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PONTO DE  PARTIDA



GRANDE FONTE HIDROTERMAL PRISMÁTICA,  
PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE, WYOMING, EUA

Criado em 1872 e considerado o mais antigo parque nacional 
do mundo, Yellowstone apresenta a maior concentração de 
fenômenos geotérmicos do planeta. A beleza de suas águas 
decorre da diferença de temperatura e inspira os mais de 
três milhões de turistas que recebe por ano. Se temperaturas 
diferentes transformam a natureza, pensamentos diferentes 
– trabalhados em sinergia – também geram resultados 
surpreendentes. Justamente por isso, o Grupo CAIXA SEGUROS é 
contrário a qualquer tipo de discriminação, respeita a diversidade 
de credos, etnias e pensamentos.  

PONTO DE  PARTIDA



.08

PONTO DE PARTIDA
APRESENTAÇÃO

Vista do céu, a Terra é um 
ponto azul turquesa. 
Somente quando nos 

aproximamos, começamos a 
distinguir formas, cores e a 
perceber os detalhes de nosso 
planeta. Este olhar mais acurado 
é o que se pretende refletir 
neste relatório. 

Ao longo das próximas páginas, 
mostraremos nossas empresas 
por novos e diferentes ângulos. O 
objetivo é apresentar uma visão 
panorâmica da nossa realidade 
para mostrar ao leitor nossas 
operações e nossa atuação ao 
longo do ano de 2012.

O relatório deste ano é ilustrado 
e inspirado pelas fotografias da 
exposição “A Terra Vista do Céu”, 
do fotógrafo e ambientalista 
francês Yann Arthus-Bertrand. O 
artista selecionou 130 imagens 
de grandes dimensões, que 

NOSSAS EMPRESAS VISTAS 
POR UM NOVO ÂNGULO: 
O DA SUSTENTABILIDADE

convidam o público a admirar 
a beleza e a pensar sobre a 
fragilidade do planeta Terra. A 
mostra (patrocinada pelo Grupo 
CAIXA SEGUROS em Brasília) 
contribui de forma lúdica e 
crítica para o debate sobre o 
desenvolvimento sustentável e 
sobre a necessidade de preservar 
o meio ambiente.

Por ser uma instituição 
comprometida com o futuro 
do planeta, o Grupo CAIXA 
SEGUROS replica neste 
relatório as imagens de Arthus-
Bertrand, conectando-as com 
as realizações e as conquistas 
de nossas empresas. Esperamos 
que, ao final desta leitura, 
você conheça um pouco mais 
sobre nossa atuação no mundo 
empresarial, na sociedade e no 
planeta. 

Boa leitura!
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ÁRVORES NO MEIO DAS ÁGUAS PRÓXIMAS A TAPONAS, RÓDANO, FRANÇA

Aqui, o rio Saône na França, transborda e retoma a possessão do seu leito maior. Este tipo de enchente não é apenas incidente 
do destino, mas o retrato de construções em zonas inundáveis, manutenção precária dos rios e desmatamentos. Em um 
mundo assombrado pelo aquecimento global, o Grupo CAIXA SEGUROS se orgulha de ter o selo Carbon Free, que garante que 
os gases emitidos pela sede do Grupo são compensados por meio de restauração florestal. 
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PONTO DE PARTIDA
MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

XAVIER 
LARNAUDIE-EIFFEL
Presidente do Conselho de 
Administração do Grupo CAIXA 
SEGUROS

Oportunidades existem. 
E nós –  da CNP 
Assurances e da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
– temos orgulho de ter 
previsto o imenso potencial 
de crescimento da economia 
brasileira bem antes das 
demais corporações do 
mercado segurador.

O Grupo CAIXA SEGUROS 
inovou ao desenhar produtos 
de qualidade para as classes 
populares, antes mesmo de 
elas aumentarem seu poder 
de consumo. Por sermos uma 
instituição comprometida com o 
desenvolvimento do País e com 
a inclusão financeira de todos 
os brasileiros, mantivemo-nos 
atentos às classes C e D muito 
antes das outras seguradoras. 
Somos pioneiros na oferta dos 
chamados microsseguros, que 
oferecem a uma grande parcela 
da população a chance de 
estarem segurados por preços 
justos e acessíveis. Nossos 
microsseguros são oferecidos 
em mais de 60 mil lotéricas 

espalhadas pelo País com valores 
a partir de R$ 2,50 por mês. 

E é com muito orgulho que 
podemos afirmar com certeza: 
nossa vinda para Brasil deu 
certo. Em 2012, o Grupo CAIXA 
SEGUROS apresentou lucro 
líquido de R$ 1,22 bilhão, 
considerado recorde histórico 
pela Companhia. Destaque 
para o aumento expressivo do 
mercado de Vida, principalmente 
nos produtos mais populares. 
Por isso, acreditamos que 
não poderia existir melhor 
momento para continuar 
oferecendo nossos produtos aos 
trabalhadores brasileiros.

Com a solidez do mercado 
segurador brasileiro e os bons 
índices alcançados por nossa 
Companhia, pretendemos 
acompanhar o crescimento 
dos seguros simples e investir 
mais nas empresas pequenas 
e médias, trazendo para o 
próximo ano novidades da nossa 
participação nos mercados de 
Vida e Previdência.

APOSTA CERTEIRA NO 
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
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PARQUE EÓLICO OFFSHORE MIDDELGRUNDEN, AO LARGO DE COPENHAGUE, DINAMARCA

Vento pode ser transformado em energia, assim como pesquisas podem virar programas sociais consistentes e de impacto 
social comprovado. Partindo dessa premissa, o Grupo CAIXA SEGUROS criou o programa Jovem de Expressão, que desde 2007 
transforma as vidas de 300 jovens do Distrito Federal. O parque eólico da foto fica na Dinamarca e  possui 20 aerogeradores 
com 40Mw de potência, que geram 89 milhões de kMh por ano (cerca de 3% do consumo de eletricidade de Copenhague). 
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THIERRY CLAUDON
Presidente do Grupo CAIXA SEGUROS

Temos de apresentar produtos 
que garantam a estabilidade 
financeira de setores 
importantes da economia e 
também disponibilizar proteção 
a pequenas comunidades, 
oferecendo o ponto de equilíbrio 
para a economia familiar. 

Diante desse quadro, tivemos 
um ano de 2012 muito 
importante. O maior exemplo 
foi o desenvolvimento de um 
produto de microsseguros, que 
nos tornou a primeira empresa 
do país a oferecê-lo no 
mercado. Havia uma demanda 
grande por acesso ao mercado 
de seguros, com soluções de 
preços mais baixos e produtos 
simplificados.

A democratização dos produtos 
financeiros a toda a camada da 
população também permitiu a 
redução de taxas na previdência 

complementar. Em 2012, a 
CAIXA PREVIDÊNCIA lançou 
no mercado os planos de 
previdência com taxa zero de 
entrada. Iniciativa inédita do 
mercado, que consideramos mais 
uma importante ação de inclusão. 

Outro passo importante foi a 
iniciativa de criar o Instituto 
Social CAIXA SEGUROS. Ainda 
em fase de implementação, 
o Instituto vai garantir 
que estejamos ainda mais 
comprometidos com o futuro 
do Brasil, trabalhando com a 
juventude brasileira e com a 
preservação do planeta. 

O mercado segurador tem muito 
a contribuir com o crescimento 
e desenvolvimento do país. E 
o Grupo CAIXA SEGUROS vem 
cumprindo seu papel pensando 
em todos os brasileiros e 
inovando em produtos e serviços. 

COMPROMISSO COM 
NOSSA VOCAÇÃO SOCIAL

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Com elevados índices de 
crescimento no país, em 
torno dos 20% anuais, 

o mercado de seguros tem 
exercido uma função importante 
na sociedade ao garantir que os 
brasileiros tenham tranquilidade 
para trabalhar, celebrar contratos 
e planejar o futuro. 

Sabendo disso, nosso desafio 
tem sido ampliar cada vez 
mais nossa rede de cobertura. 
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JANGADA DE MADEIRA E SEU REMADOR NO RIO CONGO EM DIREÇÃO 
A BRAZZAVILLE, REPÚBLICA DO CONGO (CONGO-BRAZZAVILLE)

O rio Congo, situado no país de mesmo nome, é o segundo maior do mundo em vazão e o segundo da África depois do Nilo em 
comprimento. Na África Central, as estradas são raras e o famoso rio Congo permite aos moradores locais se deslocarem por seu 
curso principal e por seus afluentes. Em 2011, infelizmente, um acidente deixou uma centena de feridos após uma colisão no rio 
Congo. Para evitar a interrupção de seus serviços e garantir a sustentabilidade dos negócios, o Grupo CAIXA SEGUROS mapeia os 
riscos de suas atividades e hoje possui uma das carteiras de menor sinistralidade do mercado segurador brasileiro. 
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MOÇAS CARREGANDO BALDES NO PAÍS  
DOGON, PERTO DE BANDIAGARA, MALI

Na África, é comum mulheres e meninas percorrerem grandes 
distâncias a pé para coletar água para as tarefas domésticas. 
Muitas mulheres abandonam os estudos para poderem ir buscar 
este recurso natural para suas famílias. Ciente da importância 
de preservar as águas e demais recursos naturais, o Grupo 
CAIXA SEGUROS investe no consumo racional por meio de seu 
programa Ambiental. 

QUEM  SOMOS
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QUEM SOMOS
PERFIL INSTITUCIONAL  

CONHEÇA NOSSOS PRINCIPAIS NÚMEROS E PERCEBA NOSSA 
MANEIRA DE PENSAR O MUNDO E DE FAZER NEGÓCIOS

Além de comercializar seus 
produtos pela internet e por 
canais alternativos de venda, 
o Grupo CAIXA SEGUROS 
conta com a parceria e 
com a capilaridade da rede 
CAIXA. Hoje, o banco coloca à 
disposição do povo brasileiro 
uma rede de 45,6 mil pontos 
de atendimento. Confira:

 3 mil 
 agências

+ 12 mil 
casas lotéricas

25 mil 
correspondentes 

bancários

+ 1 mil 
pontos de 

autoatendimento

1 
agência-barco 
(Agência Chico 

Mendes), que atende a 
população ribeirinha da 

região amazônica

18 
caminhões-agência 
que atuam de forma 

itinerante, atendendo, 
também, localidades

 em situação de 
emergência

MISSÃO
“Garantir tranquilidade 
no presente e 
qualidade de vida no 
futuro, oferecendo 
produtos simplificados 
e adequados às 
necessidades da 
família brasileira”.

VISÃO
 “Ser referência 
na proteção da 
família brasileira, 
adotando princípios 
éticos e processos 
inovadores, por meio 
de equipe capacitada e 
comprometida com os 
clientes, os acionistas 
e a sociedade”.

R$ 1,2 
bilhão 

de lucro liquido

 33,5%
 de rentabilidade 
sobre patrimônio 

líquido

R$ 3,9 
bilhões 
em patrimônio 

líquido

R$ 7,9 
bilhões de 

faturamento
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5º maior grupo segurador do Brasil

8 milhões de clientes

41 produtos

130 milhões pagos em 
indenizações de seguros de vida

70 milhões pagos em prêmios 
da capitalização

13 mil imóveis entregues através 
do sistema de consórcios

ORGANOGRAMA DO GRUPO CAIXA SEGUROS

CAIXA SEGUROS 
Participações Securitárias

Grupo CAIXA SEGUROS
(Caixa Seguros Holding S.A)

CAIXA VIDA &
PREVIDÊNCIA

CAIXA 
CAPITALIZAÇÃO

CAIXA 
SEGURADORA

CAIXA SEGUROS 
SAÚDE

CAIXA 
CONSÓRCIOS

CAIXA PAR CNP Assurances INSS e outros

* Dados referentes a 31 de dezembro de 2012

Lucro líquido Grupo CAIXA SEGUROS

2008 2009 2010 2011 2012
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QUEM SOMOS
O GRUPO

O Grupo CAIXA SEGUROS oferece produtos de 
qualidade a preços acessíveis, com a confi ança e a 
solidez que só a marca CAIXA oferece.

NOSSOS PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

SOLIDEZ

EQUIDADE

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA

INOVAÇÃO

CUIDADO COM 
O CLIENTE

Nosso portfólio atende todos os perfi s de clientes, incluindo 
segmentos da população que merecem atenção especial, 
como mulheres, idosos, portadores de doenças crônicas 
graves e trabalhadores de baixa renda.

A CAIXA SEGUROS foi eleita a seguradora mais sustentável 
fi nanceiramente do Brasil. A CAIXA SEGUROS é uma das 
empresas mais rentáveis do setor, com 35,4% de retorno 
sobre o patrimônio líquido.

A Companhia investe em tecnologias e formas de comunicação 
com o cliente. Nossos serviços online permitem gerenciar 
produtos à distância. Também apostamos em novo modelo de 
relacionamento 2.0 com o público, nas principais redes sociais.

Primeira seguradora brasileira a oferecer Cobertura para 
Doenças Crônicas Graves (CDG), protegendo milhares de 
clientes com diagnóstico de AIDS, câncer, cardiopatias 
graves e outras enfermidades (1997).
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Primeira seguradora brasileira a oferecer seguros 
populares, com o lançamento, em 1995, do bilhete 
Fácil Acidentes Pessoais.PIONEIRISMO

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

COMPROMISSO 
COM A PAZ

PREÇOS E TAXAS 
COMPETITIVAS

PRESENÇA 
SOCIAL

Primeira empresa brasileira a fi rmar acordo de 
cooperação com o Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crimes (UNODC) para a realização de um 
programa social, o Jovem de Expressão.

Primeira seguradora brasileira a compensar, por 
meio do plantio de árvores, a emissão de gás 
carbônico de sua matriz (2008).

Primeira empresa brasileira a fazer uma pesquisa 
científi ca para diagnosticar quais fatores deixam 
os jovens de 18 a 24 anos mais propensos a sofrer, 
testemunhar ou cometer atos de violência (2006).

Temos produtos acessíveis a todos os bolsos 
e necessidades. Fomos a primeira empresa de 
previdência privada a oferecer taxa zero de 
carregamento para aportes a partir de R$ 35. 

Primeira seguradora autorizada pela SUSEP a 
operar no mercado de microsseguro.
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QUEM SOMOS
NOSSAS EMPRESAS

Sempre que aparece no mercado financeiro, a marca CAIXA se 
destaca pela qualidade dos produtos e pela competitividade dos 
preços. Com as cinco empresas operacionais do Grupo CAIXA 

SEGUROS não é diferente. Trabalhamos para oferecer produtos de 
qualidade, a preços acessíveis, com um único objetivo: ajudar o cliente 
a aproveitar a vida. Nosso portfólio conta com produtos que deixam o 
segurado tranquilo e confiante pois, no caso de qualquer imprevisto, 
ele tem a certeza de contar com o apoio de toda nossa equipe para 
recomeçar. Conheça, a seguir, um pouco mais das nossas empresas:

CINCO EMPRESAS COM UM MESMO IDEAL: OFERECER 
TRANQUILIDADE NO PRESENTE E QUALIDADE DE 
VIDA NO FUTURO À FAMÍLIA BRASILEIRA 

Tudo o que o brasileiro precisa para aproveitar a vida com 
tranquilidade, ele encontra na CAIXA SEGUROS. Nossa seguradora 
oferece produtos feitos sob medida para quem sonha em estar sempre 
protegido contra quaisquer imprevistos. 

Nós oferecemos aos nossos clientes um amplo portfólio de produtos 
nos mais diversos ramos de atuação e que podem auxiliá-lo em 
diversos aspectos no seu dia a dia. Temos seguros de pessoas, para 
carros e para residências. Trabalhamos também com os segmentos 
patrimonial e crédito, além de produtos para riscos diversos e apólices 
para casos específicos.

Tudo isso com uma série de assistências e coberturas especiais, que 
podem ser escolhidas de acordo com o perfil de cada segurado. 
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O futuro a gente constrói agora, 
no presente. Uma das maneiras 
mais inteligentes de planejar o 
amanhã é investindo, hoje, em 
um plano de previdência. Quarta 
maior empresa do setor no Brasil 
em reservas e faturamento, 
a CAIXA PREVIDÊNCIA é 
reconhecida no mercado 
pela qualidade da gestão, 
oferecendo produtos a partir 
de R$ 35 com dois grandes 

diferenciais: uma das melhores 
taxas do mercado e a solidez 
que só a marca CAIXA oferece.

E é sempre bom lembrar: 
nossos planos de previdência 
garantem não apenas uma boa 
aposentadoria ao trabalhador. 
Eles podem ser usados por 
quem deseja dar um futuro 
melhor aos fi lhos, realizar um 
grande projeto de vida ou fazer 
um bom investimento. Afi nal, 
oferecemos várias opções 
de aplicações para os mais 
diferentes perfi s de investidor. 

Chega de sonhar com formas 
mágicas de ganhar dinheiro. 
Para engordar a conta bancária, 
é preciso ter a iniciativa 
de economizar. A CAIXA 
CAPITALIAÇÃO oferece ao nosso 
cliente a oportunidade de juntar 
dinheiro e ainda de concorrer 
a diversos prêmios todos os 
meses. A empresa transforma 
sonhos em realidade e, ao 

A CAIXA 
PREVIDÊNCIA 
foi a primeira 

empresa brasileira 
a oferecer planos 

de previdência com 
taxa zero na entrada 
para aportes a partir 

de R$ 35. 

A CAIXA 
CAPITALIZAÇÃO 
ajuda milhares 
de brasileiros 

a ter disciplina 
de se planejar 

fi nanceiramente.

mesmo tempo, ajuda o cliente 
a ter a disciplina de se planejar 
fi nanceiramente. 

A CAIXA CAPITALIZAÇÃO 
oferece a todos os brasileiros a 
oportunidade de juntar dinheiro 
mensalmente ou em um aporte 
único. Ao fi nal do período de 
capitalização, o cliente recebe o 
valor guardado integralmente, 
corrigido pela TR. E para deixá-
lo motivado a economizar, ele 
concorre a muitos prêmios em 
dinheiro. Tudo isso, a partir 
de R$ 13 por mês. 
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QUEM SOMOS
NOSSAS EMPRESAS

Nossa empresa caçula, a CAIXA SEGUROS SAÚDE, une 
a qualidade dos serviços mais completos de saúde à 
credibilidade e à solidez da marca CAIXA. Presente em 
todo o território nacional, disponibiliza às empresas 
um dos melhores e mais completos seguros médico-
hospitalares e odontológicos do mercado. 

Os segurados da CAIXA SEGUROS SAÚDE contam com 
ampla rede de profi ssionais, clínicas e hospitais em todo 
o país, além de canais de atendimentos 24 horas durante 
todos os dias da semana. Como vantagens, destacamos: 
produtos inteligentes, coberturas extras, atendimento 
especial e gestão preventiva de riscos.

A CAIXA CONSÓRCIOS tem 
uma carteira de mais de 
R$ 12 bilhões em crédito para 
seus 154 mil consorciados 
ativos, tendo contemplado 
70% deles em 2012.

A cada 24 horas, cerca de 
75 brasileiros realizam 
o sonho de ter uma casa 
ou um carro com a ajuda 
da CAIXA CONSÓRCIOS. A 
empresa nasceu em 2002 
com a importante missão de 
ajudar a CAIXA a reduzir o 
défi cit habitacional brasileiro 
e honrou novamente esse 
compromisso em 2012, ao 
ampliar o limite da carta 
de crédito do consórcio 
imobiliário de R$ 300 mil para 
R$ 700 mil. 

Uma vez contemplados, os 
clientes do imobiliário podem 
usar as cartas para a compra, 
reforma ou ampliação de 
imóveis (sejam eles novos 
ou usados, residenciais ou 
comerciais, em área urbana 
ou rural). Além de consórcio 
imobiliário, a empresa oferece 
consórcio de veículos. 

Para tornar os produtos 
atraentes a todas as 
classes sociais, a taxa de 
administração também foi 
reduzida.

A CAIXA SEGUROS SAÚDE 
nasceu com a vocação de cuidar 
bem da família brasileira.
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ACIONISTAS

PARCERIA FRANCO-BRASILEIRA ENTRE 
EMPRESAS COMPROMISSADAS COM O CLIENTE

A acionista francesa une a 
solidez centenária com a 
agilidade em inovar e buscar 
novas oportunidades de negócio. 
Prova disso é que se tornou a 
primeira seguradora de pessoas 
da França presente tanto na 
Europa como na América do 
Sul. Já a acionista brasileira 
é, inquestionavelmente, mais 
que um banco. É o principal 
agente de políticas públicas 
de desenvolvimento urbano e 
de justiça social do Brasil, uma 
instituição voltada para o futuro 
de todos os brasileiros. A soma 
dessas experiências deu origem 
ao Grupo CAIXA SEGUROS: 
uma instituição que alia, como 
poucas, solidez e inovação. 

51,74% 48,21% 0,05%

CNP Assurances CAIXA OUTROS

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO CAIXA SEGUROS

Para ser bem sucedida, qualquer 
união precisa de afinidade. E 
afinidades não faltam às duas 
acionistas do Grupo CAIXA 
SEGUROS: CNP ASSURANCES e 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

Empresas de DNA público, 
tanto a CNP quanto a 
CAIXA são reconhecidas 
pelo comprometimento 
com o desenvolvimento 
socioeconômico de seus 
respectivos países. Além disso, 
ambas possuem mais de 
um século de experiência e 
desfrutam de credibilidade no 
mercado por serem instituições 
sólidas, éticas e socialmente 
responsáveis.
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QUEM SOMOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA

GESTÃO SUSTENTÁVEL PAUTADA PELA ÉTICA, 
RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

O Grupo CAIXA SEGUROS 
é administrado por 
um Conselho de 

Administração – formado por 
representantes dos acionistas – 
e por uma Diretoria Executiva, 
que se baseia nas observações 
do próprio Conselho de 
Administração, do Conselho 
Fiscal, do Comitê de Auditoria, 
dos órgãos internos de controle 
de riscos e órgãos externos como 
a SUSEP, a ANS e o BACEN. 

Desde 2011, o Grupo opera 
com uma nova reorganização 
societária, que aperfeiçoou o 
seu modelo de governança 
corporativa, atendendo 
aos constantes desafios 
de crescimento do Grupo. 
Dentre outras ações, a 
empresa constituiu a CAIXA 
SEGUROS HOLDING S.A, a 
qual detém  participações 
majoritárias nas empresas do 
Grupo, possibilitando mais 
transparência na divulgação dos 
resultados e maior crescimento e 
expansão dos negócios.

CONTROLE  
DE RISCOS 

As empresas do Grupo CAIXA 
SEGUROS contam com uma 
Política de Segurança da 
Informação, que visa a reduzir 
os impactos financeiros e 
de imagem decorrentes dos 
riscos eminentes a  geração, 
transmissão, guarda e 
recuperação de dados e 
informações. Todas as diretrizes 
dessa política estão disponíveis 
para os colaboradores na 
intranet do Grupo. 

Desde que a empresa foi 
reorganizada em Unidades 
de Negócios, em 2006, 
cada área do Grupo CAIXA 
SEGUROS está empenhada em 
normatizar processos e definir 
responsabilidades, de forma a 
acabar com quaisquer dúvidas 
sobre as estratégias e as 
rotinas necessárias à condução 
dos negócios. A definição de 
normas e procedimentos deixa 
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ASSEMBLEIA
 GERAL

Órgão de deliberação 
máxima, formado por 
representantes dos acionistas 
das empresas do Grupo.

COMITÊ DE
AUDITORIA

Criado em 2004 para imprimir 
ainda mais transparência aos 
negócios do Grupo, atende as 
três empresas supervisionadas 

ENTENDA NOSSA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

CNP Assurances
51,75%

Auditoria
Interna

CAIXA PAR
48,21%

Assembleia 
Geral

Conselho de 
Administração

Diretoria
Executiva

INSS 
0,04%

Conselho
Fiscal

Comitê de 
Auditoria

claro aos gestores os deveres de cada 
equipe, impondo limites à autoridade. Essa 
política viabiliza, ainda, a administração 
das empresas mesmo em estado de 
emergência ou na ausência de uma ou 
mais pessoas-chave.

ÉTICA

 O Grupo CAIXA SEGUROS proíbe qualquer 
tipo de discriminação ou favorecimento e, 
desde 2005, possui seu próprio Código de 
Ética. O documento, disponível a todos os 
colaboradores na intranet do Grupo, reúne as 
regras e os comportamentos que fortalecem 
nossos valores e princípios no dia a dia. 
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QUEM SOMOS
GOVERNANÇA CORPORATIVA

pela SUSEP: CAIXA SEGURADORA, CAIXA VIDA & 
PREVIDÊNCIA e CAIXA CAPITALIZAÇÃO. Os membros são 
independentes e responsáveis por avaliar a gestão das 
Companhias, além de orientar os executivos a agirem em 
conformidade com os princípios da governança corporativa.

CONSELHO  
FISCAL

Presente em todas as empresas operacionais, é responsável 
pelas tarefas de fiscalizar os atos administrativos e analisar 
as demonstrações financeiras de cada uma das empresas 
do Grupo. Os Conselheiros Fiscais se reportam diretamente 
à Assembleia Geral.

CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO

Cada uma das empresas tem o seu próprio Conselho, 
respeitando a composição acionária da instituição que 
representa. O órgão tem como papel fundamental traçar 
as diretrizes para o bom funcionamento do negócio, 
preservando os interesses dos acionistas e das empresas 
do Grupo.

DIRETORIA  
EXECUTIVA

Órgão colegiado que executa as políticas e estratégias 
de negócios traçadas pelos Conselhos de Administração. 
Cada uma das empresas do Grupo tem sua própria 
Diretoria Executiva.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Presidente:
Xavier Larnaudie-Eiffel
Diretor Internacional da CNP ASSURANCES 

Conselheiros (em ordem alfabética)
Antoine Lissowski
Diretor-Geral Adjunto da CNP ASSURANCES

Frédéric Lavenir
Diretor-Financeiro da CNP ASSURANCES

Jean-Paul Faugère
Presidente do Conselho de 
Administração de CNP ASSURANCES

Jérôme Gallot
Conselheiro do presidente da Veolia Environnement

Jorge Fontes Hereda
Presidente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

José Henrique Marques da Cruz
Vice-presidente de Atendimento, Distribuição e
Negócios da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Júlio Alexandre Menezes da Silva
Secretário-Adjunto da Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda

Marco Aurélio de Almeida Garcia
Assessor especial para assuntos internacionais 
da Presidência da República Federativa do Brasil

Thierry Claudon
Presidente do Grupo CAIXA SEGUROS

DIRETORIA-EXECUTIVA

Thierry Claudon
Diretor-Presidente 

José Lopes Coelho
Diretor de Operações Centralizadas

Jérôme Garnier
Diretor-Financeiro

UNIDADES ESTRATÉGICAS  DE NEGÓCIOS

Alexandre Batista 
Diretor de Riscos Diversos
 
César Lopes de Souza 
Diretor de Saúde
 
Juvêncio Braga 
Diretor de Previdência
 
Luis Alberto Charry 
Diretor de Capitalização
 
Maurício Maciel da Rocha 
Diretor-Presidente da CAIXA CONSÓRCIOS
 
Antônio Limone 
Diretor de Operações de Consórcios
 
Ricardo Talamini 
Diretor de Seguros para Operações Financeiras
 
Rosana Techima 
Diretora de Vida
 
UNIDADES DE SERVIÇOS CENTRALIZADOS

Camilo Godoy 
Diretor Comercial
 
João Carlos Garcia 
Diretor de Relações Corporativas 
e Institucionais
 
Dominique Dieuzaide 
Diretor de Projetos e Organização
 
Grégoire Saint Gal de Pons 
Secretário-Geral
 
Antonio Portero Campoi 
Superintendente de Relacionamento com o Cliente
 
Denise Dantas 
Superintendente de Recursos Humanos
 
Laudimiro Filho 
Superintendente de Conformidade 
e Controle de Riscos Operacionais
 
Sany Silveira
Superintendente de Comunicação Corporativa
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QUEM SOMOS
PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

GRUPO SEGURADOR MAIS 
RENTÁVEL DO BRASIL

Pelo segundo ano consecutivo, fomos eleitos a corporação mais rentável 
do mercado segurador pelo anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico. 
No ranking principal do setor, que contempla as 50 maiores seguradoras 
com atuação no Brasil, o Grupo CAIXA SEGUROS ocupa a 8ª posição. Ainda 
neste anuário, a Companhia conquistou outras duas posições de destaque: 
a segunda menor sinistralidade do setor, com 0,36 pontos, e a 3ª posição no 
ranking das 20 maiores em lucro operacional. 

QUALIDADE DA GESTÃO RECONHECIDA 
PELOS PRINCIPAIS ANUÁRIOS DO 
MERCADO FINANCEIRO

AO LONGO DOS 
ANOS, O GRUPO 
CAIXA SEGUROS 
VEM ACUMULANDO 
PRÊMIOS E POSIÇÕES 
DE DESTAQUE NOS 
RANKINGS DOS 
PRINCIPAIS ANUÁRIOS 
DOS SETORES 
FINANCEIRO E DE 
SEGUROS. CONFIRA OS 
PRÊMIOS RECEBIDOS 
EM 2012:
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51º MAIOR GRUPO PRIVADO  
COM ATUAÇÃO NO BRASIL

O anuário Exame Melhores e Maiores colocou o Grupo CAIXA SEGUROS entre 
os 200 maiores grupos privados com atuação no Brasil. De acordo com este 
ranking, ordenado por valor de receitas, a Companhia ocupa o 51º lugar, com 
R$ 7,6 bilhões em vendas líquidas. Além disso, o Grupo também está presente 
no ranking das 50 maiores seguradoras por prêmios líquidos emitidos, como a 
12ª maior Companhia do país, com R$ 2,2 bilhões em prêmios.

LÍDER EM VENDAS NO  
RAMO HABITACIONAL 

O prêmio Segurador Brasil concedeu à CAIXA SEGUROS destaque na categoria 
“Líder de Mercado em Vendas – Habitacional”. Em 2012, a seguradora possuía 
68,5% de participação no mercado de seguros habitacionais, protegendo o 
financiamento da casa própria de 2,5 milhões de brasileiros.

UMA DAS EMPRESAS MAIS  
ADMIRADAS DO BRASIL

A CAIXA SEGUROS é a sétima empresa de seguros mais admirada por 
executivos de todo o país, segundo o anuário “As empresas mais admiradas 
no Brasil”, publicado pela revista Carta Capital. O prêmio é fruto de extensa 
pesquisa que avalia 48 segmentos da economia a partir de quesitos como 
ética, qualidade de produtos e serviços, inovação, qualidade de gestão e 
responsabilidade social, dentre outros. 

RENTABILIDADE RECORDE

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo CAIXA SEGUROS foi reconhecido como 
a empresa mais rentável do setor pelo anuário “Valor Grandes Grupos”, do 
jornal Valor Econômico. No quesito rentabilidade sobre patrimônio, é uma das 
melhores do setor, com índice de 33,5%.



PRINCIPAIS 
RELACIONAMENTOS



TABEBUIA IMPETIGINOSA, GUIANA FRANCESA

Uma cor se destaca em um oceano verde na Guiana Francesa. 
Reinando sozinha, a tabebuia impetiginosa (conhecida no Brasil 
como pau d’arco ou ipê) se revela em baixa densidade e nos convida 
a refletir sobre a importância de se preservar a rica biodiversidade 
das florestas tropicias, onde são encontradas milhares de espécies 
de vegetais. E a tabebuia é assim: uma dessas riquezas. Encontrada 
em florestas tropicais úmidas do México até a Argentina, é muito 
conhecida por seus usos medicinais. O Grupo CAIXA SEGUROS faz 
a sua parte na preservação de uma parte da floresta tropical por 
meio do plantio de árvores na Mata Atlântica, em locais até então 
destinados à pecuária leiteira (atividade responsável por grande 
parte do desmatamento).

PRINCIPAIS 
RELACIONAMENTOS
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PRINCIPAIS RELACIONAMENTOS
PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

O Grupo CAIXA SEGUROS é reconhecidamente uma das 
melhores empresas para se trabalhar no mercado brasileiro. 
Temos um dos mais completos programas de qualidade de 

vida do setor e investimos fortemente na valorização e na retenção 
de talentos. O Grupo tem como diferencial uma série de vantagens 
aos nossos colaboradores, como plano de saúde, participação 
no lucro, programas de capacitação, bolsas de graduação e pós 
graduação, auxílio-creche e muitos outros benefícios.

Ao longo dos anos, construímos um ambiente de trabalho 
prazeroso, que estimula a atuação em equipe, a criatividade, o 
empreendedorismo e o desejo de crescer profissionalmente dentro 
da própria empresa. Fechamos o ano de 2012 com um time coeso 
e comprometido com o crescimento de nossas cinco empresas 
operacionais, composto por 634 empregados e 69 estagiários. 

Outro diferencial do Grupo é a qualidade do quadro de 
profissionais. Hoje, 51,7% dos nossos empregados têm curso 
superior. Destes, 25% têm mestrado ou pós-graduação. E nós 

NÓS CUIDAMOS DE PESSOAS, DENTRO E FORA DO AMBIENTE 
DE TRABALHO.  EM 2012, INVESTIMOS R$ 2 MILHÕES NO 
DESENVOLVIMENTO DOS NOSSOS PROFISSIONAIS

PÚBLICO 
INTERNO
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colaboramos ativamente para a qualificação da 
equipe, investindo cerca de R$ 2 milhões por ano 
em cursos de capacitação e treinamentos. 

QUALIDADE  DE VIDA 

Quem vive bem trabalha melhor.  
Partindo dessa premissa, o Grupo CAIXA SEGUROS 
criou, em 2007, o programa Viva Bem, que 
oferece atividades de qualidade de vida para os 
nossos profissionais. É incentivada a prática de 
atividades físicas, a adoção de hábitos saudáveis 
de alimentação e o abandono do tabagismo. Fazem 
parte do programa atividades como o Clube de 
Corrida, o Clube de Ciclismo e o Vigilantes do Peso. 

A empresa também oferece sessões gratuitas de 
massoterapia, massagem antiestresse e ginástica 
laboral durante o horário de expediente. O objetivo 
é prevenir e reduzir o nível de estresse dos 
colaboradores e evitar doenças ocupacionais como 
a Lesão por Esforço Repetitivo (LER).

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

O Grupo CAIXA SEGUROS conta com uma Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), criada em 
2006 e regulamentada pelo Ministério do Trabalho. 
A comissão, renovada anualmente, conta com 
sete integrantes: três são indicados pela empresa 
e quatro são eleitos, por voto direto e secreto, 
diretamente pelos colaboradores. Graças aos 
esforços da equipe, os riscos de acidente no Grupo 
são extremamente pequenos. Em 2012, houve 
apenas um acidente de trabalho na Companhia. 

POR QUE 
VALE A PENA 
TRABALHAR 
NO GRUPO 
CAIXA 
SEGUROS

EQUIDADE 
DE GÊNERO
• 55,8% dos nossos 

profissionais são 
mulheres e, no final 
de 2012, 36,7% dos 
cargos de gestores 
eram ocupados por 
elas.

CRESCIMENTO
• No Grupo CAIXA 

SEGUROS, as pessoas 
são reconhecidas pela 
sua competência e 
esforço. A empresa 
qualifica seus 
empregados e faz 
questão de valorizar 
talentos, promovendo 
por mérito os 
melhores talentos da 
empresa. Tanto que, 
em 2012, 29% dos 
processos seletivos 
foram preenchidos 
com empregados do 
Grupo.
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PRINCIPAIS RELACIONAMENTOS

Baseamos nossa relação 
com o público na ética e 
na responsabilidade. Quem 

faz negócios com o Grupo CAIXA 
SEGUROS tem certeza de se 
relacionar com uma instituição 
séria, sustentável e disposta a 
entregar sempre o melhor à 
família brasileira.

 De todos os públicos com os 
quais nos relacionamos, um 
deles merece sempre atenção 
especial: os clientes. Nossa 
obrigação é ouvi-los e valorizar 
cada sugestão, cada reclamação 
e cada incentivo. 

Nossos clientes têm várias 
formas de chegar até nós. 
Podem acessar a Ouvidoria por 
diferentes caminhos, como e-mail, 
correspondência, ligação direta 
no 0800 da Central de Ouvidoria 
do Grupo ou da própria CAIXA, ou 
por intermédio de órgãos como 
SUSEP, BACEN, PROCON e ANS. Do 
total de reclamações procedentes 
recebidas pela ouvidoria, 92,6% 
foram solucionadas.

Também é possível entrar em 
contato com todas as empresas 
do Grupo por e-mail, telefone, 
carta, webchats ou por meio 
das redes sociais. Temos contas 
ativas no Twitter, Facebook, 
YouTube e Instagram, 
mantendo os clientes  
sempre atualizados com 
informações sobre produtos e 
novidades do Grupo.  

Outro importante canal de 
relacionamento com o cliente 
são os Serviços Online – 
canal que permite ao cliente 
gerenciar seus produtos sem 
sair de casa. Tudo isso com 
a segurança e a comodidade 
que só o Grupo CAIXA 
SEGUROS sabe oferecer. 

Para completar, temos 
um blog com dicas para a 
melhoria do dia a dia dos 
clientes e vários outros 
assuntos que possam 
despertar o interesse de quem 
busca proteção no presente e 
qualidade de vida no futuro.

PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

PÚBLICO EXTERNO

COMPROMISSO 
PÚBLICO COM O 
CLIENTE E DEMAIS 
PARCEIROS
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Brasília é conhecida em todo o Brasil como a capital da esperança, por reunir os sonhos de pessoas vindas 
dos quatro cantos do País. Gente disposta a ajudar a construir – no coração do cerrado – um novo projeto de 
nação. Assim como tantos outros brasileiros, o Grupo CAIXA SEGUROS deixou sua terra natal, a cidade do Rio 
de Janeiro, e se mudou para Brasília, quando ela ainda era uma jovem capital. E  assim como tantos outros 
brasileiros, nos apaixonamos pela cidade e, aqui, fincamos raizes. Hoje, somos brasilienses de coração e nos 
orgulhamos de ser a maior empresa privada da capital do Brasil.



GRANDES NÚMEROS



CORAÇÃO DE VOH, NOVA CALEDONIA, FRANÇA

Uma imagem bonita, mas que reflete a intervenção humana na 
natureza. É assim a fotografia do coração de Voh, localizado na Nova 
Caledônia (França). O manguezal – que se desenvolve em solos 
lodosos, exposto às alternâncias de marés – está recuando devido 
a exploração de recursos, expansão agrícula e urbana, poluição e 
criação de camarões. Na maré baixa é possível ver essas extensões 
nuas e salgadas, que formam um coração. Os mangues revestem 
quase ¼ dos litorais tropicais e é indispensável à fauna marinha 
e ao equilíbrio do litoral, além de, nessa região, ser de extrema 
importância à economia local. Para evitar que seus negócios 
também sofram qualquer tipo de recuo, o Grupo CAIXA SEGUROS 
investe em uma gestão sustentável, baseada no aumento das 
vendas e no controle de sinistralidade da carteira.

GRANDES NÚMEROS
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GRANDES NÚMEROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

ATIVO 31/12/12 31/12/11

 Circulante  9.711.232  8.601.491 

Disponível  39.585  35.084 

Aplicações Financeiras  8.380.596  7.422.779 

Créditos operacionais  274.865  326.779 

Títulos e créditos a receber e outros valores  979.716  782.222 

Despesas de comercialização diferidas  36.470  34.627 

 Total do realizável a longo prazo  21.738.008  17.548.933 

Aplicações  20.739.587  16.828.484 

Títulos e créditos a receber e outros valores  998.421  720.449 

 Total do intangível e imobilizado  266.277  190.424 

 TOTAL DO ATIVO  31.715.517  26.340.848 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/12 31/12/11

 Circulante  26.041.029  22.159.896 

Obrigações a pagar  1.232.765  1.014.268 

Débitos operacionais  129.403  148.043 

Depósitos de terceiros  110.824  122.626 

Provisões técnicas  24.568.037  20.874.959 

 Exigível a longo prazo   1.480.229  1.073.968 

 Participação dos acionistas minoritários  214.141  168.651 

 Patrimônio líquido  3.980.118  2.938.333 

 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  31.715.517  26.340.848 
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LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO

31/12/12 31/12/11 31/12/10

      Prêmios emitidos líquidos  2.492.346  2.177.415  1.841.546 

      Prêmios resseguros cedidos  (30.439)  (24.717)  (3.844)

   Prêmios retidos  2.461.907  2.152.698  1.837.702 

      Variações das provisões técnicas  (471.822)  (327.384)  (254.259)

   Prêmios ganhos  1.990.085  1.825.314  1.583.443 

   Sinistros retidos  (528.719)  (622.039)  (524.149)

   Despesas de comercialização  (189.093)  (136.304)  (100.190)

   Outras receitas e despesas operacionais  (129.349)  (146.202)  107.879 

Total das operações de seguros  1.142.924  920.769  1.066.983 

   Rendas de contribuições retidas  3.921.704  3.783.703  3.364.102 

   Variações das provisões técnicas  (3.803.241)  (3.687.647)  (3.286.453)

   Benefícios e sinistros  (11.362)  (17.595)  (9.798)

   Despesas de comercialização retidas  (35.740)  (27.640)  (15.614)

   Outras receitas e despesas operacionais  (35.649)  (28.717)  (19.514)

Total das operações de previdência  35.712  22.104  32.723 

   Receita com título de capitalização  1.203.572  1.151.698  1.014.052 

   Despesas com títulos resgatados e sorteados  (1.039.863)  (969.204)  (859.728)

   Despesas de comercialização  (60.144)  (92.807)  (65.963)

   Outras receitas e despesas operacionais  14.270  (3.693)  11.399 
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GRANDES NÚMEROS

31/12/12 31/12/11 31/12/10

Total das operações de capitalização  117.835  85.994  99.760 

   Receita de outras operações  277.565  245.649 

   Despesas de comercialização  (42.791)  (33.535)

   Outras receitas e despesas operacionais  (26.022)  (6.477)

Total de outras operações  208.752  205.637  -   

   Despesas administrativas  (252.749)  (251.453)  (225.575)

   Despesas com tributos  (186.515)  (181.435)  (175.883)

   Receitas e despesas financeiras  1.012.019  881.873  715.272 

   Resultado não operacional e outros valores  5.871  1.930  (6.765)

 Resultado antes dos impostos e participações  2.083.849  1.685.419  1.506.515 

   Impostos e Contribuição Social  (771.064)  (602.373)  (544.949)

   Participações sobre o lucro  (11.424)  (11.564)  (8.938)

   Participações dos minoritários  (78.457)  (61.621)  (63.126)

   Variação nas controladas não decorrente do resultado  -    -    -   

 Lucro líquido do exercício  1.222.904  1.009.861  889.502 

INDICADORES ECONÔMICOS DO GRUPO EM 12/2012 EM 12/2011 EM 12/2010

ÍNDICE DE CUSTO ADMINISTRATIVO SEM TRIBUTOS - IA 10,0% 10,8% 12,5%

ÍNDICE COMBINADO - ICO 43,9% 50,3% 51,8%

ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO - ICOA 4,3% 12,7% 12,4%

MARGEM LÍQUIDA 48,8% 43,6% 49,0%
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ATIVOS SOB GESTÃO

* Aplicações financeiras de curto e a longo prazo

2010

Caixa Capitalização  2.514,6 

Caixa Vida e Previdência 13.701,3

Caixa Consórcio 299,0

Caixa Seguros 3.912,1

2009
Caixa Seguros 3.386,8

Caixa Capitalização 2.276,1

Caixa Vida e Previdência 10.900,8

Caixa Consórcio 248,8

2011
Caixa Seguros 3.951,7 

16.732,7Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização  2.681,0

351,6Caixa Consórcio

14,8Caixa Seguros Saúde

2012
Caixa Seguros 4.441,6

Caixa Capitalização 2.966,8 

Caixa Vida e Previdência  19.863,1 

Caixa Consórcio 251,6

9,7Caixa Seguros Saúde
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GRANDES NÚMEROS

RESERVAS TÉCNICAS

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2009
1.725,0 

10.535,3 

1.888,3

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2010
 2.059,7

 13.243,3

2.097,2 

* Total das reservas técnicas de seguros, previdência e capitalização por empresa

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2011
2.527,8

16.199,1

2.239,8

0,6Caixa Seguros Saúde

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2012
 2.884,2

19.402,7

 2.388,7

3,8Caixa Seguros Saúde
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FATURAMENTO

* Prêmios emitidos líquidos de cancelamentos e restituições, receitas de contribuição de 
previdência, receita com títulos de capitalização e taxa de adm. de consórcios

2009
Caixa Seguros 1.627,2 

Caixa Vida e Previdência 3.019,6

Caixa Capitalização 901,2

Caixa Consórcio 198,5

2010
Caixa Seguros 1.953,6

Caixa Vida e Previdência 3.366,9

Caixa Capitalização 1.045,1

Caixa Consórcio 134,1

2011
Caixa Seguros 2.257,3

Caixa Vida e Previdência 3.783,7

Caixa Capitalização 1.159,6

Caixa Consórcio 243,0 

1Caixa Seguros Saúde

2012
Caixa Seguros 2.542,7

Caixa Capitalização 1.203,3

Caixa Consórcio 260,8 

17,6Caixa Seguros Saúde

Caixa Vida e Previdência 3.921,7
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GRANDES NÚMEROS

MARGEM TÉCNICA

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2009
725,0

75,8

187,9

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2010
959,3

98,5

244,3

* Resultados Operacionais de Seguros, Previdência e Capitalização excluíndo Outras Receitas e Despesas Operacionais.

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2011
1.068,7

99,0

313,0

1,9Caixa Seguros Saúde

Caixa Vida e Previdência

Caixa Capitalização

Caixa Seguros

2012
1.272,5

 112,2

372,7

20,1Caixa Seguros Saúde
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RESULTADO FINANCEIRO

2009
Caixa Seguros 299,5

Caixa Capitalização 142,0

Caixa Vida e Previdência 35,7 

Caixa Consórcio 19,4

24,3Caixa Consórcio

146,7Caixa Capitalização

2010
Caixa Seguros 294,4

Caixa Vida e Previdência 57,4 

* Receitas e despesas financeiras por empresa

2011
Caixa Seguros 370,9

Caixa Capitalização 160,1

Caixa Vida e Previdência 50,7

Caixa Consórcio 33,4

0,4Caixa Seguros Saúde

2012
Caixa Seguros 323,1

Caixa Capitalização 184,8 

Caixa Vida e Previdência 52,1

Caixa Consórcio 24,9

1,1Caixa Seguros Saúde
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GRANDES NÚMEROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2012

2011

2010

2009 2.228,2 

2.550,6

2.938,3

3.980,1

* Grupo Caixa Seguros

LUCRO LÍQUIDO

759,9

889,5

1.009,9

1.222,92012

2011

2010

2009

*Grupo Caixa Seguros

ROE – PL MÉDIO

“Return Over Equity” – Lucro líquido do período / Patrimônio líquido médio do ano

2012

35,4%

2011

36,8%

2010

37,2%
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CUSTO ADMINISTRATIVO SEM TRIBUTOS

LUCRO LÍQUIDO

 Caixa Seguros    Caixa Vida e Previdência    Caixa Capitalização    Caixa Consórcio    Grupo Caixa Seguros

2008 2009 2010 2011 2012

20%

10%

0%

* Grupo Caixa Seguros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



VISÃO DE 
SUSTENTABILIDADE



VOO DE FLAMINGOS-ROSA ACIMA DAS  
FORMAÇÕES CRISTALINAS DO LAGO MAGADI, QUÊNIA

A fenda de Rift se originou de um corte na crosta terrestre 
ocorrido há cerca de 30 milhões de anos e se estende por quase 
sete mil quilômetros no leste da África. Esse buraco, visto de cima, 
é resultado de uma sucessão de falhas que vão do Mar Vermelho 
a Moçambique. Circundado por planaltos vulcânicos, apesar 
de inóspitos, esses lagos, com temperatura média de 40º, são 
moradia de uma espécie de peixe endêmico e recebe milhões de 
flamingos que se alimentam de suas algas. Nesses lagos também 
se encontram os cristais de sesquicarbonato, considerados os 
mais puros do mundo, explorados há um século para ser utilizado 
na indústria de vidro e detergentes. No Brasil, o Grupo CAIXA 
SEGUROS compreende a lição da natureza: é possível crescer, 
mesmo em ambiente inóspito. E a prova disso é que a seguradora 
cresce ininterruptamente há onze anos, não se deixando abalar 
pelas oscilações do mercado financeiro. 

VISÃO DE 
SUSTENTABILIDADE
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Cuidar do futuro é uma das premissas do Grupo CAIXA 
SEGUROS. Para nós, o desenvolvimento econômico só 
faz sentido se vier acompanhado de desenvolvimento 

sustentável. Nossas empresas incentivam a adoção de atitudes 
e comportamentos sustentáveis – por parte de nossos diretores, 
colaboradores e clientes – em campanhas e projetos pensados de 
forma planejada, com foco em resultados mensuráveis e concretos.

Somos investidores sociais, pois repassamos recursos de 
forma sistemática a projetos de interesse público, nas áreas de 
educação para saúde, meio ambiente e cultura. Avaliamos de 
forma científica, o retorno desses investimentos para conhecer o 
impacto e apresentar o lucro social (ganho à comunidade) que 
foi gerado pelos nossos projetos e ações. 

PENSAMENTO 
RESPONSÁVEL

TODOS OS PROJETOS E AÇÕES DO GRUPO CAIXA 
SEGUROS CONSIDERAM OS IMPACTOS GERADOS 
NO MEIO AMBIENTE, NA SOCIEDADE E NA 
SUSTENTABILIDADE DOS NOSSOS NEGÓCIOS
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POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDADE 

Desde 2011, o Grupo CAIXA 
SEGUROS conta com uma 
política de sustentabilidade 
normatizada para auxiliar nossos 
executivos a gerir todos os 
projetos e ações, considerando 
os impactos causados na 
sociedade, no meio ambiente 
e na saúde financeira do 
Grupo. Tais diretrizes estão em 
consonância com os princípios de 
responsabilidade socioambiental 
recomendados pela Organização 
das Nações Unidas. 

Este nosso compromisso com a 
responsabilidade socioambiental 
é sistematicamente 
acompanhado e fomentado pelo 
Comitê de Sustentabilidade – 
órgão consultivo formado por 
integrantes voluntários de toda 
a Companhia e liderado, desde 
sua fundação, pelo presidente do 
Grupo, Thierry Claudon.

Em 2012 – após o lançamento 
da pesquisa Juventude, 
Comportamento e Aids – o 
Grupo CAIXA SEGUROS decidiu 
expandir suas atividades de 
responsabilidade socioambiental 
com a criação do Instituto Social 
CAIXA SEGUROS que, a partir 
de 2013, será responsável pela 
gestão de todos os programas 
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de promoção social e desenvolvimento 
sustentável da Companhia. O Instituto 
terá como foco: a juventude brasileira e 
a preservação do meio ambiente.

Além de fortalecer os programas já 
desenvolvidos por nossas empresas 
– como o Jovem de Expressão, o 
Programa Ambiental e o projeto 
Carbono Seguro –, o Instituto prevê 
a criação de novos programas de 
promoção da saúde, empreendedorismo 
e intercâmbio de experiências bem 
sucedidas entre o Brasil e a França. 

PACTO GLOBAL 

O Grupo CAIXA SEGUROS é signatário do Pacto 
Global das Nações Unidas, documento que estabelece 
diretrizes de boas práticas da cidadania empresarial em 
quatro áreas: direitos humanos, relações de trabalho, 
responsabilidade ambiental e combate à corrupção. A 
adesão é voluntária e quem o assina se compromete 
a seguir as condutas estabelecidas e prestar contas à 
sociedade dos progressos alcançados. De acordo com 
a Organização das Nações Unidas, a adesão é feita por 
“lideranças corporativas inovadoras e comprometidas 
com a construção de um mundo melhor”. 

As empresas 
devem 
combater a 
corrupção 
em todas as 
suas formas, 
inclusive 
extorsão e 
propina.

Combate à 
Corrupção Direitos Humanos

As empresas 
devem 
apoiar e 
respeitar 
a proteção 
dos direitos 
humanos 
reconhecidos 
internacio-
nalmente.

Certificar-
-se de que 
não são 
cúmplices 
em abusos 
dos direitos 
humanos. 

As empresas 
devem 
defender a 
liberdade de 
associação e 
o reconheci-
mento efeti-
vo do direito 
à negociação 
coletiva.

A erradica-
ção efetiva 
do trabalho 
infantil.

A eliminação 
de todas as 
formas de 
trabalho 
forçado ou 
compulsório.

A eliminação 
da discri-
minação no 
emprego e 
ocupação. 

Trabalho Meio Ambiente

Desenvolver 
iniciativas a 
fim de pro-
mover maior 
responsa-
bilidade 
ambiental.

As empresas 
devem 
apoiar uma 
abordagem 
preventiva 
sobre os 
desafios 
ambientais.

Incentivar o 
desenvolvi-
mento e a 
difusão de 
tecnologias 
ambien-
talmente 
sustentáveis.   

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
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INVESTIMOS NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 
DOS JOVENS, COM 
FOCO NA REDUÇÃO DA 
MORTALIDADE POR 
CAUSAS VIOLENTAS 

Os jovens brasileiros são 
o público preferencial 
dos investimentos sociais 

do Grupo CAIXA SEGUROS. 
Desde 2008, o Grupo investe 
no programa social Jovem 
de Expressão, e, em 2012, 
a instituição coordenou a 
pesquisa nacional Juventude, 
Comportamento, DSTs e AIDS,  em 
parceria com o Ministério da 

Saúde e a Organização Pan-
Americana da Saúde. O estudo 
entrevistou 1.208 jovens de 15 
estados e do Distrito Federal para 
entender quais comportamentos 
deixam o público entre 18 e 
29 anos melhor informado e, 
consequentemente, menos 
exposto a doenças  
sexualmente transmissíveis,  
AIDS e hepatites virais.

CAUSA SOCIAL
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Lançada no Dia Mundial de Luta 
contra a AIDS, 1º de dezembro,  
a pesquisa revelou números 
interessantes sobre essa faixa 
etária: 91% dos jovens entre 18 e 
29 anos já tiveram relação sexual, 
40% acreditam que quando estão 
em um relacionamento estável não 
precisam usar camisinha e 20% 
ainda acham que é possível pegar 
AIDS pela saliva. Com base nesse e 
em outros dados levantados pelo 
estudo, o Grupo CAIXA SEGUROS 
está desenhando estratégias para 
trabalhar a prevenção contra a 
AIDS, junto a esse público.

A  pesquisa sobre AIDS  
não foi a primeira realizada por 
nossas empresas com foco na 
juventude. Em 2007, publicamos 
o estudo Fatores Determinantes da 
Violência Interpessoal entre Jovens 
no DF, que comprovou: 50,2% dos 
jovens que cometem agressões já 
sofreram algum tipo de violência. 
Ou seja, eles reproduzem com os 
outros as agressões das quais são 
vítimas. O local onde praticamente 
todas as formas de exposição à 
violência ocorria era na rua, perto 
de casa. Os principais algozes, 
nestes casos, são os vizinhos, os 
amigos e os policiais.

Os resultados destes estudos 
ajudaram a Companhia a aprimorar 
o programa Jovem de Expressão, 
que atende a cerca de 300 

VALE DESTACAR: A CAIXA 
SEGUROS FOI A PRIMEIRA 

EMPRESA BRASILEIRA 
A TRANSFERIR UMA 

TECNOLOGIA SOCIAL DE 
SUCESSO A UM ÓRGÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS.

DNA SUSTENTÁVEL
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PATROCÍNIOS 
CULTURAIS

Quando o brasileiro 
encontra a marca do 
Grupo CAIXA SEGUROS 

em um filme, peça de teatro, 
show ou exposição, ele pode ter 
certeza: ali está uma produção 
de qualidade, que  promove a 
cultura brasileira ou estimula 
o intercâmbio cultural entre o 
Brasil e outros países. 

Em 2012, a Companhia 
patrocinou a exposição A Terra 
Vista do Céu, de Yann Arthurs-
Bertrand, cujas fotos ilustram este 
relatório. Além disso, também 
aportamos recursos em filmes 
que tiveram grande destaque no 
cenário nacional, como “Gonzaga, 
de pai para filho”, do diretor Breno 
Silveira, e “Paraísos Artificiais”, do 
diretor Marcos Prado. Este último 
estimulou um amplo debate 
sobre o uso de drogas sintéticas 
entre os jovens – público 
preferencial de nossos programas 
de responsabilidade social. 

Ainda no último exercício, 
levamos aos palcos a peça “Se 

você me der a mão”, inspirada em 
um caso real de superação do 
câncer de mama.  Um presente 
especial do Grupo CAIXA 
SEGUROS às mulheres, público 
a quem a Companhia dedica o 
máximo de cuidado e atenção, 
ofertando um portfólio especial 
de produtos, que garantem 
proteção, segurança e muitos 
benefícios sob medida.

E para completar nossa atuação 
como investidores culturais, 
somos patrocinadores do 
o projeto “Eu Faço Cultura”, 
realizado pelo Movimento 
Cultural do Pessoal da CAIXA. 
A iniciativa levou shows de 
qualidade a milhares de pessoas 
em mais de 30 cidades brasileiras, 
somente em 2012. Desde seu 
lançamento, em 2007, o “Eu Faço 
Cultura” já alcançou mais de 500 
mil pessoas, entre participantes 
das oficinas e espectadores 
dos shows, visitou mais de 200 
cidades brasileiras e mais do que 
triplicou as doações feitas por 
pessoa física via Lei Rouanet.

jovens carentes de duas 
comunidades do Distrito 
Federal: Sobradinho II e 
Ceilândia. O objetivo é 
promover a saúde e reduzir 
a exposição dos jovens a 
violências e drogas.

Ciente do potencial 
transformador de seu 
programa, o Grupo 
decidiu transferir a 
tecnologia social de 
combate à violência do 
Jovem de Expressão ao 
Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e 
Crimes (UNODC). A empresa 
continua investindo no 
programa, mas a parceria 
ampliou o alcance do 
Jovem de Expressão, 
tornando-o uma referência 
nacional e internacional. 

INVESTIR EM 
CULTURA TAMBÉM 
É UMA FORMA DE 
CUIDAR DO FUTURO 
DA FAMÍLIA 
BRASILEIRA. POR 
ISSO, NOSSA MARCA 
ESTÁ PRESENTE 
NAS TELONAS, 
NOS PALCOS E 
EM GRANDES 
EXPOSIÇÕES
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Fazemos tudo que está 
ao nosso alcance para 
garantir um futuro 

melhor às novas gerações e 
entendemos a importância 
de preservar e reconstituir, 
hoje, os recursos naturais e a 
biodiversidade planetária. 

Nossas empresas contam 
com um Programa Ambiental, 
validado pelo Comitê 
de Responsabilidade 
Socioambiental, fundamentados 
em cinco eixos: reduzir o 
consumo de recursos naturais; 
reutilizar matérias primas; 
reciclar escolhendo materiais 
que possam voltar à cadeia 
produtiva; repensar as atitudes 
e mudar hábitos; e respeitar, 
protegendo a biodiversidade.

Desde a adoção desta política, 
em 2009, reduzimos em 80% 
a utilização de materiais 
descartáveis. Para tanto, bastou 
substituir os copos de plástico 
por outros de vidro. 

Mais recentemente, em 2011, 
implantamos a coleta seletiva 
e passamos a vender plásticos 
e papéis coletados a empresas 
recicladoras. Os recursos 
obtidos são reinvestidos no 
próprio Programa Ambiental. 
Já o lixo orgânico é repassado, 
em separado, ao Serviço de 
Limpeza Urbana de Brasília. 
Além disso, implementamos o 
projeto impressão centralizada, 
que contribuiu na redução 
do consumo de papéis e 
cartuchos. 

CUIDADO COM O PLANETA

NOSSAS 
EMPRESAS 
SEGUEM CINCO 
PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS 
À PRESERVAÇÃO 
DO MEIO 
AMBIENTE: 
REDUZIR, 
REUTILIZAR, 
REPENSAR, 
RECICLAR E 
RESPEITAR

CARBONO SEGURO

Dezessete hectares da Mata Atlântica – equivalentes a 34 campos de futebol  – ficarão livre da 
depredação ambiental por, pelo menos, três décadas, graças ao Programa Carbono Seguro, patrocinado 
pela CAIXA CAPITALIZAÇÃO. Primeiro programa do mundo a criar reserva de carbono em áreas até então 
destinadas à pecuária leiteira, a iniciativa transformou pequenos produtores rurais em guardadores da 
Mata Atlântica. Desde 2008, em vez de arredarem suas propriedades à pecuária, esse grupo mantém suas 
terras intactas, adotando um novo modelo sustentável de desenvolvimento.
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EMISSÃO DE 
GASES DE EFEITO 
ESTUFA 

A CAIXA SEGUROS foi 
a primeira seguradora 
brasileira a compensar, por 
meio do plantio de árvores, 
a emissão de gases do efeito 
estufa (GEE) da sua matriz.  
Em 2012, o Grupo plantou 
5.380 árvores na Mata 
Atlântica para compensar 
a emissão de quase duas 
mil toneladas de CO2. Esse 
monitoramento das emissões 
da Companhia é realizado 
pela Diretoria Financeira 
em parceria com o Comitê 
de Responsabilidade 
Socioambiental.

Devido a essa iniciativa, o 
Grupo recebe, desde 2007, o 
selo Carbon Free da Iniciativa 
Verde – organização 
referência internacional no 
combate ao aquecimento 
global. O selo, utilizado pela 
Companhia em toda a sua 
comunicação e publicidade, 
atesta a preocupação do 
Grupo com uma gestão 
sustentável. Além dele, 
também recebemos um 
certificado que evidencia o 
número de árvores plantadas 
pela ONG em nosso nome. 



INDICADORES GRI



BALEIA  AO LONGO DO LARGO DO VALDÉS, NA ARGENTINA

No inverno, as baleias da costa da Antártica migram rumo aos 
mares do sul, para a península de Valdés, com o objetivo de se 
acasalarem e reproduzirem. Até 1950, as baleias foram vítimas 
de caça intensiva devido a sua carne e ao óleo extraído de sua 
gordura. Isso quase as levou a extinção. Em 1982, foi declarada uma 
moratória proibindo a caça para fins comerciais. Mesmo com essa 
mobilização, estima-se que desde 1986, quase 32 mil baleias foram 
mortas. O Grupo CAIXA SEGUROS é contrário à matança de animais 
e hoje cuida de uma área de 12 hectares na Mata Atlântica, onde os 
animais e as plantas são respeitados e preservados. 

INDICADORES GRI
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SOBRE ESSE RELATÓRIO

Este Relatório de 
Sustentabilidade segue as 
diretrizes previstas pelo 

Global Report Iniciative (GRI)*, 
relatando o desempenho de 
nossas cinco empresas, em 2012, 
no que se refere às dimensões 
econômico-financeira, social 
e ambiental. Todos os dados 
levantados são relativos ao 
período compreendido entre 
os dias 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2012. O documento 
apresenta também os princípios 
e os valores que conduzem a 
atuação da empresa, bem como 
suas estratégias e compromissos 
perante os diversos públicos de 
relacionamento.

Os dados contidos neste 
Relatório mantém as 
mesmas fontes e tábuas de 
cálculo utilizadas na edição 
imediatamente anterior a este 
documento (Relatório Anual de 
2011), disponível ao público 
pela Internet, no endereço www.
cuidardofuturo.com.br

A confecção desse relatório 
está alinhada à política de 
sustentabilidade da Companhia, 
que prevê o consumo consciente 
de recursos, incluindo o papel. 
Justamente por isso, desde 
2010, nosso Relatório de 
Sustentabilidade está disponível 
apenas no formato eletrônico, no 
site citado no parágrafo anterior. 

O público-alvo deste Relatório 
são os principais stakeholders 
identificados pelo Grupo 
CAIXA SEGUROS: acionistas, 
colaboradores, parceiros, clientes, 
órgãos regulamentadores do 
mercado segurador, fornecedores 
e instituições da sociedade. 
Apesar de ter seus stakeholders 
previamente mapeados, a 
corporação ainda não dispõe 
de um processo estruturado de 
engajamento desses públicos 
para efeitos de identificação 
de temas e abordagens 
para o Balanço Social. As 
informações para a elaboração 
deste documento foram 
prestadas por diversas áreas 

da empresa, sob a coordenação 
da Superintendência de 
Comunicação Corporativa 
(SUPEC).

Diretrizes GRI – o Grupo CAIXA 
SEGUROS adota a terceira 
(e mais recente) versão das 
Diretrizes GRI, a G3. Com base 
nas informações publicadas e 
nos indicadores de desempenho 
consolidados nesta edição, 
a empresa acredita estar em 
condições de declarar o presente 
documento como integrante do 
nível C da estrutura GRI.

Caso tenha interesse em obter 
esclarecimentos adicionais sobre 
este documento, envie um email 
para dimec@caixaseguros.com.br, 
aos cuidados de Gabriela Ortiz. 

Os indicadores GRI utilizados 
neste balanço, bem como 
as respostas e a indicação 
das páginas nas quais 
seus conteúdos podem ser 
encontrados, aparecem descritos 
nas páginas a seguir
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ÍNDICE REMISSIVO DE INDICADORES GRI (G3)

1. ESTRATÉGIA E ANÁLISE

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
1.1 Declaração do detentor do cargo com maior 

poder de decisão na organização sobre 
a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia

- Mensagem do presidente do Grupo

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades

- Perfil institucional

2. PERFIL ORGANIZACIONAL

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
2.1  Nome da organização - Apresentação

- O Grupo

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços - Nossas empresas

2.3 Estrutura operacional da organização, 
incluindo principais divisões, unidades 
operacionais, subsidiárias e joint ventures

- Governança Corporativa

2.4 Localização da sede da organização - O Grupo

- Fale conosco

2.5 Número de países em que a organização 
opera e nome dos países em que suas 
principais operações estão localizadas ou são 
especialmente relevantes para as questões de 
sustentabilidade cobertas pelo relatório

- O Grupo

- Perfil institucional

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade - Acionistas
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Índicador Descrição GRI Localização no relatório
2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação 

geográfica, setores atendidos e tipos de 
clientes/ beneficiários)

- Perfil institucional

2.8 Porte da organização - Perfil institucional

- Grandes números

-Indicadores financeiros

- O Grupo

2.9 Principais mudanças durante o período coberto 
pelo relatório referentes a porte, estrutura ou 
participação acionária

- Governança corporativa

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo 
relatório

- Prêmios e reconhecimento

3. PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
3.1 Período coberto pelo relatório (como 

ano contábil/civil) para as informações 
apresentadas 

- Sobre esse relatório

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se 
houver).

- Sobre esse relatório

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, 
etc.)

- Sobre esse relatório

3.4 Dados para contato em caso de perguntas 
relativas ao relatório ou ao seu conteúdo

- Sobre esse relatório

3.5 Processo para definição do conteúdo do 
relatório

- Sobre esse relatório
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Índicador Descrição GRI Localização no relatório
3.6 Limite do relatório (como países, divisões, 

subsidiárias, instalações arrendadas, joint 
ventures, fornecedores). 

- Sobre esse relatório

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações 
específicas quanto ao escopo ou ao limite do 
relatório

- Não se aplica

3.8 Base para a elaboração do relatório no que se 
refere a joint ventures, subsidiárias, instalações 
arrendadas, operações terceirizadas e 
outras organizações que possam afetar 
significativamente a comparabilidade entre 
períodos e/ou entre organizações

- Não se aplica

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases 
de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, 
que sustentam as estimativas aplicadas 
à compilação dos indicadores e outras 
informações do relatório.

- Sobre esse relatório

3.10 Explicação das consequências de quaisquer 
reformulações de informações fornecidas 
em relatórios anteriores e as razões para tais 
reformulações (como fusões ou aquisições, 
mudança no período ou ano-base, na natureza 
do negócio, em métodos de medição).

- Não se aplica

3.11 Mudanças significativas em comparação com 
anos anteriores no que se refere a escopo, 
limite ou métodos de medição aplicados no 
relatório

- Governança corporativa

3.12 Tabela que identifica a localização das 
informações no relatório

- Índice remissivo

3.13 Política e prática atual relativa à busca de 
verificação externa para o relatório.

- Governança corporativa
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4. GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO 

Governança

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
4.1 Estrutura de governança da organização, 

incluindo comitês sob o mais alto órgão 
de governança responsável por tarefas 
específicas, tais como estabelecimento de 
estratégia ou supervisão da organização.

- Governança Corporativa

4.2 Indicação, caso o presidente do mais alto 
órgão de governança também seja um diretor 
executivo (e, se for o caso, suas funções dentro 
da administração da organização e as razões 
para tal composição)

- Não se aplica

4.3 Para organizações com uma estrutura de 
administração unitária, declaração do número 
de membros independentes ou não executivos 
do mais alto órgão de governança

- Não se aplica

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados 
façam recomendações ou deem orientações ao 
mais alto órgão de governança

- Governança corporativa

4.5 Relação entre remuneração para membros 
do mais alto órgão de governança, 
diretoria executiva e demais executivos e o 
desempenho da organização

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de 
governança para assegurar que conflitos de 
interesse sejam evitados

- Governança corporativa

4.7 Processo para determinação das qualificações 
e conhecimento dos membros do mais alto 
órgão de governança para definir a estratégia 
da organização para questões relacionadas a 
temas econômicos, ambientais e sociais

4.8 Declarações de missão e valores, código de 
conduta e princípios internos relevantes para 
o desempenho econômico, ambiental e social

- Perfil institucional

- DNA sustentável
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Índicador Descrição GRI Localização no relatório
4.9 Procedimento do mais alto órgão de 

governança para supervisionar a identificação 
e a gestão por parte da organização do 
desempenho econômico, ambiental e social

- Governança corporativa

4.10 Processo para autoavaliação do desempenho 
do mais alto órgão de governança, 
especialmente com respeito ao desempenho 
econômico, ambiental e social

Compromissos com iniciativas externas

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
4.11 Explicação de se e como a organização aplica 

o princípio da precaução
- Relacionamento com o público externo

- DNA sustentável

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa

- DNA sustentável

4.13 Participação em associações e/ou organismo 
nacionais/internacionais 

- DNA sustentável

Engajamento dos stakeholders 

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados 

pela organização
- Mapa de stakeholder

4.15 Base para a identificação e seleção de 
stakeholders com os quais se engajar

- Sobre este relatório

4.16 Abordagens para o engajamento dos 
stakeholders, incluindo a frequência do 
engajamento por tipo e por grupo de 
stakeholder

- Não se aplica
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Índicador Descrição GRI Localização no relatório
4.17 Principais temas e preocupações que foram 

levantados por meio do engajamento dos 
stakeholders e que medidas a organização têm 
adotado para tratá-los. 

- Não se aplica

5. INDICADORES ECONÔMICOS 

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, 

incluindo receitas, custos operacionais, 
remuneração de empregados, doações e 
outros investimentos na comunidade, lucros 
acumulados e pagamentos para provedores de 
capital e governos

- Indicadores financeiros

6. INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia 

indireta e as reduções obtidas
- Responsabilidade socioambiental

EN8 Emissões de gases efeito estufa n.a. (CO2, CH4, 
N2H, HFC, PFC e SF6)

- Responsabilidade socioambiental

EN13 Habitats protegidos ou restaurados - Responsabilidade socioambiental

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa e as reduções obtidas

- Responsabilidade socioambiental

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais de produtos e serviços e a 
extensão da redução desses impactos

- Responsabilidade socioambiental
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6. INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
LA1 Total de trabalhadores por tipo de emprego, 

contrato de trabalho e região
- Relacionamento com o público interno

LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo 
integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período, 
discriminados pelas principais operações

LA8 Programas de educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção e controle de 
risco em andamento para dar assistência aos 
empregados, seus familiares ou membros da 
comunidade com relação a doenças graves

- Relacionamento com o público interno

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por 
funcionário, descriminadas por categoria 
funcional

- Relacionamento com o público interno

LA13 Composição dos grupos responsáveis pela 
governança corporativa e discriminação 
de empregados por categoria, de acordo 
com gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade

- Relacionamento com o público interno

7. INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS 

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
HR1 Percentual e número total de contratos 

de investimentos que incluam cláusulas 
referentes a direitos humanos ou que foram 
submetidos a avaliações referentes aos diretos 
humanos

- Relacionamento com o público externo

HR2 Percentual de empresas contratadas e 
fornecedores críticos que foram submetidos a 
avaliações referentes aos diretos humanos
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8. INDICADORES REFERENTES À SOCIEDADE 

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer 

programas e práticas para avaliar e gerir os 
impactos das operações nas comunidades

- DNA sustentável

S02 Descrição de políticas e sistemas de gestão / 
procedimentos, assim como de mecanismos 
de cumprimento, focados para prevenir as 
condutas contrárias à livre concorrência

- Governança corporativa

9. RESPONSABILIDADE SOCIAL PELO PRODUTO 

Índicador Descrição GRI Localização no relatório
PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, 

incluindo resultados de pesquisas que medem 
essa satisfação

- Relacionamento com o público externo
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