POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA CAIXA SEGUROS HOLDING
Objetivos da Sustentabilidade da Caixa Seguros Holding
Para nós, tão importante quanto cuidar dos nossos clientes é cuidar do planeta e de quem o habita. Por
isso, investimos em atividades baseadas nos três pilares do desenvolvimento sustentável estabelecidos
pela organização das nações unidas (ONU): desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental.
As diretrizes e práticas de governança corporativas consideram a relação com o meio ambiente e as
ações de responsabilidade social, alinhadas ao desempenho econômico da Caixa Seguros Holding ao:
✓ Integrar as estratégias de negócios aos princípios da sustentabilidade.
✓ Promover a melhoria contínua dos processos e produtos com base nos princípios do
desenvolvimento sustentável.
✓ Aplicar modelos e sistemas de controle e de gestão socioambientais responsáveis.
✓ Monitorar e divulgar os avanços e desafios para o alcance dos impactos socioambientais
positivos.
Bases da Política
A Caixa Seguros Holding declara os temas relevantes e sensíveis à responsabilidade socioambiental e o
avanço na agenda de sustentabilidade:
Em relação ao Meio Ambiente:
✓ gestão de resíduos das operações,
✓ consumo e descarte de água, papel, energia (eletricidade e combustível),
✓ emissão de gases de efeito estufa e a compensação de carbono,
✓ conformidade ambiental,
✓ adaptação e mitigação de eventos climáticos extremos
✓ gestão dos salvados.
Nas Relações Trabalhistas:
✓ diversidade, equidade de gênero, de cor da pele e inclusão das pessoas com deficiência;
✓ saúde e segurança ocupacional;
✓ conformidade trabalhista;
✓ voluntariado.

Na relação com a Sociedade:
✓ patrocínios (via lei de incentivo);
✓ programas de investimento social privado e doações filantrópicas;
✓ educação financeira;
✓ marketing responsável;
✓ democratização do acesso aos serviços de seguro;
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✓ produtos que incentivam comportamentos responsáveis.

Aplicabilidade
Com a finalidade de dar transparência às aplicações dos objetivos desta política, divulgamos os impactos
e resultados da gestão a partir dos seguintes documentos:
Relatório de Sustentabilidade publicado anualmente, com o emprego da metodologia do Global Report
Iniciative - GRI o que permite o acompanhamento do desempenho financeiro da Caixa Seguros Holding e
dos impactos socioambientais.
Comunicado de Progresso do Pacto Global que registra a evolução anual do emprego dos princípios e as
consequências na relação seus acionistas, parceiros, clientes e fornecedores.
Comunicado de Progresso dos Princípios de Sustentabilidade do Setor de Seguros - PSI que demonstra a
implantação gradual dos quatro princípios na estratégia, operações, relacionamentos e comunicação da
Caixa Seguros Holding, de forma a gerir melhor as questões ambientais, sociais e de governança - ASG
nas atividades comerciais e na cadeia de valor da Companhia.
Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros publicado pela Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg sobre o
desempenho setorial em importantes questões Ambientais, Sociais e de Governança - ASG para os
negócios de Seguros, Previdência Privada e Capitalização.
Relatório anual do Instituto Caixa Seguradora que apresenta as ações e programas financiados pelo
investimento socioambiental da Caixa Seguros Holding, bem como os avanços na aplicação da Agenda
2030 e dos Objetivos do desenvolvimento sustentável.
Princípios
Esta Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental observa os Princípios de
Relevância, Proporcionalidade e Eficiência, referenciando-se na adesão aos seguintes princípios:
Pacto Global é uma iniciativa das Nações Unidas e estabelece parâmetros mundiais à cidadania
empresarial, assim compromete-se a realizar sua gestão com base nos princípios dos: direitos humanos,
condições de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Princípios para a Sustentabilidade no Setor de Seguros - PSI estabelecidos pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente – Iniciativa Financeira - UNEP-FI em parceria com o mercado segurador
considera sistematicamente as questões ambientais, sociais e de governança no negócio para aumentar
a consciência da indústria de seguros sobre questões ambientais, sociais e de governança, reduzir o risco
e encontrar soluções; trabalhar em conjunto com a sociedade para reforçar a eficiência na
implementação dos Princípios e ser transparente ao comunicar.
Princípios de Empoderamento das Mulheres que estabelecem os compromissos da alta liderança para a
igualdade de gênero e tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho, garantir a saúde,
a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e as trabalhadoras, promover a formação e o
desenvolvimento profissional das mulheres, implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas
da cadeia de suprimentos e de marketing que empoderem as mulheres, promover a igualdade através
de iniciativas e defesa comunitária e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero.
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Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) que envolve todos os setores na busca de
soluções para a redução na geração de resíduos e tem como proposta a prática de hábitos de consumo
sustentável e propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos.
Código de Ética e Conduta – CEC da Caixa Seguros Holding que assume o compromisso com o
aprimoramento das práticas de governança coorporativa que tem suas ações norteadas pelas
disposições e orientações do Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa.
Alinhamento com os acionistas, desde 2001, a Caixa Seguros Holding é uma bem-sucedida parceria
entre o Grupo francês CNP e a Caixa Econômica Federal. Essa união franco-brasileira tem representado
o comprometimento com a agenda do desenvolvimento sustentável e dos princípios globais da
sustentabilidade.
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