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Mensagem da Liderança
Fonte de informações sobre as contribuições
do mercado segurador brasileiro para a agenda
de desenvolvimento sustentável do País, o
Relatório de Sustentabilidade do Setor de
Seguros apresenta o panorama da integração
dos aspectos Ambientais, Sociais e de
Governança (ASG) nas operações do setor.
A CNseg realiza o monitoramento de indicadores de
sustentabilidade do setor desde 2015 com o objetivo de ampliar os
horizontes de análise e apontar caminhos para o enfretamento dos
desafios dos negócios pelas nossas associadas, bem como prestar
informações qualificadas à sociedade sobre a atuação da CNseg.
O Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros é elaborado
com base nas diretrizes internacionais do Global Reporting Initiative
(GRI) e dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI). Os
indicadores também consideram os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e a Força-Tarefa sobre as Divulgações Financeiras
Relacionadas ao Clima (TCFD), demonstrando o empenho
do setor segurador em contribuir com os compromissos de
desenvolvimento sustentável.
A pandemia acelerou o debate sobre o impacto dos riscos ASG
para as empresas. Hoje está amplamente provado que empresas
com boas métricas de ASG são mais resilientes e geram mais
valor a longo prazo. Isso acontece porque elas gerenciam melhor
os riscos e oportunidades socioambientais e possuem governança
robusta, o que lhes permite atravessar com mais tranquilidade
períodos turbulentos como os atuais.
Diante desse cenário, o setor não tem medido
esforços para manter os bons resultados,
adaptando-se à nova realidade e aprendendo
rapidamente as novas lições para colocá-las
em prática o mais rápido possível.

Continue se
cuidando e
boa leitura!

Marcio Serôa de Araujo Coriolano,
Presidente da CNseg
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Empresas participantes
Contribuíram com informações para o Relatório 34 empresas listadas abaixo, que correspondem a 85,7% do mercado representado pela CNseg¹.

1

Alfa Seguros

18

MAG Seguros

2

Allianz Seguros

19

MAPFRE

3

Argo Seguros Brasil

20

4

Austral Seguradora

5

6

7

21

NEWE Seguros

22

Porto Seguro

23

Prudential do Brasil

24

Sancor Seguros

Bradesco Seguros
Brasilcap Capitalização
Brasilprev Seguros
e Previdência

8

BB Seguros

25

Seguradora Líder DPVAT

9

Caixa Seguradora

26

Seguros Sura

Capemisa Seguradora
de Vida e Previdência

27

10

11

12

13

14

15

16

Chubb Seguros Brasil
Fator Seguradora
Generali Brasil Seguros
Icatu Seguros

28

29

17

4

SulAmérica
Swiss Re Corporate
Solutions Brasil
Tokio Marine Seguradora

31

Too Seguros

32

Unimed Seguradora

33

Zurich Seguros

HDI Seguros
Itaú Seguros
Liberty Seguros

Sompo Seguros

30

34

1

Metropolitan Life Seguros
e Previdência Privada

Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência

85,7% do mercado representado pela FenSeg, FenaPrevi e FenaCap.
55,9% do mercado representado pela FenaSaúde.
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Linha do Tempo:
Principais Ações de Sustentabilidade
do Setor de Seguros
2009
- Assinatura do Protocolo de
Intenções (Protocolo Verde)
2012

2011
- Criação do GT de
Sustentabilidade da CNseg

- CNseg adere aos PSI (UNEP FI)
- Termo aditivo ao
Protocolo de Intenções
- Criação da Comissão Especial (Protocolo Verde)
- Criação da Comissão
de Sustentabilidade
e Inovação da CNseg

2013
- Acordo de Cooperação Técnica
entre a CNseg e o CEMADEN
- Seminário Liderança
em Sustentabilidade do
Setor de Seguros
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2014
- Curso de Sustentabilidade
para o Setor de Seguros

2016

2015
- Adesão ao manifesto
“Paris pela Ação”
- 1º Workshop de indicadores
de desempenho ASG (GRI)

- Susep adere aos PSI
- Lançamento do
Relatório de Sustentabilidade
da CNseg de 2015

2018

2017
- Seminário de Riscos e
Oportunidades Emergentes

- Construindo a agenda
de sustentabilidade na
América Latina
- Declaração do Rio sobre a
transparência do risco climático

2019
- 1ª Conferência de
Sustentabilidade e Diversidade

2020

- Pesquisa Susep – TCFD

- Webinar CNseg “2020: o ano
do investimento de impacto
- Oficina de Indicadores para o
Relatório de Sustentabilidade do
Setor de Seguros (TCFD & ODS)
2021
- Susep inclui a criação de uma
Política de Responsabilidade
Socioambiental para o
mercado em seu plano de
regulação para 2021
6
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2009 A CNseg e o Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo assinaram o Protocolo de Intenções (Protocolo
Verde) com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) celebrando
o esforço colaborativo das empresas do setor para o empreendimento de políticas socioambientais responsáveis. O Protocolo
Verde formalizou o compromisso do setor de seguros brasileiro
com o desenvolvimento sustentável.

2012 A CNseg tornou-se instituição apoiadora dos Princípios para
Sustentabilidade em Seguros (PSI) da Iniciativa Financeira do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI),
comprometendo-se a demonstrar o apoio aos propósitos de sustentabilidade em seguros e a realizar atividades para fomentar a
adoção do setor de seguros brasileiro aos PSI.

2013 Em 2013 foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica entre a
CNseg e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), através do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, para o desenvolvimento de ferramentas
de georreferenciamento que mapeiem a ocorrência de desastres
naturais no território brasileiro, com o apoio da Central de Serviços e Proteção ao Seguro (Ceser).

2013 A CNseg promoveu o Seminário Executivo do Programa de Liderança em Sustentabilidade da Universidade de Cambridge
(Cambridge Programme for Sustainability Leadership – CPSL), para
tratar dos principais conceitos de sustentabilidade e sua aplicação
para o setor de seguros. A proposta da CNseg foi proporcionar
aos membros do seu Conselho Diretor e executivos do mercado a
oportunidade de entender a relevância estratégica da sustentabilidade para o setor.
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2015 A CNseg aderiu ao manifesto “Paris pela Ação”, atendendo à
convocação do PSI e declarando apoio ao Manifesto de Paris pela
Ação (COP-21). O documento foi produzido pela presidência da
COP-21 para demonstrar o comprometimento de instituições públicas e privadas com o acordo climático que foi celebrado entre
os Estados no final da Conferência Climática de Paris.

2019 Em resposta ao Ofício Susep nº 20/2019, que encaminhava às
empresas supervisionadas pela Susep uma pesquisa sobre as recomendações da TCFD, a CNseg convocou um Grupo de Trabalho com o propósito de pacificar o entendimento sobre as perguntas enviadas pela Susep. As recomendações emitidas pela TCFD
constituem uma referência internacional para a incorporação do
impacto das mudanças climáticas nas demonstrações financeiras e
englobam as dimensões: governança, estratégia, gestão de riscos
e metas/indicadores.

2020 Em ano marcado pela pandemia, o WebTec CNseg contextualizou a busca de empresas e gestores na geração de impactos
social e ambiental. O “investimento de impacto” é aquele destinado a um negócio que se propõe a resolver um problema social
ou ambiental e configura uma alternativa sofisticada de atração
de parte do capital privado para soluções que atuem diretamente
sobre desafios ASG.

Sustentabilidade em Seguros
O Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
tem o objetivo de aproximar ainda mais o setor de
seguros da sociedade e apresentar sua contribuição para o desenvolvimento socialmente justo e
ambientalmente sustentável.
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O documento apresenta o panorama da integração dos aspectos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) nas operações do setor, com o
objetivo de ampliar os horizontes de análise e apontar caminhos para o
enfretamento dos desafios dos negócios pelas nossas associadas.

Esta publicação é uma versão reduzida do Relatório completo,
que pode ser acessado pelo portal da CNseg através do link:
https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-sustentabilidade.html

Os indicadores apresentados
estão organizados de acordo
com as seguintes diretrizes e
frameworks internacionais

PSI

TCFD
ODS

Os Princípios para
Sustentabilidade em Seguros (PSI)
Os Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI),
lançados pela UNEP-FI em 2012 em evento sediado
pela CNseg, no Rio de Janeiro, constituem as principais referências mundiais para uma abordagem
holística da sustentabilidade nos negócios do
setor de seguros.
Além da CNseg e da Susep, que são instituições apoiadoras dos PSI, o
mercado segurador brasileiro conta com 11 empresas locais signatárias
dos Princípios, além de outras que assinam por meio de suas matrizes.

Para mais informações consulte:
https://www.unepfi.org/psi/
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Os indicadores monitorados no Relatório refletem o compromisso setorial com os 4 princípios da inciativa, conforme podemos avaliar abaixo:

1

Inclusão ASG nas tomadas de decisão que sejam
relevantes para a atividade em seguros.
90,5% integram as questões ASG em seus
planejamentos estratégicos;
47,4% incluem critérios ASG na gestão de
investimentos e nos processos de subscrição de riscos;
38,1% incluem questões ASG nas políticas gerais de
subscrição de riscos da organização;
19% incluem por meio de uma política específica para
tratamento das questões ASG na subscrição de riscos.

2

Engajamento de clientes e parceiros comerciais
para conscientização sobre questões ASG.
65% afirmaram que analistas e gestores da
instituição passaram por treinamentos relacionados a
temas ASG em 2020;
45% ofereceram treinamentos periódicos sobre temas
ASG para as lideranças no último ano;
20% afirmam que as metas de desempenho
da alta liderança incluem questões ASG em
percentuais relevantes;
85% já consideram os critérios ASG na
contratação de fornecedores e/ou homologação de
fornecedores/prestadores.
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Atuação em conjunta com Governo, reguladores e
outros públicos de interesse para promover ações
na sociedade sobre questões ASG.
65% têm parcerias com instituições de ensino
voltadas para a promoção da educação em seguros
ou educação financeira;
66,7% das participantes questionam e avaliam
a opinião de públicos de interesse sobre as
informações divulgadas em relatórios públicos;
90,5% participam ativamente dos debates setoriais
sobre questões ASG promovidos pela CNseg;
95,2% têm engajamento contínuo com os
reguladores sobre o tema.

4

Relato e divulgação das práticas de
Sustentabilidade no Setor de Seguros Brasileiro
O Relatório de 2020 permanece aderente às
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) em
sua versão mais recente, a Standard;
34 empresas contribuíram para a consolidação
das informações divulgadas nesse Relatório,
o que corresponde a 85,7% do mercado
representado pela CNseg.

Mudanças Climáticas e a TCFD
Criada em 2017, a força-tarefa do FSB (Financial Stability Board
– Conselho de Estabilidade Financeira) sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima desenvolveu recomendações para gestão e divulgação do impacto financeiro dos
riscos climáticos nas organizações.
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Para mais informações consulte:
https://www.fsb-tcfd.org/

No Brasil, a CNseg, a Susep e a Iniciativa PSI assinaram em 2018 a “Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático pelo setor de seguros
brasileiro”, reafirmando o apoio do mercado segurador nacional aos objetivos do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e abrindo o diálogo
sobre formas práticas e efetivas de atender às recomendações da TCFD.

Em relação às mudanças climáticas:
55% consideram riscos climáticos no
desenvolvimento de produtos e serviços;
35% nas políticas de aceitação de risco
e modelos de subscrição;
30% na avaliação de ativos para investimentos de recursos
próprios, reservas técnicas, fundos de previdência e demais
recursos financeiros da companhia.
Em cada companhia, diferentes níveis hierárquicos se envolvem
com o tema das mudanças climáticas. Entre as participantes,
o maior nível/instância organizacional envolvido nas deliberações
sobre as mudanças climáticas é:
A Diretoria, em 35% dos casos;
O Comitê Executivo ou Órgão de Assessoramento,
em 30% dos casos;
O Conselho de Administração ou Comitê de
Assessoramento, em 25% dos casos.
Quando perguntados em quanto tempo a companhia enxerga que as
Mudanças Climáticas serão integradas plenamente em sua governança, estratégia, gestão de riscos e metas e indicadores:
72,2% responderam em até 5 anos.
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Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS
Para orientar as políticas nacionais e as atividades de
cooperação internacional até 2030, a Organização
das Nações Unidas (ONU) definiu 17 Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que
são subdivididos em 169 metas.
Essa agenda de desenvolvimento sustável foi criada para determinar o
curso de ação global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as
mudanças climáticas.

60% das seguradoras
participantes dizem incorporar
os ODS em seus negócios.

Para mais
informações consulte:
https://odsbrasil.gov.br/

Sobre os temas de maior relevância para o mercado e aqueles que mais
se relacionam com seus respectivos negócios, as companhias participantes indicaram os 5 ODS abaixo:
1

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todas e todos;

2

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todas e todos, em todas as idades;

3

4

5

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas;
Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater
a mudança do clima e seus impactos;
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa
e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todas e todos.
13

94,70%

68,40%

57,90%

57,90%

52,60%

ODS 8

ODS 3

ODS 5

ODS 13

ODS 4

O Setor de Seguros em 2020
O setor segurador brasileiro é líder em arrecadação
de prêmios na América Latina e ocupa o 13º lugar
no ranking mundial.

A solvência do setor, representada pela soma do capital e das
provisões técnicas, bateu recorde histórico de R$ 1,5 trilhão;
Para garantir os riscos que assume, o setor acumula ativos que
equivalem a 23,5% da dívida pública brasileira, constituindose em um dos maiores investidores institucionais do País;
A receita anual de prêmios do setor representa cerca
de 6,7% do PIB;
Em 2020, arrecadou o valor total de R$ 500,9 bilhões (sem
DPVAT), registrando crescimento de 3,0% em relação a 2019;
27,5% da frota de veículos nacional é segurada, + de 18,8
milhões de veículos;
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16% dos domicílios brasileiros contam com proteção de
seguro residencial, + de 11 milhões de residências seguradas;
24,5% é a taxa de cobertura dos Planos de Assistência
Médica, o que corresponde a 47,6 milhões de beneficiários
de assistência médica;
14% é a taxa de cobertura dos Planos Exclusivamente
Odontológicos, o que corresponde a 27,1 milhões de
beneficiários de planos exclusivamente odontológicos;
17,8 milhões de planos de previdência coletivos e individuais;
13,7 mil hectares são protegidos pelo seguro rural, o que
equivale a 20% da área cultivada no País;
1,2 bilhão em Títulos de Capitalização ativos;
177 mil empregos gerados diretamente.

Em 2020, ano marcado pela pandemia, o setor cumpriu a sua missão de
desonerar o Governo de gastos para amparo à sociedade. Na forma de
benefícios, indenizações, resgates, sorteios, despesas médicas e odontológicas, foram pagos R$ 320,9 bilhões. O montante serviu, entre outros
fatores, para a reposição de perdas financeiras, a retomada de negócios
e a estabilidade das famílias.

Fonte:
ANS, Susep, DENATRAN, IBGE, MAPA, FenSeg, FenaPrevi, FenaCap e FenaSaúde.
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https://www.cnseg.org.br
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