato e divulgação das práticas de sustentabilidade
do Setor de Seguros brasileiro
O Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros em 2017 permanece aderente
às diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), desta vez em sua versão mais
recente, a Standard, reaﬁrmando a estratégia de divulgação compromissada com
a transparência e com a comunicação alinhada aos padrões globais de relato para
práticas de sustentabilidade.

Inovação e Sustentabilidade
no setor de seguros
29%
21%

das empresas atuam no desenvolvimento de soluções
tecnológicas como aplicativos que buscam orientar clientes sobre
hábitos saudáveis de vida, com foco no bem-estar
dos segurados.
das empresas aplicaram soluções de telemetria para seus produtos
e serviços de seguros.

O Programa de Educação em Seguros da CNseg foi lançado em 2016 com
o objetivo de apresentar os conceitos fundamentais do setor de seguros aos
formadores de opinião da imprensa e da Academia, às associadas da CNseg
e das demais representações do mercado de seguros brasileiro e à sociedade
em geral, aprimorando com isso o conhecimento das entidades, das empresas
e da população sobre o setor.

O Setor de Seguros no Brasil
em 2017
17,1 milhões de veículos segurados
9,9 milhões de residências seguradas
13,3

milhões de planos de previdência
coletivos e individuais

47,3 milhões de beneﬁciários de planos

de assistência médica

23 milhões de beneﬁciários de planos
exclusivamente odontológicos

17 milhões de pessoas físicas e jurídicas
com títulos de capitalização

6,5% do PIB é oriundo do mercado de seguros

