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RESUMO 

Na administração de sinistros, as seguradoras devem responder aos clientes sempre 
de forma rápida, ética, sensível e transparente, certificando-se de que os processos 
de sinistros sejam explicados e entendidos claramente e integrar ações ambientais, 
sociais e de governança aos serviços de reparos, reposições e demais serviços de 
sinistros. O objetivo deste trabalho é identificar quais são os desafios encontrados 
pela seguradora signatária dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros - PSI 
na implementação do Princípio 1 que dispõe sobre a inclusão de questões 
ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões relativas a 
administração de sinistros. Os Princípios para Sustentabilidade em Seguros – PSI 
foram lançados mundialmente, em junho de 2012 no Rio de Janeiro, como forma de 
apoio aos objetivos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável - Conferência Rio+20 (UNEP FI, 2012) no mercado segurador.  A 
pesquisa tem enfoque teórico-metodológico de natureza qualitativa utilizando-se do 
estudo de caso como método. As fases exploratória e descritiva da pesquisa 
buscaram apresentar os Princípios para Sustentabilidade em Seguros, sob a 
perspectiva das questões ambientais, sociais e de governança; levantar dados e 
informações que identifiquem as inter-relações entre o Princípio 1 e as ações 
descritas no Relatório de Sustentabilidade da Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização;  
identificar as percepções e níveis de aplicabilidade do Princípio 1 do PSI      entre os 
funcionários dos níveis técnico e operacional lotados na diretoria de sinistros da 
seguradora objeto do estudo de caso, identificar as percepções e níveis de 
aplicabilidade do Princípio 1 do PSI nos níveis diretivo e estratégico da seguradora 
objeto do estudo de caso, traçando um comparativo com as  informações obtidas 
neste levantamento com o resultado do questionário aplicado entre os funcionários. 
A análise dos resultados permite concluir que os desafios enfrentados pelas 
seguradoras signatárias para implementação do PSI na administração de sinistros 
são: a complexidade na administração de sinistros; a rigidez na legislação; a 
implantação do PSI de forma “top down”; o distanciamento da área de 
sustentabilidade; a resistência a mudanças; o envolvimento de toda a cadeia de 
valores; e a evolução lenta da temática e  envolvimento no mercado segurador. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. PSI. Princípios para sustentabilidade em 
Seguros. Questões Ambientais. Sociais e de Governança. 
 
 

 

 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

 
In the administration of claims, insurers must respond to customers always quickly, 
ethical, sensitive and transparent, making sure that the claims processes are 
explained and clearly understood, and integrating environmental actions, social and 
governance to repair services, replacements and other claims services. The objective 
of this study is to identify the challenges faced by the insurance underwriters of the 
Principles for Sustainable Insurance - PSI in the implementation of Principle 1 which 
provides for the inclusion of environmental, social and governance issues in making 
decisions concerning the management of claims. The Principles for Sustainable 
Insurance - PSI worldwide were launched in June 2012 in Rio de Janeiro, in support 
to the United Nations Conference on Sustainable Development goals - Rio + 20 
(UNEP FI, 2012) in the insurance market. The research is theoretical and 
methodological approach of a qualitative nature using the case study as a method. 
The exploratory and descriptive phases of the research sought to present the 
Principles for Sustainability in Insurance, from the perspective of environmental, 
social and governance; collect data and information to identify the interrelationships 
between Principle 1 and the actions outlined in the National Confederation of the 
Sustainability Report of General Insurance, Private Pension and Life, Supplementary 
Health and Capitalization; identify the perception and applicability of Principle 1 of the 
PSI among employees in technical and operational levels crowded in claims 
management case study object of insurance; and identify the managerial and 
strategic levels of case study object insurer perceptions and levels of applicability of 
Principle 1 by drawing a comparison with the information obtained in this survey with 
the results of the questionnaire among employees. The analysis shows that the 
challenges faced by the insurance underwriters for implementation of the PSI in the 
management of claims are: the complexity in the management of claims; rigidity in 
legislation; PSI deployment in a "top down"; distance from the area of sustainability; 
resistance to change; slow evolution of thematic and involvement in the insurance 
market and involvement of the whole value chain. 
 

 
Key-words: Sustainability. PSI. Principles for sustainability in Insurance. 
Environmental Issues. Social and Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O fluxo instantâneo das informações – mercadológicas, organizacionais e 

sociais - está alterando de forma irreversível como as economias dos países, dos 

blocos econômicos e mesmo das empresas multinacionais se estruturam ou 

reestruturam. Neste cenário, as seguradoras também são impulsionadas a 

desenvolver produtos e serviços que atendam às necessidades deste mundo em 

rápida e acelerada mudança. 

A missão de uma seguradora é indenizar sinistros, permitindo desta forma a 

reestruturação da sociedade diante de tragédias, cuja origem pode ser climática, 

financeira ou sociocultural. A participação das seguradoras na discussão sobre 

sustentabilidade buscando o equilíbrio do triple bottom line em seus pilares 

financeiro, social e ambiental tem se intensificado. A sustentabilidade passou a fazer 

parte da estratégia de negócios deste segmento, vislumbrando não só os aspectos 

ambientais, mas também a longevidade de seus negócios e a mitigação dos riscos 

que se propõe indenizar. Na condição de responsável pelo provimento de recursos 

financeiros das indenizações e diante da necessidade de manutenção do equilíbrio 

financeiro, as seguradoras têm atuado de forma preventiva no gerenciamento de 

seus riscos e inserindo práticas de governança voltadas para a sustentabilidade de 

seus negócios. 

Neste contexto, o mercado segurador, na condição de um dos setores da 

sociedade civil organizada se mobiliza e em junho de 2012 a UNEP FI (United 

Nations Environment Programe Finance Initiative), por ocasião da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável RIO+20, lança os Princípios 

para Sustentabilidade em Seguros, amplamente divulgado como PSI1. No 

lançamento dos Princípios, mais de 40 participantes do setor de seguros tornaram-

se signatários do PSI, incluindo seguradoras, resseguradoras e associações de 

seguros. 

                                                 
1 Adotada a sigla em inglês para unificação do vocábulo, “Principles for Sustainability in 

Insurance”(PSI, 2012). 
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Os princípios fornecem um quadro voluntário e aspiracional e, além disso, dão 

orientação para a integração das questões ambientais, sociais e de governança, em 

estratégias de negócios e processos centrais ao longo da cadeia de valor do seguro. 

Esta estrutura é composta por quatro princípios, os quais serão devidamente 

mencionados e descritos no decorrer deste estudo 

Este estudo focará o Princípio 1, o qual dispõe que as seguradoras 

signatárias se propõem a incluir em seu processo de tomada de decisão questões 

ambientais, sociais e de governança que sejam relevantes para a atividade em 

seguros. Especificamente com relação a administração de sinistros, as seguradoras 

entendem como ações possíveis responder aos clientes sempre de forma rápida, 

ética, sensível e transparente, certificando-se de que os processos de sinistros 

sejam explicados e entendidos claramente e integrar ações ambientais, sociais e de 

governança aos serviços de reparos, reposições e demais serviços de sinistros. 

Ser signatária do PSI aponta a preocupação das seguradoras com o 

gerenciamento dos riscos que assumem e com a longevidade e lucratividade de 

seus negócios, sem perder de vista o desenvolvimento sustentável, econômico e 

social. Com base neste contexto, esta pesquisa pretende compreender quais os 

desafios enfrentados pelas seguradoras signatárias do PSI para a implementação do 

Princípio 1 no fluxo de administração de sinistros. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais são os desafios encontrados pelas seguradoras signatárias dos 

Princípios para Sustentabilidade em Seguros - PSI na implementação do Princípio 1 

que dispõe sobre a inclusão de questões ambientais, sociais e de governança na 

tomada de decisões relativas a administração de sinistros? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar os desafios enfrentados pela 

seguradora signatária dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros - PSI na 

implementação do Princípio 1. 

Os objetivos específicos para consecução do objetivo geral são: 
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 Apresentar os Princípios para Sustentabilidade em Seguros, sob a 

perspectiva das questões ambientais, sociais e de governança. 

 Levantar dados e informações que identifiquem as inter-relações entre o 

Princípio 1 e as ações descritas no Relatório de Sustentabilidade da 

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 

 Identificar as percepções e níveis de aplicabilidade do Princípio 1 do PSI      

entre os funcionários dos níveis técnico e operacional lotados na diretoria de 

sinistros da seguradora objeto do estudo de caso.  

 Identificar as percepções e níveis de aplicabilidade do Princípio 1 do PSI nos 

níveis diretivo e estratégico da seguradora objeto do estudo de caso. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Justifica-se a escolha do tema sobre os Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros – PSI, delimitando a pesquisa no Princípio 1 que dispõe sobre a inclusão de 

questões ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões relativas a 

administração de sinistros, devido ao alinhamento deste princípio com a abordagem 

integrada de governança e sustentabilidade no mercado segurador. 

De acordo com Mauro César Batista (2015)2, o mercado de seguros, em 

especial no Brasil, carece de levantamentos empíricos que possam amparar ou 

contrapor estudos e teorias científicas. Alguns levantamentos, embora incipientes, 

foram realizados nos últimos anos. Mesmo tratando-se de um segmento pautado por 

levantamentos e análises de natureza atuarial e estatística, os dados, usualmente, 

são tratados apenas sob o aspecto quantitativo tornando-se referencial para tomada 

de decisões que impliquem em padrões para definição de mitigação de riscos, e 

                                                 
2
 Mauro César Batista, Presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Membro do 

conselho do Grupo Segurador BB Mapfre, membro Conselho de Administração da 
FUNENSEG- Escola Nacional de Seguros (2006/atual), membro do Conselho de 
Administração do Instituto São Paulo Contra a Violência (2011/atual), Presidente do 
SINDSEG-SP - Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo (2007/atual), membro do 
Conselho de Representantes da FENASEG (2007/atual), membro do Conselho Superior da 
CNseg (2013/atual) Palestra oral assistida em Curitiba no dia 24/09/2015 durante o evento 
Café com Seguro que abordou “O Código Genético, o Seguro de Pessoas e a Previdência”.  
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estabelecimento de prêmios de seguros.  Percebe-se ainda a ausência de estudos e 

análises nas ciências ambientais, identificando-se a predominância de teses e 

artigos nas áreas jurídica, contábil e econômica. 

Com base nesse pressuposto, do ponto de vista teórico, este estudo torna-se 

relevante pelo ineditismo da abordagem dos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros, análise das inter-relações entre o conteúdo empírico encontrado nos 

relatórios de sustentabilidade e relatórios anuais do mercado segurador, governança 

corporativa e sustentabilidade; e identificação da percepção e aplicabilidade do 

Princípio 1 entre os níveis técnico, operacional, diretivo e estratégico da seguradora 

objeto do estudo de caso. 

1.4 ESTRUTURA DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

Para compreensão da temática apresentada nesta pesquisa foi utilizada a 

seguinte estruturação. 

No capítulo 1, introdução, aborda a importância desta pesquisa sob a 

perspectiva acadêmica e mercadológica, além de caracterizar a problemática do 

estudo, definindo os objetivos do trabalho. 

No capítulo 2, referencial teórico, será trabalhado no arcabouço de 4 eixos: 

História e conceito do Seguro; Estrutura do Mercado Segurador; Questões 

Ambientais, Sociais e de Governança; e PSI – Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros.  Contextualiza-se, por tratar-se de um segmento com especificidades em 

sua estrutura, as quais o diferenciam de outras áreas do conhecimento. Para tanto 

são abordadas as definições das principais instâncias que compõem ou estão 

intimamente ligadas à estrutura do mercado segurador, buscando-se desta forma 

esclarecer interfaces com o conteúdo empírico. Ainda neste tópico será abordado o 

conceito de sinistro e sua regulação. Na sequência serão tratadas as dimensões 

ambientais, sociais e de governança, numa análise de contra-ponto entre teoria e 

estrutura de mercado no viés da governança corporativa, seus princípios e valores. 

No capítulo 3, metodologia, discorre sobre a pesquisa de natureza qualitativa 

além de fundamentar a opção de utilizar o estudo de caso como método.  
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No capítulo 4 são contemplados os resultados da pesquisa. Os mesmos são 

apresentados em três tópicos. O primeiro tópico remete à análise estabelecida a 

partir do levantamento de dados e informações que identifiquem as inter-relações 

entre o Princípio 1 e as ações descritas no Relatório de Sustentabilidade da 

Seguradora selecionada. O segundo tópico analisa os resultados que demonstram a 

percepção dos funcionários de níveis técnico e operacional lotados na diretoria de 

sinistros em relação à aplicabilidade do Princípio 1 do PSI. Finalmente, o terceiro 

tópico analisa os resultados que demonstram a percepção dos executivos de nível 

diretivo e estratégico em relação à aplicabilidade do Princípio 1. 

Por fim, no capítulo 5, além das considerações finais são apresentadas 

recomendações para a empresa, objeto do estudo de caso. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
 

2.1 HISTÓRIA DO SEGURO 

Segundo a FUNENSEG3, a indústria do seguro surgiu na Antiguidade, 

oferecendo proteção contra ocorrências imprevistas geradoras de perdas materiais. 

As narrativas sobre a prática de mutualismo pelas caravanas que comercializavam 

camelos demonstram que o conceito de seguro já existia em 2000 a.C.. Durante as 

travessias destas caravanas no deserto, muitos camelos morriam ou eram roubados, 

e para que seus donos não arcassem sozinhos com o prejuízo, foi criado um acordo 

onde as perdas eram rateadas por todos os componentes daquela caravana 

comercial. Os navegantes fenícios que perdiam suas embarcações durante suas 

expedições nos mares Egeu e Mediterrâneo adotaram o mesmo procedimento, 

garantindo a construção de um novo navio com o rateio por todos os participantes 

da navegação. A prática dos fenícios introduziu o conceito de interesse econômico, 

uma vez que a garantia da reposição do bem danificado ou perdido mantinha a 

estabilidade do comércio exterior, predominantemente marítimo. 

 A primeira apólice foi emitida em 1347, em Gênova, para um contrato de 

seguro de transporte marítimo. Percebe-se assim, que a preocupação com o futuro, 

a necessidade de proteção quanto a perdas de bens acompanha a história da 

humanidade. (FUNENSEG4, 2015) 

No Brasil, com a abertura dos portos ao comércio internacional, foi criada a 

primeira sociedade de seguros, a "Companhia de Seguros BOA-FÉ", em 24 de 

fevereiro de 1808. A Companhia de seguros Boa-Fé tinha por objetivo operar com 

seguro marítimo. Com a Lei n° 556, de 1850 do Código Comercial Brasileiro, 

inúmeras seguradoras foram criadas e passaram a operar também com seguros 

terrestres e seguros de vida. Para proteger os interesses econômicos e evitar a 

evasão de divisas, foi promulgada em 1895 a Lei nº 294 que determinava que as 

                                                 
3
 A FUNENSEG é a Escola Nacional de Seguros, a qual a partir da pesquisa sistematiza o 

conhecimento em forma de material, apostila e periódicos.   

4
 FUNENSEG – Manual de Teoria Geral de Seguros, 2015. 
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reservas técnicas das seguradoras fossem constituídas e tivessem seus recursos 

aplicados no Brasil. Em 1901, o Decreto nº 4.270, em seu regulamento anexo 

conhecido como “Regulamento Murtinho”, além de normatizar o funcionamento das 

seguradoras existentes e as futuras, cria a Superintendência de Seguros Privados 

(FUNENSEG, 2015). 

O Quadro 1 retrata os principais acontecimentos no mercado segurador 

brasileiro, mostrando o surgimento das primeiras seguradoras e a criação das 

principais agências regulamentadoras do setor. 

 

Quadro 1 - Evolução histórica do mercado segurador brasileiro 

Período ACONTECIMENTOS 

           1808 Fundada a primeira seguradora brasileira “Companhia de Seguros Boa Fé”. 

1835 Surgimento da previdência privada com a criação do Mongeral – Montepio Geral 

de Economia dos Servidores do Estado. 

1855 Autorização de funcionamento da primeira companhia de seguros de vida 

“Tranquilidade”. 

1901 O Decreto 4270 regula as operações de seguros no Brasil e cria as inspetorias de 

seguros, subordinadas ao Ministério da Fazenda. 

1929 Criação da Sul América Capitalização S.A. 

1932 Fundação do primeiro Sindicato dos Corretores de Seguros
5
 no Rio de Janeiro. 

1933 Fundação do primeiro Sindicato das Seguradoras no Rio de Janeiro. 

1939 Fundação do IRB – Instituto de Resseguros do Brasil 

1951 Criação da FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados 

e Capitalização. 

1966 Criação do SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados. 

                                                 
5
 Os corretores de seguradores podem ser pessoas físicas ou jurídicas, que estabelecem vínculo 

com as seguradoras na condição de prestadores de serviços. 
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1968 Fundação da FENACOR – Federação Nacional dos Corretores de Seguros 

Privados, de Capitalização, de Previdência Privada e das Empresas Corretoras de 

Seguros. 

1971 Criação da FUNENSEG – Fundação Escola Nacional de Seguros, atualmente 

chamada Escola Nacional de Seguros. 

1998 Criação do CRSNSP – Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros 

Privados. 

2008 Criação da CNseg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. 

2012 Lançamento dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros – PSI. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Curioso observar que somente 93 anos depois da fundação da primeira 

seguradora brasileira, foi promulgado o Decreto 4.270/1901 regulando as operações 

de seguros no Brasil. Este lapso temporal pode ser encontrado também no período 

entre o lançamento dos princípios para sustentabilidade em seguros e a aderência 

no mercado segurador, se for observada a escassez de produção científica a 

respeito do assunto.   No próximo tópico, é abordada a estrutura do mercado 

segurador brasileiro através das definições de suas diversas instâncias. 

2.2 A ESTRUTURA DO MERCADO SEGURADOR 

O Sistema Nacional de Seguros Privados foi instituído pelo Decreto-Lei nº 73, 

de 1966, e alterado por legislações posteriores. O Sistema é composto por: 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP; Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP; dos resseguradores; das Sociedades autorizadas a operar com 

seguros privados; e dos Corretores habilitados. O mercado segurador é integrado 

também pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; Escola Nacional de 

Seguros – FUNENSEG; e Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. 
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2.2.1 Definições 

O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP é o órgão máximo do 

setor de seguros, com poderes regulatórios para estabelecer políticas gerais de 

seguros e resseguros e regular a criação, organização, funcionamento e inspeção 

das seguradoras e dos corretores de seguros. Cabe ao CNSP fixar as diretrizes e 

normas da política de seguros privados no Brasil. É presidido pelo Ministro da 

Fazenda e integrado pelo Superintendente da SUSEP, representantes do Ministério 

da Justiça, Ministério da Previdência e Assistência Social, Banco Central do Brasil e 

Comissão de Valores Mobiliários. 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é a autarquia federal 

responsável pela regulação e fiscalização dos mercados de seguros (exceto seguro 

saúde que é subordinado à Agência Nacional de Saúde), previdência privada e 

capitalização. A SUSEP além de implementar as políticas estabelecidas pelo CNSP, 

supervisiona a indústria de seguros. Também é a guardiã dos interesses dos 

consumidores, esclarecendo dúvidas, recebendo e encaminhando as suas 

reclamações. 

As sociedades autorizadas a operar em seguros privados são entidades 

constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e conhecidas popularmente como 

seguradora ou companhia de seguros. A seguradora assume, diante da pactuação 

de um contrato a obrigação de indenizar o contratante – segurado ou beneficiários 

por ele instituídos – diante da ocorrência do risco subscrito no contrato - sinistro, e 

mediante o pagamento do prêmio estabelecido. Para que as seguradoras possam 

operar é necessária aprovação específica da SUSEP, além de aprovações 

complementares dos órgãos regulamentadores conforme a sua natureza de 

operação. Conforme critérios estabelecidos pelo CNSP, as seguradoras devem 

manter provisões oriundas de investimentos que além de diversificados estejam de 

acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN). A autorização de 

operação de uma seguradora é dada pelo Ministério da Fazenda, diante de um 

pedido já apresentado à SUSEP e submetido ao CNSP. 

Os Corretores de seguros são pessoas físicas ou jurídicas legalmente 

autorizadas a intermediar contratos de seguros, ou seja, angariar e promover 
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contratos de seguros entre as sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado, sendo remunerados por meio de comissão 

(porcentagem) sobre o valor do prêmio pago pelo segurado. A regulamentação da 

profissão de corretor de seguros foi feita pela Lei nº 4.594, de 29/12/64, mediante a 

obtenção do título oficial reconhecido pela Escola Nacional de Seguros – 

FUNENSEG, responsável no Brasil pela formação desse profissional. Diferente da 

realidade americana e europeia, no Brasil as seguradoras só podem receber 

propostas de seguros por parte de corretores legalmente habilitados e sem vínculo 

com as seguradoras.  

A Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG foi fundada em 1971 com a 

missão de difundir o ensino, a pesquisa e o conhecimento em seguros. A escola 

contribui com o desenvolvimento do mercador segurador brasileiro através do apoio 

a pesquisas, disseminação de conhecimento e promoção de cursos e eventos para 

os profissionais atuantes no segmento. Também oferece cursos de qualificação para 

interessados em ingressar no mercado segurador. Mantém convênios de 

cooperação técnica com instituições de dentro e fora do Brasil. 

A estrutura do mercado segurador, através de suas instâncias que regulam e 

organizam as operações securitárias, tem como objetivo primordial garantir que se 

cumpra toda indenização devida e acordada através de um contrato de seguro, onde 

haja a prevalência da legalidade. A indenização é a forma pecuniária de reparar 

prejuízos materiais, cuja ocorrência é denominada sinistro, abordada no próximo 

tópico. 

2.2.2 Sinistro 

Sinistro é uma palavra com origem no termo em latim sinistru e significa 

esquerdo, funesto, ameaçador, assustador, desgraçado. Também pode ser sinônimo 

de desastre, acidente, grande prejuízo ou naufrágio (FUNENSEG, 2015). 

Para o mercado segurador sinistro significa a concretização do risco a que se 

propunha indenizar o contrato de seguro. De acordo com cada ramo de atuação do 

seguro, seja ele de automóvel, residencial, empresarial, previdência privada, vida, 

saúde, odontológico, transportes, responsabilidade civil, não esgotando aqui todos 
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os ramos; a expressão “sinistro” indicará diferentes formas de aplicação. Por 

exemplo, em um seguro de automóvel a indenização poderá ser aplicada para 

reparar o sinistro do roubo de um veículo; em um seguro de vida a indenização 

poderá ser aplicada para um sinistro de morte; ao mesmo tempo em que, num 

seguro saúde o termo sinistro será utilizado para indenizar um parto ou uma 

cesárea. Ou seja, não necessariamente a expressão sinistro, amplamente utilizada 

no mercado segurador, pode ser definida conforme a explicação encontrada no 

dicionário. 

A FUNENSEG (2015) utiliza a definição de sinistro como a ocorrência do risco 

previsto no contrato de seguro, e que, quando legalmente coberto, obriga a 

seguradora a indenizar. Para maior compreensão desta definição faz-se necessário 

conhecer os elementos necessários em um processo de sinistro, de acordo com o 

preconizado pelos órgãos regulamentadores, tais como o Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP e a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, já 

anteriormente mencionados. 

Um processo de sinistro, também chamado no mercado segurador brasileiro 

de processo de administração de sinistro, ou ainda como processo de regulação de 

sinistro, é composto em sua essência pelo risco, pelo segurado, pela seguradora, 

pelo prêmio e pela indenização. O risco é a expectativa do sinistro, cuja 

característica principal é a incerteza temporal de sua ocorrência; o segurado é a 

pessoa física ou jurídica legitimamente ligada ao bem ou a pessoa alvo da 

expectativa de risco; a seguradora é a pessoa jurídica que assume a 

responsabilidade por indenizar o segurado ou seus beneficiários diante da 

ocorrência do sinistro coberto; o prêmio, diferente da definição concebida pelo 

senso comum, é o custo ou preço do seguro; e a indenização é a efetiva 

consolidação do contrato de seguro na forma de contraprestação da seguradora ao 

segurado diante da efetivação do risco (FUNENSEG, 2015) Neste estudo, serão 

adotados  os termos regulação de sinistro e administração de sinistro, entendidos 

como expressões sinônimas. (FUNENSEG, 2015) 
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2.2.3 Regulação de Sinistro 

De acordo com o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/2002, em seu Capítulo 

XV – Do Seguro, na seção I – Disposições Gerais, Art. 757 “Pelo contrato de seguro, 

o segurador se obriga, mediante, o pagamento do prêmio, a garantir interesse 

legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 

O Código e toda legislação específica do mercado segurador corresponde a 

regulamentação da atividade securitária, quer seja enquanto estrutura, quer seja na 

preservação do ato lícito em todas as esferas afins. 

Para Tzirulnik e Octaviani (2001) a expressão regulação de sinistro, mesmo 

que usualmente confundida com a palavra regulamentação, corresponde ao 

conjunto de documentos e ações necessários para que se verifique e constate o 

direito do segurado à indenização. Também conhecida como processo de sinistro ou 

administração de sinistro, é na regulação de sinistro que serão analisadas as 

coberturas e importâncias seguradas contratadas, as condições da ocorrência do 

sinistro e o cálculo da indenização pretendida. 

Ainda, buscando a definição da expressão regulação de sinistro, o Dicionário 

de Seguros define como sendo  

[...] o termo utilizado para definir a primeira fase de um sinistro, que consiste 
de um relatório com a apuração dos prejuízos realmente sofridos pelo 
segurado, se o evento estiver previsto e coberto no contrato, caso existam 
franquias ou participações a serem deduzidas, cosseguro ou resseguro a 
recuperar (Dicionário de Seguros, 1996, p.137).  

 

No mesmo traço conceitual, Markham, Quinley e Thompson (1993, apud 

TZIRULNIK; OCTAVIANI, 2001, p.88), do Insurance Institute of America, indicam 

que a regulação envolve profissionais e especialistas das mais variadas áreas do 

conhecimento para a investigação fática, determinação da cobertura e 

responsabilidades, mensuração dos danos e, se necessário, definição por litígios. Os 

autores trazem à tona, a ideia de que a regulamentação encontra-se no arcabouço 

da regulação de sinistro, tamanha a complexidade deste último. 

Mais que conceituar o sinistro, sua compreensão enquanto instância de 

desenvolvimento econômico requer o aprofundamento de outras questões. 

Contextualizar o segmento da indústria de seguros e de sua missão em indenizar 
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sinistros exige o tratamento das questões ambientais, sociais e de governança, 

apresentados no próximo tópico.  

2.3 QUESTÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA - ASG 

Neste tópico serão abordadas as questões ambientais, sociais e de 

governança, alinhamento defendido pela definição da OCDE6 (2001) ao tratar do 

conceito de governança corporativa enquanto um dos instrumentos do 

desenvolvimento sustentável. 

Ban Ki-moon7 afirma que “durante anos, as seguradoras estiveram na 

vanguarda do mundo corporativo alertando a sociedade dos riscos da mudança 

climática e, mais recentemente, de ameaças tais como os prejuízos à diversidade 

biológica e as crescentes pressões sobre florestas, rios e demais ecossistemas 

essenciais” (PSI, 2012). Achim Steiner8 corrobora a afirmação ao mencionar que “a 

atividade principal do mercado de seguros é gerenciar risco e, nos últimos anos, 

mais e mais seguradoras têm reagido às questões ambientais, sociais e de 

governança (ASG) em níveis e escalas variáveis.” (PSI, 2012). 

Pretende-se neste tópico tratar as dimensões econômica, ambiental e social, 

no segmento de seguros e em específico na administração de sinistros; e seu 

alinhamento com a sustentabilidade e governança corporativa. Para tanto, será 

abordada inicialmente a questão econômica tratada como governança corporativa e 

suas implicações na estrutura das seguradoras; na sequência, a abordagem focará 

a questão social como responsabilidade corporativa; culminando a análise com a 

questão ambiental sob a lente da sustentabilidade, na qual permeia-se a adesão do 

mercado segurador aos Princípios para Sustentabilidade em Seguros. 

                                                 
6
 OCDE – Sigla em português para Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

7
 Ban Ki-moon quando Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas em sua mensagem 

sobre o PSI – Princípios para Sustentabilidade em Seguros (junho/2012) 
8
 Achim Steiner – quando Subsecretário-Geral da Organização das Nações Unidas  

& Diretor Executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Unidas em sua 
mensagem sobre o PSI – Princípios para Sustentabilidade em Seguros (junho/2012). 
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2.3.1 Questões de Governança na perspectiva do mercado segurador 

Apresenta-se governança com base nos 4 valores da governança corporativa: 

Compliance, Accountability, Disclosure e Fairness; e as suas dimensões, tratadas 

por Rossetti e Andrade (2014) como os 8Ps da governança corporativa: 

Propriedade, Princípios, Propósitos, Papéis, Poder, Práticas, Pessoas e 

Perpetuidade. Na perspectiva dos mesmos autores, também serão abordados os 

quatro marcos históricos: Ativismo Pioneiro de Monks, Relatório Cadbury, Princípios 

da OCDE e a Lei Sarbanes-Oxley, considerados pilares da moderna governança 

corporativa, com um recorte epistemológico da contribuição da Organização para 

Coordenação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por tratar-se do modelo de 

governança corporativa adotado por seguradoras transnacionais do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) por fundamentar o modelo de 

governança de inúmeras empresas nacionais. 

De acordo com Rossetti e Andrade (2014), o conceito de governança 

corporativa pode ser construído a partir do entendimento de quatro grupos, que a 

definem como: Guardiã dos direitos de todos os envolvidos nas corporações; um 

sistema de relações de direção e monitoramento; estruturação de poder interno; e 

sistema normativo das relações internas e externas das corporações. 

Mais que uma tendência temporária, a governança corporativa surge 

fundamentada em estruturas consolidadas a partir dos avanços e das 

transformações no mundo corporativo nas duas últimas décadas. 

2.3.1.1 Marcos Históricos 

Na transição para os anos 90, em meados de 1984/1985, período 

caracterizado como Ativismo Pioneiro de Monks, primeiro marco histórico, Monks 

(1991) percebe que os acionistas, preocupados apenas com o crescimento do valor 

de suas ações, começam a descuidar da corporação e com a melhoria de seu 

desempenho. O autor defende a presença de investidores institucionais como 

acionistas, em especial os fundos de pensão, pois acreditava que desta forma 

garantir-se-ia maior profissionalismo na gestão da corporação. Ainda no mesmo 

estudo o autor considera que o acionista deveria ter papel ativo na corporação, 



 

 

31 

 

envolvendo-se com os demais acionistas e sobrepujando, desta forma, os conflitos 

de interesses dos administradores. É possível perceber em seu ativismo a 

preocupação com a perenidade da corporação, já com uma concepção de mundo 

voltada para a sustentabilidade econômica; a qual ganha peso nas publicações do 

ativista em 2007 Corporocracy, onde debate a preocupação incessante com os 

lucros e as externalidades negativas oriundas deste movimento, para o meio 

ambiente e sociedade. 

O segundo marco histórico é caracterizado pelo Relatório Cadbury, 

(CADBURY, 1992), onde se legitima as práticas de sucesso presentes nas 

corporações britânicas, numa revisão do papel dos conselhos de administração, 

culminando com a criação do Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa (Code of Best Practice). O Código se baseia nos princípios de prestação 

de contas e de transparência e estabelece norteadores que assegurem: reuniões 

regulares do conselho de administração para manutenção do controle da companhia 

e monitoramento da direção executiva; direcionamento dos conselheiros não 

executivos com estratégias de julgamentos independentes evitando conflitos de 

interesses e com mandatos eletivos determinados e formais; admissão da existência 

de conselheiros em cargos de direção segundo normatização formalizada; e 

finalmente institucionalização de relatórios de controles que promovam análise 

equilibrada e independente da situação da corporação. 

Em 1999, evidencia-se o terceiro marco histórico com a apresentação dos 

Princípios da OCDE (OCDE, 1999). Constatando o crescimento das corporações, a 

mobilização dos mercados de capitais e o desenvolvimento das nações, o conselho 

da Organização para Coordenação e Desenvolvimento Econômico – OCDE lançou o 

desafio, para que num esforço coletivo de governos, órgãos reguladores ligados ao 

mercado de capitais e iniciativa privada fossem criados um conjunto de normas e 

diretrizes de governança corporativa. Foi criado na estrutura da OCDE, o Business 

Sector Advisory Group on Corporate Governance. Segundo o grupo  não há um 

modelo único de governança corporativa; que a competitividade das corporações 

deve considerar um mundo em constante processo de inovação e necessidade de 

adaptação; que o governo deve estar atento e respaldar o processo com estrutura 
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reguladora responsável, eficaz e com visão macro; e que recomendou que sejam 

consideradas as diferenças estruturais e de legislação de cada país na decisão da 

institucionalização das práticas de governança corporativa; os princípios são 

alavancas que podem assegurar integridade do mercado e desempenho econômico 

dos países; e finalmente, dada a natureza evolutiva dos princípios de governança , 

os mesmos devem ser revistos na medida do processo evolutivo da corporação e 

seu entorno. 

O quarto marco histórico, a Lei Sarbanes-Oxley, sancionada em 30 de julho 

de 2002, surge num cenário pós escândalos financeiros, e com a missão de 

promover de maneira contundente a regulação das relações corporativas, com base 

nas boas práticas de governança. Também conhecida como Sox ou SarBox, 

consolida os quatro valores da governança, os quais vinham sendo enfatizados 

desde o ativismo pioneiro de Monks. As seguradoras demonstram em seus relatórios 

de sustentabilidade a preocupação em reportar a existência de uma estrutura de 

governança corporativa, em especial, à presença de conformidade e legalidade de 

seus processos.  

2.3.1.2 Valores da Governança Corporativa 

O Quadro 2 demonstra os valores da governança corporativa discutidos 

desde o ativismo pioneiro, agrupados de acordo com as normas estabelecidas pela 

Lei Sarbanes-Oxley, os quais na sequência serão explicados e relacionados com o 

mercado segurador à luz da interpretação de Rossetti e Andrade (2014). 

 

Quadro 2 - Valores da Governança Corporativa 

VALORES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

COMPLIANCE Conformidade legal 

ACCOUNTABILITY Prestação responsável de contas 

DISCLOSURE Maior transparência 

FAIRNESS Senso de justiça 

Fonte: elaborado pela autora com base nos valores apresentados pelo OCDE.  
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O atendimento ao valor de conformidade legal Compliance - através do 

cumprimento das normas reguladoras, apresenta-se como um código de ética, com 

ampla divulgação e justificativa quando não adotado (SARBANES-OXLEY, 2002). 

Amplamente citado nas intermediações de contratos de seguros, o valor da 

conformidade legal traz para a atividade do mercado segurador a garantia de que 

todo regramento será obedecido e de que não haverá parcialidade nas decisões 

pertinentes aos processos de regulação de sinistro. A presença do Compliance na 

estrutura organizacional das seguradoras baliza e confirma práticas éticas em todas 

as esferas dos processos securitários, desde sua formatação em serviço, passando 

pela contratação, pelo segurado até culminar em uma indenização. 

A prestação responsável de contas- Accountability- é o valor que legitima a 

necessidade de contabilidade e auditoria responsáveis, apura os dados sob 

relatórios devidamente revisados e cujas informações devem ser claras e 

verdadeiras, sem qualquer tipo de mascaramento que induzam ao erro, ou a 

decisões parciais ou oportunistas (SARBANES-OXLEY, 2002). O valor da prestação 

de contas responsável está na indústria de seguros desde os seus primórdios, uma 

vez que toda sua operação é norteada pela formação de reservas e mitigação de 

riscos.  

O valor de maior transparência das informações e nos procedimentos –

Disclosure- tratando todos os envolvidos na corporação com equidade de acesso, 

evitando decisões oportunistas ou com análise deficitária dos riscos envolvidos. O 

valor da maior transparência das informações em processos de regulação de 

sinistro, e até mesmo antes, em processos de aceitação de riscos, tem 

paulatinamente suplantando qualquer entrave que possa representar perda de 

direito a qualquer uma das partes envolvidas, segurado ou seguradora.  

Tomamos como premissa que a regulação de sinistro é uma atividade 
voltada à revelação (existência e conteúdo), quantificação e cumprimento de 
eventual obrigação indenizatória que “exsurge” da obrigação de garantia a 
cargo do segurador (TIZRULNIK, 2001, p.31).  
 

O senso de justiça, Fairness, é o valor que trata da igualdade de 

responsabilização dos executivos e acionistas e da ausência de favoritismos, 

respeitando e respaldando os direitos dos acionistas minoritários. Hasset e Mahoney 
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(2002) alertam o mundo corporativo quanto a disciplina que a Lei Sarbanes-Oxley 

passa a impor. O senso de justiça culmina a mudança do organograma das 

seguradoras, independentemente de serem nacionais ou transnacionais, para um 

modelo organizacional não apenas mais moderno, mas que atenda a dinâmica ética 

posta pela sociedade atual, e por tratar-se de um setor altamente regulamentado. 

2.3.1.3 Dimensões da governança corporativa 

As dimensões foram tratadas por Rossetti e Andrade (2014) como os 8 Ps da 

Governança Corporativa, por serem 8 pontos de análise transpostos em palavras 

que iniciam com a letra P: Propriedade, Princípios, Propósitos, Papéis, Poder, 

Práticas, Pessoas e Perpetuidade.  

A Propriedade aparece como a estrutura propriamente dita da corporação ou 

firma, e a relação da governança neste cenário surge para romper com os conflitos e 

custos de agência. Os Princípios tratam da ética, propriamente dita, presente em 

códigos de conduta e nos valores já mencionados. Os Propósitos traduzem a 

missão e visão da corporação sob a forma de estratégia com vistas a convivência 

pacífica das orientações shareholder e stakeholder. Os Papéis trazem a definição 

do escopo de cada um; acionista, conselheiro ou administrador, com suas 

responsabilidades e limitações. O Poder, presente nas relações e articulações no 

interior das corporações, requer legitimação de uma postura de compartilhamento, 

mesmo respeitando a hierarquia posta e sem perder de vista “o próprio planejamento 

das sucessões nos órgãos de governança” (ROSSETTI; ANDRADE, 2014, p.146). 

As Práticas conferem à corporação a sistematização do conselho de administração, 

os controles e o regramento das relações internas e externas da corporação. As 

Pessoas, independentemente da posição na hierarquia, são a mola propulsora da 

corporação, as práticas só poderão se efetivar se as pessoas e sua cultura 

estiverem em consonância com as diretrizes da corporação.  A Perpetuidade de 

uma corporação é um dos objetivos, que estabelece para ela a característica de um 

organismo vivo, que a mantém perene não só com o passar do tempo, mas diante 

de todas as mudanças sociais, históricas e econômicas que perpassam sua “vida”.  

Questões ASG estão influenciando cada vez mais fatores de risco 
tradicionais, e podem ter um impacto significativo na viabilidade do 
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mercado. Portanto, um mercado de seguros resiliente depende de gestão 
de risco holística e previdente, na qual questões ASG sejam consideradas 
(PSI, 2012, p.3). 
 
 

O próximo tópico aborda a governança corporativa no mercado segurador, 

caracterizado como um mercado altamente regulamentado e com práticas 

ambientais, sociais e de governança presentes em seus modelos organizacionais. 

2.3.1.4 Governança Corporativa no mercado segurador 

As práticas de governança corporativa permeiam questões legais, financeiras, 

estratégicas e dos próprios modelos organizacionais. Tamanha complexidade 

impede com que se possa classificá-la em um único modelo, pois há que se 

considerar em seu ambiente diferenças históricas, culturais e econômicas. Além dos 

diferentes modelos de orientação para shareholder ou stakeholder; e da tipologia 

das empresas: abertas ou fechadas; de controle familiar, anônima, privada ou 

estatal. 

Com o mundo em rápida e constante mudança, através de avanços na área 

tecnológica, crescimento demográfico, fusões e aquisições as corporações crescem 

potencial e exponencialmente, mudando seu status de poder nas dimensões 

econômica, ambiental e social. As seguradoras estão contextualizadas neste 

processo de evolução da governança corporativa, pois conforme estudo sobre as 

inter-relações entre os quatro princípios para sustentabilidade em seguros9, o 

princípio 1 enseja a inclusão de questões ASG. A recuperação e aceleração de 

economia, a celeridade judicial, o crescimento da população implicam 

necessariamente ao fato de que as seguradoras não fiquem à margem do processo 

de desenvolvimento da governança privada e pública. Polido (2010) corrobora o 

cenário mencionado, ao afirmar que  

[...] a indústria de seguros mundial tem tamanho e complexidade 
extraordinários, não só movimentando cifras significativas, mas também 
prestando uma variedade de serviços às sociedades, que se alargam a 
cada dia (POLIDO, 2010, p.62).   
 

                                                 
9
 Artigo apresentado e publicado nos anais da Conferência CR3, autores Joceli A. Pereira e 

Cleverson V. Andreoli em novembro/15 na cidade de Curitiba. 
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Para o mercado segurador as diferentes definições de governança corporativa 

se ajustam e explicam a visão estratégica de mitigação e subscrição de riscos 

preocupada com “a mudança ambiental acelerada e da interligação de sociedades, 

economias e cadeias de suprimentos” 10 (PSI, 2012). Para o IBGC (2015)11 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os 
relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria 
e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa 
convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 
com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando 
o seu acesso ao capital e contribuindo para a sua longevidade. 
 

Dos quatro princípios presentes na filosofia do IBGC, Transparência, 

Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa; este último é o 

princípio mais próximo das práticas observadas no mercado segurador. Talvez pela 

tentativa das corporações incluírem em seus negócios ações e projetos de cunho 

social, numa possível correlação entre responsabilidade social e ambiental e 

responsabilidade corporativa. 

A atuação do segurador, em fase de regulação, deve ser caracterizada pela 
rapidez e funcionalidade. A verificação da existência e circunstâncias do 
sinistro, bem como sobre os danos e valores dos prejuízos, não deve 
extrapolar os limites da razoabilidade (TZIRULNIK; OCTAVIANI, 2001, 
p.70). 
 

Frente ao entendimento de Tzirulnik e Octaviani, cabe a reflexão sobre como 

nem sempre tais práticas refletem um planejamento orientado para a 

sustentabilidade seja ambiental ou econômica, ou ainda se tais práticas são 

resultados de cumprimento da legislação, punição ou garantia da competitividade. A 

partir de uma leitura mais sistêmica, é possível inferir a necessidade de o mercado 

interpretar questões sociais e responsabilidade corporativa numa lente mais ampla; 

onde a preocupação com o social não se limite a ações e doações apenas de ordem 

filantrópica, mas extrapole para a identificação de externalidades causadas pela 

operação do seguro decorrentes do sinistro e no que a organização pode atuar 

educativa e preventivamente. 

                                                 
10

 ACHIM Steiner – Subsecretário-Geral da Organização das Nações Unidas & Diretor Executivo 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

11
 IBGC- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fonte eletrônica, informações 

institucionais em website.  
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2.3.2 Questões Sociais 

Nesta pesquisa as questões sociais serão tratadas como responsabilidade 

social corporativa, no entendimento que a corporação além de responsável por seu 

negócio, pela sustentabilidade ambiental e econômica, impacta direta e 

indiretamente na vida das pessoas, sejam elas funcionários, fornecedores ou que 

convivam de alguma maneira na comunidade do entorno. 

Ao mesmo tempo em que a corporação não pode tomar para si um papel 

“assistencialista” conflitando com as funções e responsabilidades da família e do 

estado, ela precisa incluir no planejamento estratégias de permanência e 

longevidade de seu negócio no mercado sob a percepção de que presta contas para 

a sociedade e que suas interações sociais perpassam a vida de seus funcionários, 

da comunidade, do meio ambiente e do Estado. O acesso à informação cada vez 

mais rápido e abrangente trouxe para o mundo corporativo o alerta de que o 

consumidor analisa e compara os produtos e serviços que consome e as 

externalidades que os mesmos deixam no meio ambiente; acompanham também 

como algumas empresas se destacam por suas práticas de desenvolvimento da 

comunidade onde estão inseridas. 

Todavia, a responsabilidade social corporativa ainda apresenta interpretação 

controversa. Nos relatórios de sustentabilidade ou de responsabilidade social ou 

outras denominações que derivam destas, descrevem a execução de ações e 

projetos que nem sempre apresentam a preocupação com o desenvolvimento de 

comunidades, pessoas e ambiente. Nestes casos, a responsabilidade social é 

enfaticamente tratada no seu aspecto financeiro de ajudas momentâneas sem a 

conexão com a visão de desenvolvimento e de futuro; talvez porque a 

responsabilidade social corporativa ainda é considerada como custo ou como 

subterfúgio no trato fiscal; mas ainda distante de seu real significado de 

responsabilidade. 

Schenini (2005) define que a responsabilidade da corporação extrapola seus 

muros, e que sua prática pode estar no puro cumprimento da legislação ou já 

incorporada nas estratégias de seu negócio. Mas a grande contribuição do autor 

está na indicação de que as corporações adotem o Balanço Social, instrumento que 
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permitiria a sistematização e acompanhamento pela sociedade de dados á partir de 

indicadores quantitativos e qualitativos. 

De acordo com Lerner (2006), ao analisar a relação entre responsabilidade 

social corporativa e a reputação corporativa na visão de clientes e funcionários, 

constatou a relação entre os dois construtos e concluiu que empresas que não 

assumem postura socialmente responsável não contribuem para uma boa 

reputação. Tal postura é mais abrangente do que o relato de ações pontuais e 

isoladas tratando apenas da questão social dissociada dos fatos que explicam e 

implicam a necessidade de tais ações. Ou seja, não há mais como uma empresa se 

posicionar apenas sobre uma esfera do triple boton line, as chamadas boas práticas 

de governança corporativa estão no mesmo arcabouço analítico da responsabilidade 

corporativa e das práticas de sustentabilidade. 

2.3.3 Questões Ambientais 

Para Georgescu-Roegen e Grinevald (2012), o desenvolvimento econômico 

tende a não ser sustentável, quando economia e ecologia não se conciliam num viés 

transdisciplinar nos processos.  

Mesmo com tanto avanço na tecnologia, a sociedade ainda não tem 

gerenciado adequadamente os benefícios e as consequências de tais inovações. O 

processo de alienação é tão grande que se vislumbra a possibilidade de risco 

tecnológico, devido a inadequação e falta de aprofundamento dadas às implicações 

éticas da tecnologia. A externalidade negativa da sustentabilidade é decorrente da 

não inclusão adequada dos custos ambientais nos preços dos produtos, transferindo 

os custos dos problemas ambientais e sociais a sociedade atual e futura; pois a 

qualidade ambiental, assim como os custos de uma política ambiental são sempre 

pagos pela própria sociedade (SCHMIDHEINY, 1992). 

Mais do que a preocupação com o aquecimento global, com o impacto 

ambiental ou com a pegada de carbono, as empresas têm extrapolado desta linha 

mais tradicional de pensamento para a busca de soluções. Com uma economia 

verde, as relações sustentáveis encontram equilíbrio com as relações econômicas, o 
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lucro e valor deixam de estar em posições antagônicas e passam para uma 

correlação direta de sustentabilidade e perenidade. Para Sachs (2008)  

[...] o desenvolvimento distinto do crescimento econômico, cumpre esse 
requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além 
da mera multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em 
si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais 
completa para todos (SACHS, 2008, p.13). 
 

No mesmo viés de análise, Andreoli (2002) corrobora que 

Ocorre que a qualidade de vida e a própria sobrevivência da sociedade 
humana não podem ser estudadas simplesmente como variáveis do sistema 
econômico. O desafio é ultrapassar esta visão reducionista para alcançar 
soluções capazes de harmonizar o plano econômico, ambiental e social. A 
adoção de procedimentos mais responsáveis em relação aos efeitos 
ambientais das atividades econômicas é um jogo que não admite 
perdedores. No longo prazo, mais do que a economia e vantagens 
competitivas, a preservação ambiental é um desafio indispensável à 
manutenção das condições de sobrevivência da própria humanidade 
(ANDREOLI, 2002, p.62).  

 

Implantar um modelo de desenvolvimento sustentável em uma empresa exige 

o envolvimento de todos, e não apenas de determinados segmentos. A empresa 

cuja missão é atender uma necessidade humana, deve viver esta mesma realidade 

no trato para com toda a cadeia de stakeholders, sejam eles funcionários, clientes ou 

fornecedores. Não se pode confundir desenvolvimento com alienação consumista, 

onde a velocidade da produção desrespeita o ser humano. De acordo com Sachs 

(2009)  

O êxito está, todavia, na necessária transformação dos resultados da 
negociação em uma gestão negociada e contratual dos recursos, pedra 
fundamental para qualquer desenvolvimento sustentável (SACHS, 2009, 
p.76). 
 

No arcabouço das dimensões de sustentabilidade, segundo Sachs (2010), as 

quais inicialmente eram cinco: Social, Econômica, Ecológica, Espacial e Cultural; e 

que com o aprofundamento de seus estudos, foram incluídas as dimensões 

Psicológica, Política (Nacional) e Política (Internacional) tornando-se oito dimensões; 

fica clara a necessidade de um olhar que analise holisticamente a preservação da 

natureza e das fontes de recursos renováveis, a limitação do uso de recursos não 

renováveis, e o respeito para a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais.  



 

 

40 

 

O mercado segurador, ainda com uma caminhada incipiente, encontra nos 

Princípios para Sustentabilidade em Seguros, o início de uma discussão de 

questões cruciais como alterações climáticas, degradação ambiental, crescimento e 

envelhecimento da população, boas práticas de governança corporativa e de 

sustentabilidade e, finalmente, o acesso ao seguro. 

Embora, abordando o compromisso do mercado segurador com a 

sustentabilidade sob o enfoque do Direito do Consumidor, Saraiva Neto (2015) 

contribui para a discussão sobre as questões ambientais, ao tratar da inserção da 

sustentabilidade vinculada à ideia de responsabilidades das seguradoras. Mesmo 

comprometido com as questões ambientais, fica evidente um novo tempo para o 

mercado segurador, a partir da adesão aos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros, proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PNUMA. Trata-se de um avanço para uma nova etapa da sociedade frente a 

mitigação de riscos, pois conforme Veiga (2010, p.171) trata-se de um conceito 

baseado “no duplo imperativo ético da solidariedade sincrônica com a geração atual 

e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras”.  

Faria (2011, p.22)12, no viés da teoria crítica, conceitua sustentabilidade como 

“prática coletiva e democrática de produção das condições materiais de existência 

que no processo de transformação preserva a fonte de recursos da natureza ou os 

repõe nas mesmas condições”. Em sua percepção, o processo deve respeitar o 

ambiente e as pessoas que dele fazem parte. Tal qual nas organizações, há que se 

observar o custo do atingimento de resultados tidos como sustentáveis, para que 

não se recaia na concepção moderna da abordagem econômico-liberal de mercado 

que monetariza os custos ambientais, sem levar em conta os impactos ambientais e 

sociais decorrentes destas intervenções. 

O setor de seguros se depara com várias vertentes das questões ambientais 

para estabelecer ações e práticas de sustentabilidade, tais como: a mitigação dos 

riscos que se propõe a indenizar; a disseminação de uma cultura de preservação e 

                                                 
12

 José Henrique de Faria, Pós-Doutor em Labor Relations pel ILIR – University of Michigan, em 
seu artigo “Por uma teoria crítica da sustentabilidade”, que compõe Anais de Textos 
selecionados do V Seminário sobre Sustentabilidade. 
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precaução com os recursos naturais, extrapolando o viés de análise puramente 

econômica. Foladori (2001) argumenta que  

[...] a sociedade humana não pode ser estudada unicamente em si mesma, 
como se a relação com o entorno fosse uma “externalidade”, no sentido 
econômico do termo (FOLADORI, 2001, p.16).  
 

Essa abordagem consolida a importância do estabelecimento de tendências 

que norteiem o comportamento humano e o estabelecimento de suas relações 

sociais com o meio ambiente, alçada numa visão ampla de um desenvolvimento que 

se queira sustentável. 

A afirmação de Diamond (2013) sobre 

[...] as sociedades humanas e grupos menores podem tomar decisões 
desastrosas por uma série de motivos: Incapacidade de prever um 
problema, incapacidade de tentar resolvê-lo assim que o problema for 
identificado e incapacidade de ser bem sucedido nas tentativas de 
solucioná-lo (DIAMOND, 2013, p.523). 
 

E a abordagem de Foladori (2001) ao afirmar que  

[...] a análise da crise ambiental contemporânea deve partir das próprias 
contradições no interior da sociedade humana, contradições que não são 
biológicas, mas sociais, que não se baseiam na evolução genética, mas na 
história econômica, que não tem raízes nas contradições ecológicas em 
geral, mas naquelas que se estabelecem entre classes e setores sociais em 
particular (FOLADORI, 2001, p.45). 
 

Corroboram com a importância da implementação de práticas de 

sustentabilidade que se mostrem efetivas frente ao cumprimento da adesão do 

mercado segurador com os Princípios para Sustentabilidade em Seguros, pois 

demonstra a preocupação do segmento com a crise ambiental e com os limites de 

desenvolvimento sustentável que precisam ser transpostos. 

2.4 PSI – PRINCÍPIOS PARA SUSTENTABILIDADE EM SEGUROS  

Os Princípios para Sustentabilidade em Seguros foram desenvolvidos a partir 

de pesquisas da UNEP FI no setor de seguros no período de 2006 a 2009, cujos 

resultados são frutos da análise de instituições-membro e observadoras do mercado 

de seguros13 na UNEP FI. Visando os riscos e oportunidades deste setor e dos 

                                                 
13

 As instituições-membro e observadoras da UNEP FI incluem diversas empresas, as quais 

podem ser consultadas eletronicamente em www.unepfi.org/psi. 
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resultados destas análises, em 2011 foi elaborada a minuta dos Princípios, os quais 

foram lançados mundialmente em junho de 2012 no Rio de Janeiro, como forma de 

apoio aos objetivos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável - Conferência Rio+20. (UNEP FI, 2012) O lançamento foi patrocinado 

pela International Insurance Society, pela Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. 

Mais de quarenta seguradoras representadas no evento, optaram por serem 

signatárias do PSI, por entenderem sua relevância para o mercado segurador. 

 

Figura 1 - Princípios para Sustentabilidade em Seguros - PSI 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os 4 princípios do PSI permitem o desenvolvimento de um plano de ação que 

vislumbra os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança numa visão 

de desenvolvimento sustentável frente ao cenário de mudanças da sociedade, sua 

Princípio 1

Incluiremos em nosso processo de 
tomada de decisão questões 

ambientais, sociais e de governança 
que sejam relevantes para nossa 

atividade em seguros.

Princípio 2

Trabalharemos em conjunto com 
nossos clientes e parceiros comerciais 

para aumento da conscientização sobre 
questões ambientais, sociais e de 

governança, gerenciamento de riscos e 
desenvolvimento de soluções.

Princípio 3

Trabalharemos em conjunto com 
governos, órgãos reguladores e outros 
públicos estratégicos para promover 
ações amplas na sociedade sobre 
questões ambientais, sociais e de 

governança.

Princípio 4

Demonstraremos responsabilidade e 
transparência divulgando com 

regularidade, publicamente, nossos 
avanço na implementação dos 

Princípios. 

PSI
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economia e a provisão de recursos naturais. Ban Ki-Moon14 aponta o PSI como uma 

evolução do movimento para a construção de uma economia verde, antecedido pela 

adesão das empresas ao Pacto Global das Nações Unidas e aos Princípios para 

Investimento Responsável. Para o mercado segurador, característico por gerenciar e 

assumir riscos, o PSI consolida um posicionamento estratégico das seguradoras de 

incentivo e adoção de práticas sustentáveis.  

Os princípios não são legalmente obrigatórios, e nem servem como base legal 

ou regulatória, mas sim uma “estrutura opcional e aspiracional”. (PSI, 2012, p.6) Os 

benefícios apresentados aos signatários incluem a demonstração pública da adoção 

de objetivos relativos à sustentabilidade e sua transparência na gestão de questões 

ambientais, sociais e de governança - ASG; acesso ao sistema, à experiência, aos 

recursos científicos e de formulação de políticas da UNEP FI e da ONU sobre as 

questões ASG; acesso às redes de comunicação, eventos da UNEP FI; e acesso à 

Assembleia Geral Ordinária de Signatários. 

Em sua seção IV, sobre os Princípios, no item 6 (PSI, 2012) é posto que o 

signatário tem liberdade de decisão sobre quais ações pretende implementar os 

princípios, desde que respeite a estrutura normativa estabelecida, sob risco de 

cancelamento de sua assinatura. Para tal acompanhamento, o PSI é administrado 

por um Conselho composto por representantes eleitos de instituições signatárias do 

mercado de seguros e da UNEP. Os signatários contribuem com recursos 

financeiros anualmente, que obedecem aos critérios que consideram receitas anuais 

e capacidade da instituição, e serão utilizadas para garantir a execução de serviços 

de apoio e de divulgação. 

Para tornar-se signatária do PSI a empresa deve apresentar sua intenção 

através de carta assinada pelo CEO da empresa e pelo presidente do Conselho de 

Administração manifestando seu interesse e concordância com os princípios, além 

de concordar em participar no processo de divulgação pública anual e com o 

pagamento das contribuições anuais. Acompanhando a carta, deverá ser 

                                                 
14 Ban Ki-moon quando Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas em sua mensagem 

sobre o PSI – Princípios para Sustentabilidade em Seguros (junho/2012). 
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encaminhado também o formulário de inscrição próprio disponível no website da 

UNEP FI. 

2.4.1 Agenda de implementação do PSI no mercado segurador brasileiro 

 Em 2009 foi celebrado o Protocolo de Intenções, também conhecido como 

Protocolo Verde, entre a CNseg, o Sindiseg – RJ/ES e o Ministério do Meio 

Ambiente, com o objetivo de traçar diretrizes para a implementação de ações de 

responsabilidades social e ambiental (CNseg, 2009). Em junho de 2012, foram 

lançados mundialmente os Princípios para Sustentabilidade em Seguros – PSI. Em 

setembro de 2012, foi assinado termo aditivo que incluía três cláusulas no Protocolo 

de Intenções: a adesão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de 

Janeiro, o alinhamento do Protocolo ao PSI e a criação da Comissão Especial do 

Governo. 

  A CNseg (2013) lançou a versão traduzida para a língua portuguesa do 

relatório sobre a situação global da sustentabilidade em seguros. O relatório foi 

elaborado por um Grupo de Trabalho sobre Seguros da Iniciativa Financeira da 

UNEP, responsável por pesquisa sobre fatores de governança e subscrição de 

seguros e desenvolvimento de produtos. No relatório são apontados além dos 

desafios, crises e riscos decorrentes da ausência de desenvolvimento sustentável; a 

viabilidade de que as seguradoras insiram em seus processos ações sustentáveis 

(CNseg, 2013).  

 Em 2013, o Conselho Diretor da CNseg aprovou a definição de quatro metas 

para os PSI, propostas pela Comissão de Sustentabilidade, visando garantir que as 

metas sejam alcançadas até 2015. 

 Meta 1: 40% das seguradoras integrarão as questões ambientais, sociais e de 

governança – ASG na política de subscrição de riscos. 

 Meta 2: 30% das seguradoras terão um programa de engajamento de 

corretores nas questões ASG. 

 Meta 3: 50% das seguradoras integrarão em suas políticas de 

responsabilidade social as políticas oficiais dos governos municipais, estaduais e 

federal. 
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 Meta 4: 50% das seguradoras reportarão questões ASG. 

 Ainda em 2013, a CNseg instituiu os quatro Grupos de Trabalho – GTs para 

os temas: Mudanças Climáticas, Gestão Ambiental com foco na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Materialidade, e Comunicação e Educação. 

Tanto o estabelecimento das metas quanto a criação dos grupos de trabalho, 

foram estratégias encontradas pelo mercado segurador brasileiro, para que os 

Princípios passassem paulatinamente a fazer parte da estrutura do próprio mercado. 

A estrutura da agenda de implementação, ao estabelecer metas para o alcance dos 

princípios, denota a preocupação com o engajamento do mercado segurador 

brasileiro de uma forma colaborativa e participativa. E com a instituição dos grupos 

de trabalho, a CNseg viabiliza uma discussão ampliada, mesclando as questões 

ambientais, sociais e de governança ao tratar de temas como clima e gestão 

ambiental, com políticas de resíduos, linhas de comunicação e principalmente 

Educação. 
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3 METODOLOGIA 
 

Abordar os Princípios para Sustentabilidade em Seguros – PSI, nesta 

proposta de pesquisa delimitado ao Princípio 1, que dispõe sobre a inclusão de 

questões ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões relativas a 

administração de sinistros, representa aprofundar e evidenciar o alinhamento deste 

princípio com a abordagem integrada de governança e sustentabilidade no mercado 

segurador. 

Para realizar este aprofundamento e compreender os desafios encontrados 

pelas seguradoras signatárias dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros - 

PSI na implementação do Princípio 1 optou-se por uma pesquisa com enfoque 

teórico-metodológico de natureza qualitativa utilizando-se do estudo de caso como 

método por possibilitar uma ampliação na compreensão de fenômenos ainda pouco 

explorados (LAVILLE, 1999).  

Nos próximos tópicos apresentam-se as perguntas norteadoras da pesquisa, 

a delimitação e design da pesquisa realizada em duas fases: exploratória e 

descritiva, os critérios utilizados para escolha do caso e as técnicas utilizadas para 

coleta e análise dos dados.  

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A proposta desta pesquisa baseia-se na seguinte questão: Quais os desafios 

encontrados pelas seguradoras signatárias do PSI na implementação do Princípio 1 

que dispõe sobre a inclusão de questões ambientais, sociais e de governança no 

fluxo de administração de sinistros?  

Na estratégia de busca da compreensão do fenômeno em análise, foram 

realizadas algumas perguntas específicas, em concordância com o entendimento de 

Coraiola et. al (2013), sobre a importância de compreender a organização a partir de 

suas práticas, processos, históricos, regulamentações e significado de sua missão.  
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 Quais são as inter-relações entre o Princípio 1 e as ações descritas no 

Relatório de Sustentabilidade da Seguradora? 

 Os funcionários de nível operacional/técnico da área de sinistros têm 

conhecimento que a Seguradora  é signatária do PSI? 

 Os funcionários de nível operacional/técnico da Seguradora percebem a 

aplicabilidade do Princípio 1 do PSI? 

 Qual a percepção dos funcionários do nível diretivo e estratégico da 

Seguradora acerca da aplicabilidade do Princípio 1 no fluxo de administração 

de sinistros? 

 Quais práticas a Seguradora adota para viabilizar o Princípio 1? 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

Segundo Batista (2015), o mercado de seguros, em especial no Brasil, carece 

de levantamentos empíricos que possam amparar ou contrapor tais estudos e 

teorias.  Alguns levantamentos, embora incipientes, foram realizados nos últimos 

anos. Dessa maneira, foram apresentadas informações extraídas do Relatório 

coordenado e executado pela CNseg, traçando paralelos entre os dados 

sistematizados e o referencial teórico apresentado.  

 A pesquisa proposta foi realizada em duas Etapas: (1) Etapa exploratória e (2) 

Etapa descritiva, apresentadas abaixo.  

A etapa exploratória realizada consistiu na pesquisa em bases secundárias; 

na elaboração de um quadro comparativo, onde são analisadas as inter-relações 

entre os princípios, metas e ações reportadas; e na definição da seguradora objeto 

deste estudo de caso. Quanto a etapa descritiva, o primeiro passo consistiu na 

validação do questionário, fase 1 da etapa descritiva, aplicado no mês de outubro de 

2015. Após a validação do questionário, procedeu-se a aplicação para a totalidade 

do público alvo da pesquisa. A fase 2, das entrevistas ocorreu após a análise dos 

resultados do questionário, fundamentando as perguntas da entrevista semi-

estruturada. 
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Figura 2 - Etapa Exploratória 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

  

Etapa 
Exploratória.

Pesquisas em 
bases 
secundárias.

• Elaboração de 
quadro comparativo.

Objetivos da 
fase:

• Conhecer a forma de 
abordagem do PSI 
nas seguradoras 
signatárias.

• Definir os critérios 
de escolha do 
Estudo de Caso.
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Figura 3 - Etapa Descritiva 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

3.2.1 Etapa Exploratória  

A etapa exploratória possibilitou estabelecer os critérios de definição do 

estudo de caso, cumprindo desta forma o objetivo específico de selecionar a 

seguradora objeto do estudo. Ficou evidenciando nesta etapa também, o cenário 

das seguradoras signatárias do PSI e suas ações de implementação dos princípios, 

garantindo o alcance do objetivo específico de levantar dados e informações que 

identifiquem as inter-relações entre o Princípio 1 que dispõe sobre a inclusão de 

questões ambientais, sociais e de governança no fluxo de administração de sinistros 

e as ações descritas no Relatório de Sustentabilidade da seguradora selecionada. 

Ainda na etapa exploratória, a pesquisa em bases secundárias possibilitou o alcance 

Etapa Descritiva

• Realização do 
Estudo de Caso em 
duas etapas.

• Fase 1: Validação e 
aplicação de 
questionário.

• Fase 2: Entrevistas.

Objetivo da Fase 1: 
Identificar se os 

funcionários de nível 
técnico/operacional têm 

conhecimento sobre o PSI 
e sua aplicabilidade na 

administração de sinistros.

Objetivo da  Fase 2: 
Identificar os desafios 

encontrados nas 
seguadoras signatárias do 
PSI na implementação do 
Princípio 1 através de um 

comparativo com os 
resultados obtidos com os 

questionários.
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do objetivo específico de apresentar os Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros, sob a perspectiva das questões ambientais, sociais e de governança. 

Para identificar as inter-relações entre os quatro Princípios para 

Sustentabilidade em Seguros - PSI e as quatro metas propostas pela Comissão de 

Sustentabilidade com as ações descritas no Relatório de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade do Mercador Segurador Brasileiro, coordenado e executado pela 

CNseg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização foi realizada uma análise 

comparativa dos dados e informações extraídos do Relatório coordenado e 

executado pela CNseg. O relatório foi elaborado por um Grupo de Trabalho sobre 

Seguros da Iniciativa Financeira da UNEP, responsável por pesquisa sobre fatores 

de governança e subscrição de seguros e desenvolvimento de produtos. No relatório 

são apontados além dos desafios, crises e riscos decorrentes da ausência de 

desenvolvimento sustentável; a viabilidade de que as seguradoras insiram em seus 

processos ações sustentáveis. 

Utilizando-se de dados secundários, como o relatório da CNseg, os relatórios 

de sustentabilidade e responsabilidade social das 8 seguradoras signatárias do PSI 

citadas no referido relatório, a análise comparativa proposta teve por objetivo a 

identificação das inter-relações entre os quatro princípios e as quatro metas 

propostas.  Tal análise é importante, pois permitiu estabelecer uma contextualização 

do setor quanto às questões ambientais, sociais e de governança a partir do 

conteúdo empírico encontrado que demonstra que as empresas signatárias do PSI 

apresentam um planejamento mais relacionado com as questões de ASG se 

comparadas com as demais empresas que responderam a pesquisa. 

Fundamentado na pesquisa documental foi elaborado um quadro 

comparativo, demonstrando as principais ações das 8 empresas brasileiras 

signatárias do PSI, de acordo com cada uma das metas propostas pela Comissão de 

Sustentabilidade, em relação aos princípios e metas definidos pelo PSI no mercado 

segurador brasileiro.   

Além da análise comparativa foi realizado uma pesquisa documental em 

trabalhos, relatórios técnicos, publicações e periódicos, além de materiais 
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produzidos e divulgados por órgãos regulamentadores e fiscalizadores do mercado 

segurador brasileiro como a SUSEP e a CNSEG. Na coleta de dados documental, 

foram consultados diversos periódicos buscando a abordagem dos temas 

sustentabilidade, governança e mercado segurador. Delimitou-se o período de 2013 

a 2015, por considerar o lançamento dos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros ter ocorrido em 2012.  

Nesta fase de coleta de dados, foram pesquisadas bases digitais de diversos 

periódicos, dentre eles, as revistas RAE e RAC, devido ao seu direcionamento para 

administração e mercado financeiro, o qual abrange o mercado segurador, e por 

estarem presentes no índice WebQualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior –CAPES. Considerando a insuficiência de trabalhos no 

alinhamento governança e sustentabilidade no mercado segurador, também foi 

pesquisada a base eletrônica da FUNENSEG. 

3.2.1.1 Escolha do Caso  

 

Para selecionar a seguradora objeto do estudo de caso da presente pesquisa, 

iniciou-se considerando aquelas do universo das seguradoras que operam no Brasil 

e que atendam aos seguintes critérios: ser signatária dos Princípios para 

Sustentabilidade em Seguros – PSI, estar presente no ranking das seguradoras 

líderes do mercado segurador brasileiro e constar no Relatório de Responsabilidade 

Social e de Sustentabilidade do mercador segurador brasileiro, organizado pelo 

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 

Vida, Saúde Suplementar e Capitalização- CNseg. 

A opção por estratificar a definição da seguradora objeto do estudo de caso, 

primeiro dentro do universo das 77 empresas que compõem a CNseg e depois 

limitar para 8 empresas, é explicada pelo fato que estas 8 empresas são 

seguradoras que se tornaram signatárias do PSI e demonstraram ações voltadas 

para as questões ambientais, sociais e de governança. Entende-se desta forma que 

na medida que a lente da pesquisa estabelece maior foco nestas questões, garante-

se maior fundamentação na abordagem metodológica do estudo de caso. 
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Do universo de 8 empresas signatárias dos Princípios, foram contatadas 

inicialmente três seguradoras que além de se enquadrarem na totalidade dos 

critérios estabelecidos nesta pesquisa; foram consideradas também em virtude da 

acessibilidade geográfica e de relacionamento. Os contatos foram estabelecidos 

com suas diretorias, as quais reportaram-se aos seus respectivos Conselhos de 

Administração para obter a autorização de desenvolvimento da pesquisa. 

Ressalta-se que o aceite da Seguradora Asekuro15 foi justificado pela mesma 

por considerar que o objetivo desta pesquisa vai ao encontro com a cultura 

organizacional da empresa que tem na sustentabilidade um valor central nos seus 

negócios e relacionamentos. Após a confirmação da Seguradora como objeto do 

estudo de caso, sua diretoria executiva regional formalizou a autorização para sua 

participação.  

Na sequência, como etapa exploratória inicial, foi realizada uma visita na sede 

de sua matriz no Brasil, onde foi apresentado aos responsáveis pela diretoria de 

sinistros e área de sustentabilidade, o caráter deste estudo acadêmico e o escopo 

do projeto de pesquisa; além dos alinhamentos necessários para a coleta de dados. 

Na reunião com a diretoria de sinistros, o diretor demonstrou interesse pela pesquisa 

e pontuou de imediato a pertinência da temática, por entender que sustentabilidade 

é a característica do conceito de seguro, uma vez que municia recursos para a 

recuperação de bens e estados financeiros de pessoas, empresas e cidades diante 

de catástrofes ambientais e sociais. A responsável pela área de sustentabilidade, em 

reunião separada, confirma o entendimento do diretor de sinistros. 

  

                                                 
15

  
  O nome da seguradora será preservado, de acordo com termo de confidencialidade assinado 

pela autora, seguro objeto do estudo de caso e instituição de ensino. A seguradora objeto 
deste estudo de caso será tratada com o nome fantasia Seguradora Asekuro. Na fase 
exploratória no quadro de análise das 8 seguradoras signatárias do PSI, a seguradora foi 
nominada como Seguradora D. 

  Asekuro significa seguradora em esperanto. 
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3.2.1.1.1 Contextualização da Seguradora Asekuro 

A seguradora Asekuro atua no mercado segurador brasileiro há mais de um 

século. Mundialmente tem em seu quadro funcional mais de 141 mil funcionários, 

sendo no Brasil aproximadamente 1.400 colaboradores diretos, distribuídos em suas 

51 filiais e 27 representações no território nacional brasileiro. 

A estrutura de Governança Corporativa da seguradora Asekuro tem sua ação 

conectada com os desafios globais nas áreas ambiental, social e econômica. O 

Conselho de Administração tem como tarefa definir a estratégia global de 

governança alicerçada na integração dos aspectos sociais e de governança 

ambiental nos processos de tomada de decisão de negócios. 

O Conselho é composto por 3 membros votantes, sendo um membro 

responsável pelo negócio de gestão de ativos, outro membro responsável pelo 

negócio de seguros e o terceiro membro responsável pelo investimento dos fundos 

de seguros. 

 Na esfera da sustentabilidade suas práticas demonstram preocupação 

ambiental (Poluição, Uso da Água, Energia Renovável, Áreas Protegidas, 

Biodiversidade, Espécies Ameaçadas), social (Direitos Humanos, Saúde e 

Segurança, Trabalho Infantil, Pobreza, envelhecimento da população) e de 

governança (Anti-suborno e corrupção e transparência). As decisões de investimento 

e de subscrição estão fundamentadas no objetivo de reduzir riscos financeiros, de 

reputação e de negócios, mas sem deixar de vislumbrar a manutenção e 

crescimento sustentável de seus negócios. A Seguradora Asekuro está presente na 

liderança dos principais índices de ações como Dow Jones Sustainability Index o 

FTSE4Good e o Carbon Disclousure Leadership Index. 

3.2.2 Etapa Descritiva  

Na segunda etapa da pesquisa foi realizado um estudo de caso com o 

objetivo de aprofundar os desafios encontrados pelas seguradoras signatárias do 

PSI na implementação do Princípio 1 que dispões sobre a inclusão de questões 

ambientais, sociais e de governança no fluxo de administração de sinistros no ponto 

de vista dos cargos diretivos e estratégicos. 
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Conforme destacado anteriormente, este trabalho dispõe de ampla base de 

dados e de informações empíricas e mercadológicas. A escolha do estudo de caso 

como método nesta pesquisa derivou do fato de que esta opção metodológica 

propicia a investigação do como determinado fenômeno se efetivou estabelecendo 

as devidas interfaces temporais, históricas e sociais (YIN, 2010). A realização de um 

estudo de caso possibilita partir do particular para o geral, com o entendimento de 

que o caso escolhido é representativo de outros casos análogos, ampliando desta 

forma a geração de mais pesquisas. 

Neste estudo o nível de análise será organizacional, tendo como unidade de 

análise as práticas da seguradora objeto do estudo de caso. 

O Estudo de caso será realizado em duas fases: (1) aplicação de 

questionário, e (2) realização de entrevistas. 

3.2.2.1 Questionário 

 

 A primeira fase do estudo de caso foi a aplicação de um questionário para os 

170 funcionários da diretoria de sinistros da seguradora, para o alcance do objetivo 

especifico de mensurar o grau de percepção e aplicabilidade do Princípio 1 do PSI, 

que dispõe sobre a inclusão de questões ambientais, sociais e de governança no 

fluxo de administração de sinistros, entre os funcionários da seguradora objeto do 

estudo de caso, envolvidos no processo de administração de sinistros. 

A aplicação do questionário teve como objetivo coletar dados e informações 

que demonstrem o nível de conhecimento dos entrevistados sobre sustentabilidade 

e a aplicabilidade do Princípio 1 do PSI nos processos de regulação da seguradora, 

identificar a existência de práticas de sustentabilidade na empresa, bem como 

identificar os desafios que a empresa enfrentou ou enfrenta na implementação do 

PSI.  

O questionário é composto de perguntas objetivas com respostas sim ou não, 

também com perguntas objetivas de múltipla escolha que permitam a estratificação 

do grupo pesquisado em: faixa etária, grau de instrução, tempo de serviço na 
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seguradora, escolaridade e região; e perguntas abertas, pelo entendimento que 

promoverá maior riqueza na análise de conteúdo. 

Inicialmente optou-se por validá-lo junto a uma amostra de 10 funcionários da 

Seguradora A, alocados na filial de Curitiba. Para esta amostragem, os questionários 

foram aplicados em um único horário e local. No processo de validação, os 

questionários foram apresentados impressos, e não houve compartilhamento de 

informações entre os respondentes durante o preenchimento. Os participantes foram 

esclarecidos quanto ao caráter acadêmico da pesquisa e sem necessidade de 

identificação e nem obrigatoriedade de participação.  

Nesta aplicação restrita a amostragem do grupo, pretendeu-se validar o 

questionário, verificando se as perguntas estavam suficientemente claras para todos 

os funcionários, independentemente de sua formação acadêmica; qual seria o tempo 

aproximado utilizado para responder o questionário; e qual a receptividade dos 

funcionários quanto sua participação em estudos acadêmicos.  Nesta fase de 

validação do questionário foi possível constatar algumas evidências quanto ao 

conhecimento dos respondentes sobre sustentabilidade, a ausência de 

conhecimento sobre o PSI e a escassez de informações quanto a práticas de 

sustentabilidade consolidadas. 

Após a validação do questionário, realizaram-se alterações adequando as 

perguntas. O apêndice A apresenta o questionário utilizado para validação e o 

apêndice B apresenta o questionário validado. 

01. Na pergunta 1 foi acrescentada a alternativa de resposta 

“gerencial/coordenação” considerando o quadro geral dos respondentes. 

02. Na pergunta 2 foram acrescentados todos os estados federativos face a 

abrangência da lotação funcional dos respondentes. 

03. Na pergunta 4 foi readequado o grau de escolaridade da primeira 

alternativa para “Pós-Graduado”. 

04. Na pergunta 7 foi acrescentada a informação sobre a possibilidade de 

preenchimento de mais de uma alternativa. 
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05. Na pergunta 8 foram readequados os termos de avaliação para 

“avançado, intermediário, superficial e não possuo conhecimento” a fim de propiciar 

melhor entendimento dos respondentes e facilitar a análise dos resultados. 

06. Na pergunta 10 foi alterada a pergunta deixando-a mais direta. 

07. Na pergunta 11 foi alterada no campo de respostas a alternativa “muito 

insatisfatório” para “não atende”, propiciando maior clareza para o respondente e 

objetividade na análise dos resultados. 

08. Na pergunta 13 foi acrescentada a solicitação de informação da carga 

horária, evidenciando o grau de envolvimento dos respondentes com os 

treinamentos reportados. 

09. A partir da pergunta 14 foi alterada a ordem das perguntas, trazendo as 

questões sobre Comitê de Sustentabilidade e Relatório de Sustentabilidade antes 

das práticas de sustentabilidade, para que desta forma a sequência das perguntas 

tivesse maior fluidez tanto para os respondentes quanto para as instâncias de 

análise dos respondentes. 

10. Foram acrescentadas as perguntas 17 e 18 investigando sobre a 

participação dos respondentes na elaboração do relatório e sobre suas 

contribuições, a fim de identificar a aderência do relatório de sustentabilidade na 

rotina dos respondentes. 

11. Na pergunta 20 foi readequada a expressão da pergunta. 

12. Na pergunta 21 foi readequada a expressão da pergunta. 

13. Foi retirada a pergunta 25 (apêndice A) por não corresponder a uma 

unidade de análise que promovesse enriquecimento da temática. 

14. Na pergunta 22 houve readequação alterando a expressão “ouviu falar” 

para “ você conhece”, deixando a pergunta menos informal. 

15. A pergunta 23 sofreu alteração tornando-se mais objetiva. 

16. A pergunta 25 foi alterada de aberta para múltipla escolha, permitindo 

uma análise de escala e com a inclusão da alternativa “não é divulgado” possibilita 

também identificar mais uma evidência para análise. 

17. Inclusão da pergunta 26, possibilitando mais uma categoria de análise e 

alteração na pergunta 27, passando de pergunta aberta para múltipla escolha. 
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18. As perguntas 30, 31 e 32 exploram as práticas de sustentabilidade e 

foram alteradas em sua formulação buscando investigar questões temporais de tais 

práticas e o nível de envolvimento dos respondentes. Foi retirada a pergunta 15 

(apêndice A) por não acompanhar o escopo da pesquisa. 

19. Foram incluídas as perguntas 33 e 34 devido ao alinhamento da pesquisa 

com as ações possíveis descritas no PSI. 

O questionário validado foi encaminhado no dia 11/01/2016 e com prazo de 

retorno das respostas em 01/02/2016, para todos os 170 profissionais lotados na 

diretoria de sinistros, através da ferramenta de pesquisa Qualtrics Survey Software 

diretamente para os endereços eletrônicos corporativos de todos os funcionários que 

compõem a amostragem da pesquisa, com o pedido de 10 dias para retorno de 

resposta. Na mensagem de encaminhamento foi devidamente explicado tratar-se de 

uma pesquisa acadêmica e que a identidade dos pesquisados seria mantida em 

sigilo. 

 Esta amostra apresenta a seguinte estratificação: gerentes, analistas, 

técnicos peritos e assistentes administrativos lotados na matriz e filiais da 

seguradora no Brasil. Nesta amostragem, não fazem parte os 10 funcionários 

respondentes na fase da validação e também os funcionários de cargo diretivo e 

estratégico, uma vez que os mesmos participaram das entrevistas. 

3.2.2.2 Entrevistas 

A segunda fase da pesquisa consistiu na realização de entrevistas que teve 

como objetivo aprofundar os dados inicialmente coletados nos questionários. Tal 

etapa possibilitou o alcance do objetivo específico de realizar um levantamento nos 

níveis gerencial e estratégico da seguradora objeto do estudo de caso, quanto às 

suas percepções e níveis de aplicabilidade do Princípio 1 e traçar um comparativo 

entre informações obtidas neste levantamento com o resultado do questionário 

aplicado entre os funcionários. 

As entrevistas foram realizadas em São Paulo e Curitiba, nos dias 23 e 24 de 

fevereiro de 2016. A duração das entrevistas variou de 20 a 45 minutos, foram 

gravadas e transcritas não de forma literal, mas sem inferências da autora Foi 
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elaborado um roteiro semi-estruturado de entrevista, que foi aplicada pessoal e 

individualmente aos cinco executivos de cargo diretivo e estratégico, a fim de 

constatar qual  a sua percepção acerca dos desafios enfrentados pelas seguradoras 

signatárias do PSI para a  aplicabilidade do Princípio 1 no fluxo de administração de 

sinistros. As entrevistas possibilitam, a partir do constructo e domínio do escopo dos 

entrevistados, comparar os resultados encontrados na análise da inter-relação entre 

os Princípios para Sustentabilidade em Seguros e as metas estabelecidas para seu 

atingimento; e a análise dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários. 

Sendo possível, desta forma, identificar se o conhecimento dos funcionários da 

empresa apresenta alguma variação, se considerar elementos demográficos; 

também possibilita identificar possíveis diferenças de entendimentos quanto as 

temáticas sustentabilidade e princípios para sustentabilidade em seguros entre os 

níveis operacional/técnico, estratégico e diretivo; além de  também constatar 

evidências quanto a percepção do nível estratégico e diretivo quanto aos resultados 

encontrados a partir do questionário. 

Traçando um comparativo da análise dos resultados dos questionários com a 

análise dos resultados na aplicação da entrevista, almeja-se identificar os desafios 

enfrentados pelas seguradoras signatárias dos Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros - PSI na implementação do Princípio 1 e práticas efetivamente realizadas 

para viabilização do Princípio 1. 

3.2.3 Procedimentos de tratamento e análise dos dados 

Como técnica de análise de dados, nesta pesquisa foi utilizada a análise de 

conteúdo, pautada na triangulação dos resultados dos questionários, das entrevistas 

e do quadro comparativo sobre as inter-relações entre os princípios e as metas 

propostas. 

Em razão de suas próprias características, o estudo de caso é uma técnica 
complexa que envolve o levantamento e análise de grandes quantidades de 
informações e abrange o estudo de uma série de variáveis que possuem 
relação em função do caso sob análise (CORAIOLA ET. AL, 2013, p.307-
308).  
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A análise de conteúdo de um estudo de caso requer a preocupação em 

explorar o fenômeno pesquisado, contextualizando o mesmo diante de seus pares, 

mas também numa análise ampla considerando também as inferências históricas. 

A análise de conteúdo será desenvolvida conforme proposta de Bardin 

(2011), utilizando-se de categorização deste conteúdo com vistas a uma análise no 

detalhe da informação. 

O questionário foi categorizado em três instâncias de análise: a primeira 

instância analisa a estratificação do grupo de respondentes; a segunda instância 

analisa o conhecimento sobre sustentabilidade, comitê de sustentabilidade e 

relatório de sustentabilidade, e treinamentos sobre o tema; e a terceira instância 

analisa o conhecimento sobre os Princípios para Sustentabilidade em Seguros – PSI 

e a aplicação de práticas de sustentabilidade na área de sinistros. 

Para análise das entrevistas, a categorização foi estruturada em cinco eixos 

de conteúdo, onde o primeiro eixo tratou da história da implantação do PSI e sobre o 

porquê da opção da seguradora tornar-se signatária; o segundo eixo investigou a 

avaliação dos entrevistados sobre a aplicabilidade de práticas de sustentabilidade na 

rotina da seguradora em especial na área de sinistros; o terceiro eixo abordou a 

percepção dos entrevistados sobre o nível de complexidade das práticas de 

sustentabilidade; no quarto eixo foi investigada qual estratégia utilizada pela 

seguradora para implementar o PSI; e no quinto eixo buscou-se identificar quais os 

desafios que a seguradora enfrenta para implementar o PSI e de forma específica o 

Princípio 1 na área de sinistros. 

3.2.3.1 Facilidades e dificuldades na coleta e tratamento dos dados  

 

O primeiro ponto a ser destacado como facilidade na coleta de dados foi a 

viabilização de espaço e disponibilidade de agenda para que fosse feita a validação 

do questionário com os 10 funcionários da filial em Curitiba. 

Outro aspecto de facilidade foi a abertura da empresa para a realização da 

pesquisa. O envolvimento do quadro diretivo, se prontificando a encaminhar os 

questionários para os endereços eletrônicos de cada um dos 170 funcionários que 
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compõem a amostra de respondentes do questionário validado, a disponibilização 

da ferramenta de pesquisa, e a disposição em participar das entrevistas, foram 

diferenciais facilitadores em campo. 

Variáveis não controladas e que podem ser consideradas como dificuldades 

encontradas no momento de validação do questionário foi com relação ao interesse 

dos funcionários em participar da pesquisa, demissões no período compreendido 

entre o encaminhamento dos questionários e retorno, e por coincidir com um período 

de férias. Por conta destes fatores, o tempo de espera para retorno dos 

questionários foi prolongado para vinte dias. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 INTER-RELAÇÕES ENTRE OS QUATRO PRINCÍPIOS PARA 

SUSTENTABILIDADE EM SEGUROS – PSI  

 Buscando levantar dados e informações que identifiquem as inter-relações 

entre o Princípio 1 que dispõe sobre a inclusão de questões ambientais, sociais e de 

governança no fluxo de administração de sinistros e as ações descritas no Relatório 

de Sustentabilidade; são descritas as ações desenvolvidas pelas empresas 

seguradoras do mercado brasileiro signatárias do PSI nos quadros 3, 4, 5 e 6. 

No quadro 3 são apresentadas as principais ações desenvolvidas pelas 

empresas seguradoras do mercado brasileiro, signatárias do PSI, em relação ao 

Princípio 1 - Incluiremos em nosso processo de tomada de decisão questões 

ambientais, sociais e de governança que sejam relevantes para nossa atividade em 

seguros. 

 

Quadro 3 - Ações desenvolvidas pelas empresas seguradoras do mercado brasileiro, 
signatárias do PSI em relação à Meta 1 

Ações das 

signatárias do 

PSI 

META 1 40% das seguradoras integrarão as questões ASG na 

política de subscrição de riscos. 

Seguradora A 
Realização de workshop sobre inspeção de riscos abordando questões ASG na 

busca de soluções sustentáveis; e inclusão de indicadores sócio-ambientais 

durante processos de inspeção de grandes riscos. 

Seguradora B Sem informação*. 

Seguradora C Sem informação*. 

Seguradora D Desenvolvimento de produto específico em finanças sustentáveis, integrado aos 

temas ambiental, social e de governança na análise e tomada de decisão de 

investimento. 

Seguradora E Sem informação*. 

Seguradora F Estabelecimento ação sustentável com a implantação de política de conciliação 
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da seguradora que além de diminuir a quantidade de processos judiciais, agiliza 

e preserva a integridade das indenizações. 

Seguradora G Sem informação*. 

Seguradora H Envolvimento em estudos sobre a exposição do Brasil a catástrofes naturais. 

 Fonte: elaborado pela autora. 
*Não reportou informações no relatório.  

 
 Das oito empresas signatárias do PSI no Brasil analisadas, somente  quatro 

informam no relatório ações de integração de questões ASG na política de 

subscrição de riscos através da realização workshop sobre inspeção de riscos na 

busca de soluções sustentáveis; da inclusão de indicadores sócio-ambientais no 

follow up de inspeção de grandes riscos, desenvolvimento de seguros a partir do 

conceito de finanças sustentáveis; e implantando política de conciliação com vistas a 

diminuição da demanda judicial, agilidade e preservação da integridade das 

indenizações. 

A meta estabelecida para o Princípio 1 foca gestão e subscrição de riscos. O 

relatório informa que apenas 18% das empresas pesquisadas adotam políticas de 

aceitação de clientes considerando questões ambientais, sociais e de governança. 

Numa análise preliminar, é possível perceber possíveis avanços nesta meta se 

houver nos processos de gestão, subscrição e aceitação de riscos; a implementação 

de pesquisas, análises e desenvolvimento de ferramentas integradas nos níveis 

gerenciais, estratégicos e operacionais. 

 No quadro 4, serão apresentadas as principais ações reportadas pelas 

seguradoras do mercado brasileiro, signatárias do PSI, com relação ao Princípio 2 - 

Trabalharemos em conjunto com nossos clientes e parceiros comerciais para 

aumento da conscientização sobre questões ambientais, sociais e de governança, 

gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soluções. 
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Quadro 4 - Ações desenvolvidas pelas empresas seguradoras do mercado brasileiro, 
signatárias do PSI em relação à Meta 2 

Ações das 

signatárias do 

PSI 

Meta 2 30% das seguradoras terão um programa de engajamento de 

corretores nas questões ASG  

Seguradora A Palestras sobre sustentabilidade. 

Seguradora B Sem informação*. 

Seguradora C Sem informação*. 

Seguradora D Investimento em programa de formação e capacitação de mão-de-obra do 

mercado segurador. 

Seguradora E 
Incentivo de voluntariado junto aos seus funcionários, prestadores e corretores. 

Projetos ambientais sensibilizando seu público de interesse, quanto a mudança de 

atitudes para eliminar riscos ambientais, atendimento à legislação aplicável, 

minimização de custos e melhoria de desempenho. 

Seguradora F Sem informação*. 

Seguradora G 

              

Sem informação*. 

Seguradora H Sem informação*. 

Fonte: elaborado pela autora. 
*Não reportou informações no relatório. 

 

 Três empresas informam a realização de ações para alcance desta meta. É 

informada a realização de palestras sobre sustentabilidade para stakeholders; 

investimento em programa de capacitação de mão-de-obra do mercado segurador; 

incentivo ao voluntariado; e envolvimento de funcionários, corretores e clientes em 

projetos sociais e ambientais para mudança de atitude, mitigação de riscos 

ambientais e atendimento à legislação. 

  A meta estabelecida para o Princípio 2 se propõe ao estabelecimento de um 

programa de engajamento de corretores em questões ASG. O relatório informa que 
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43% das empresas pesquisadas possuem um processo de aceitação de corretores, 

considerando questões ambientais, sociais e de governança. Considerando a 

ausência de informações sobre o processo de aceitação e sobre a política adotada, 

não fica claro se o programa de engajamento está suficientemente articulado para 

promover a adesão sustentável dos corretores. Haja visto, que embora o relatório 

informe que 89% das empresas tem política específica para contratação de 

fornecedores e prestadores de serviços; 41% adotam política de aceitação para 

fornecedores e prestadores de serviços considerando questões ambientais, sociais e 

de governança. 

No quadro 5 podem ser visualizadas as principais ações reportadas pelas 

seguradoras do mercado brasileiro, signatárias do PSI quanto ao Princípio 3 - 

Trabalharemos em conjunto com governos, órgãos reguladores e outros públicos 

estratégicos para promover ações amplas na sociedade sobre questões ambientais, 

sociais e de governança. 

 

Quadro 5 - Ações desenvolvidas pelas empresas seguradoras do mercado brasileiro, 
signatárias do PSI em relação à Meta 3 

Ações das 

seguradoras 

signatárias do 

PSI 

Meta 3 50% das seguradoras integrarão em suas políticas de 

responsabilidade social as políticas oficiais dos governos municipais, 

estaduais e federal. 

Seguradora A 
Desenvolvimento de produtos para atender às demandas das classes mais 

desfavorecidas financeiramente; e apoio para projetos culturais e educativos 

(teatro, música e esporte). 

Seguradora B 
Promoção de ações nas áreas de educação, bem estar, longevidade, meio 

ambiente, cultura e acessibilidade. Parceria com ONGs para integração social e 

desenvolvimento humano para crianças e jovens, com iniciativas de integração do 

jovem no mercado de trabalho. Incentivo ao uso de bicicleta nos grandes centros 

urbanos. Patrocínio a exposições, jogos, apresentações musicais e teatro. 

Desenvolvimento de produtos, com parte da receita revertida para parcerias com 

desenvolvimento de projetos sustentáveis. 

Seguradora C Sem informação* 
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Seguradora D 
Oportuniza para jovens entre 13 e 15 anos capacitação técnica, acompanhamento 

escolar, ensino de inglês, apoio psicológico e planejamento financeiro. Promove 

curso online sobre sustentabilidade e tripple bottom line. Incentivo ao programa de 

voluntariado entre seus colaboradores. 

Seguradora E 
Investimento na educação e capacitação com vistas a uma sociedade igualitária e 

cidadã. Programas pontuais de arrecadação de brinquedos, roupas, sapatos, 

material escolar, alimentos e material de higiene. Projetos de capacitação 

profissional e geração de renda para comunidades de baixa renda. Oficinas 

pedagógicas, com inserção de atividades esportivas e culturais. Ação e campanhas 

de logística reversa atendendo à política nacional de resíduos sólidos. 

Seguradora F 
Treinamento de direção consciente para motociclistas, abordando cuidados com o 

transporte de pessoas e cargas. Ações pontuais de esclarecimentos sobre o 

seguro DPVAT, principalmente para população mais carente. 

Seguradora G 
Ações e projetos sociais direcionados a líderes de comunidade visando 

desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento de projeto que visa a 

democratização do acesso a informática beneficiando crianças e suas famílias. 

Consultório odontológico mantido em parceria com ONG e empresa do setor 

privado. Parceria em ações junto a comunidade oferecendo serviços de saúde, 

cidadania e lazer. Doação de equipamento para radioterapia pediátrica de 

instituição de apoio ao adolescente e criança com câncer. 

Seguradora H Incentivo aos investimentos públicos e privados no sentido de prevenir, reduzir e 

transferir riscos catastróficos do mercado doméstico. 

Fonte: elaborado pela autora. 
*Não reportou informações no relatório. 

 

 Excetuando a empresa relacionada neste estudo como Seguradora C, todas 

as outras informam ações para cumprimento da meta 3. Relatam investimentos em 

projetos culturais e educativos em parcerias com as diversas esferas do poder 

público, por meio de patrocínio às exposições e eventos esportivos, desenvolvimento 

de seguros específicos para classes financeiras desfavorecidas; implementação de 

seguros com parte da receita revertida para projetos sustentáveis; promoção de 

ações pontuais voltadas para a criança, sua saúde e bem estar; ações de integração 

do jovem no mercado de trabalho; ações e campanhas de logística reversa 
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atendendo à política nacional de resíduos sólidos; e diversas ações em parcerias 

com ONG’S em projetos sociais. 

A meta estabelecida para o Princípio 3 visa a integração em suas políticas de 

responsabilidade social as políticas oficiais dos governos municipais, estaduais e 

federal. O relatório informa que apenas 17% das empresas pesquisadas têm algum 

tipo de parceria com o poder público em projetos de ação social. As ações 

informadas ainda são predominantemente de cunho assistencial, o que talvez 

retarde a implementação do Princípio numa abordagem mais ampla, envolvendo 

também os órgãos reguladores e outros públicos estratégicos, apoiando o 

desenvolvimento sustentável e fomentando programas educacionais e de pesquisa 

com vistas a integração de questões ambientais, sociais e de governança na 

compreensão e gestão do risco. O que vai de encontro com Schenini (2005) que 

alerta sobre o cuidado necessário para que a responsabilidade social da corporação 

não tenha sua prática pautada no puro cumprimento da legislação, mas que seja 

devidamente incorporada nas estratégias de seu negócio. 

O quadro 6 apresenta as principais ações das seguradoras do mercado 

brasileiro, signatárias do PSI referentes ao Princípio 4 - Demonstraremos 

responsabilidade e transparência divulgando com regularidade, publicamente, 

nossos avanços na implementação dos Princípios. 

 

Quadro 6 - Ações desenvolvidas pelas empresas seguradoras do mercado brasileiro, 
signatárias do PSI em relação à Meta 4 

Ações das 

seguradoras 

signatárias do 

PSI 

Meta 4 50% das seguradoras reportarão questões de ASG.              

Seguradora A 
Incremento de 40% na oferta de treinamento para os colaboradores e corretores. 

Realização de pesquisa quantitativa com os fornecedores para verificar nível de 

entendimento e maturidade sobre sustentabilidade. Pratica inventário de Gases 

de Efeito Estufa. Oferece serviços sustentáveis de assistência como o descarte e 

consultoria ambiental. Lançamento de ferramenta online que permite ao segurado 

de automóvel acompanhar o fluxo de sinistro via internet 
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Seguradora B 
Coleta sustentável, incentivando a reciclagem de peças de reparos de veículos 

sinistrados. Desenvolvimento de ferramenta que permite a tradução do português 

para a linguagem de libras, com vistas à acessibilidade. Desenvolvimento de 

fóruns para discutir com os colaboradores e comunidade temas como 

longevidade, obesidade, tabagismo e meio ambiente. Ações de incentivo a 

prevenção de riscos de doenças. 

Seguradora C Sem informações. 

Seguradora D 
Estabelecimento de posicionamento estratégico em toda a diretoria para a 

incorporação do conceito de sustentabilidade e embasar suas diretrizes no tripple 

bottom line. Produz Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. 

 

Seguradora E 
Inclusão de forma sistêmica e integrada do conceito de sustentabilidade na 

missão da empresa. Incentivo à formação de cooperativa fomentando além da 

coleta, a reciclagem e a geração de renda. Ações de redução responsável no 

consumo de energia elétrica. Campanha de reciclagem de óleo de cozinha. 

Programa de gerenciamento de resíduos automotivos. 

Seguradora F Parceria com os Correios, aumentando a capilaridade de pontos de atendimento 

do seguro DPVAT. 

Seguradora G 
Inserção do tema sustentabilidade no tripé missão, visão e valores, norteadores 

do posicionamento institucional. Reports demonstrando a atenção constante aos 

avanços e pontos de melhorias. Projetos ambientais como: reciclagem de vidro 

automotivo de carros sinistrados. Ações para diminuição da impressão de 

documentos, para redução de emissão de compostos orgânicos voláteis. Serviços 

de descarte e de coleta e reciclagem de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 

móveis de segurados. 

Seguradora H Sem informação* 

Fonte: elaborada pela autora. 
*Não reportou informações no relatório. 
 

Excetuando novamente a Seguradora C, todas as empresas relatam ações de 

divulgação de implementação dos Princípios. Embora seja perceptível, a pluralidade 

de meios de divulgação e a incidência maior de ações sociais e ambientais, existem 

algumas iniciativas que vislumbram governança. Foram informados: a oferta de 

treinamento específico para disseminação das questões de ASG para colaboradores 
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e corretores; a realização de pesquisa quantitativa para mensuração do 

entendimento sobre sustentabilidade; Inventário de Gases de Efeito Estufa; melhoria 

nas ferramentas digitais; descarte sustentável; desenvolvimento de fóruns; 

posicionamento estratégico e corporativo das diretrizes do tripple bottom line. 

   A meta estabelecida para o Princípio 4 prevê o reporte das seguradoras nas 

questões de ASG. O relatório demonstra que 2% das empresas pesquisadas 

concedem vantagens contratuais ou outros benefícios para os segurados que 

incorporam ações ambientais, sociais e de governança. Os relatórios de 

responsabilidade social e de sustentabilidade são uma ferramenta de disseminação 

de informações, seja internamente a empresa ou para o mercado. É necessário que 

tais relatórios não sejam transformados em portfólios de produtos ou em propaganda 

das empresas. Uma vez que sigam padrões internacionais de comunicação, os 

relatórios serão grandes aliados na missão de esclarecer a população quanto à 

urgência de adoções de práticas de governança e sustentabilidade em todas as 

esferas da vida. 

  O relatório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do mercado 

segurador brasileiro demonstra que as seguradoras têm se preocupado com as 

questões de sustentabilidade, pois percebem que práticas sustentáveis garantem a 

mitigação dos riscos, aumento da lucratividade do segmento e consequentemente 

longevidade da empresa. Demonstra também que cuidados mais abrangentes e 

globais com o ambiente, com os recursos e com o bem estar das pessoas, a 

frequência e severidade dos riscos tendem a diminuir gerando menos indenizações 

e impactando positivamente os resultados das seguradoras. 

   A inter-relação entre os quatro princípios, as metas propostas e as ações 

descritas nos relatórios de sustentabilidade das seguradoras pesquisadas podem 

ser explicadas através das evidências encontradas nas ações descritas nos 

relatórios, as quais apontam um alinhamento entre o que o PSI preconiza, a 

estratégia proposta pelo mercado segurador brasileiro traduzida em metas e o 

entendimento das seguradoras sobre as ações possíveis neste universo, como já 

reportadas nos quadros 3, 4, 5 e 6. 
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Mesmo identificando a inter-relação entre os quatro Princípios, as quatro 

metas e as ações descritas no relatório, os percentuais das ações capazes de 

demonstrar o atendimento das metas definidas apresentados na pesquisa, não 

certificam ainda o atingimento total ou parcial das metas, pois os dados 

apresentados demonstram que a maior parte das ações ainda encontra-se em fase 

inicial de implantação. Para o Princípio 1, que avalia a inserção de questões ASG, 

além do fato de apenas 18% das empresas pesquisadas informarem a adoção de 

políticas de aceitação de clientes considerando questões ambientais, sociais e de 

governança, não foram demonstradas ações voltadas para a administração de 

sinistros. 

4.2 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE NÍVEL TÁTICO E 

OPERACIONAL EM RELAÇÃO À APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 1 

Foram encaminhados os questionários validados para os 170 funcionários 

lotados na estrutura da diretoria de sinistros, com a seguinte distribuição de cargos: 

11 advogados, 9 assistentes administrativos, 20 consultores técnicos, 3 consultores 

de vistoria, 1 estagiário, 8 gerentes, 41 inspetores reguladores, 1 motorista, 2 

superintendentes16, 73 técnicos e 1 trainee.  

Dos 170 questionários encaminhados, 100 questionários foram acessados e 

93 respondidos. Dos 93 questionários respondidos, 17 questionários não foram 

respondidos completamente, o que poderá causar alterações no índice médio de 

respostas. Em virtude desta intercorrência, o percentual apresentado como resultado 

sempre irá considerar as respostas válidas por pergunta. Importante mencionar que 

no período da aplicação do questionário ocorreram demissões e férias, gerando 

desta forma uma variável de influência no percentual de retorno obtido. 

Investigando as causas prováveis do não preenchimento completo de todo o 

questionário, identificam-se como possíveis causas a complexidade das perguntas; o 

interesse pelo tema abordado; os filtros dispostos no questionário, os quais serão 

                                                 
16

 Os resultados dos questionários encaminhados aos superintendentes não foram considerados 
na análise e na tabulação, pois a superintendência corresponde ao nível diretivo e por este 
motivo entrevistado na fase 2 da etapa descritiva. 
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mencionados durante a análise; e a interferência da dinâmica da própria área de 

sinistros, que dada a natureza de urgência nos atendimentos faz com que o 

preenchimento dos questionários seja interrompido e encaminhado sem o 

preenchimento completo. 

O questionário aplicado foi composto por 38 perguntas. Para a análise dos 

resultados obtidos foram consideradas três instâncias: a primeira instância analisa a 

estratificação do grupo de respondentes a partir da área de atuação, posicionamento 

geográfico, gênero, faixa etária, nível de escolaridade e tempo de serviço na 

seguradora; a segunda instância analisa o conhecimento sobre sustentabilidade, 

comitê de sustentabilidade e relatório de sustentabilidade, e treinamentos sobre o 

tema; e a terceira instância analisa o conhecimento sobre os Princípios para 

Sustentabilidade em Seguros – PSI e a aplicação de práticas de sustentabilidade na 

área de sinistros. 

A primeira instância de análise sobre a estratificação do grupo, representada 

no quadro 7, aborda a área de atuação dos respondentes lotados na diretoria de 

sinistro. 

 

Quadro 7 - Área de atuação dos funcionários de nível técnico/operacional lotados na 
diretoria de sinistros 

# Resposta Barra Número de 
respondentes 

% 

1 Administrativa   5 5% 

2 Analista/Perito   46 49% 

3 Comercial   1 1% 

4 Gerencial/Coordenação   12 13% 

5 Técnica   29 31% 

  Total   93   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Dos 93 respondentes, 5 atuam na área administrativa, 46 na área de 

analista/perito, 1 na área comercial, 12 na área gerencial/coordenação e 29 na área 

técnica. Considerando que as áreas de analista/perito e técnica são áreas-chave no 

processo de regulação de sinistro e que correspondem a 80% dos respondentes, 

entende-se que o resultado da pesquisa tornar-se-á enriquecido considerando a 

base empírica destas áreas. 
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Ainda na primeira instância de análise da estratificação do grupo de 

respondentes, o quadro 8 demonstra a distribuição geográfica dos colaboradores 

lotados na diretoria de sinistro. 

 

Quadro 8 - Distribuição geográfica por estado federativo onde trabalham os funcionários de 
nível técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros 

# Resposta Barra Número de 
respondentes 

% 

1 Acre   0 0% 

2 Alagoas   0 0% 

3 Amapá   0 0% 

4 Amazonas   0 0% 

5 Bahia   1 1% 

6 Ceará   3 3% 

7 Distrito Federal   0 0% 

8 Espírito Santo   0 0% 

9 Goiás   0 0% 

10 Maranhão   0 0% 

11 Mato Grosso   0 0% 

12 Mato Grosso do Sul   0 0% 

13 Minas Gerais   3 3% 

14 Pará   0 0% 

15 Paraíba   0 0% 

16 Paraná   2 2% 

17 Pernambuco   0 0% 

18 Piauí   0 0% 

19 Rio de Janeiro   1 1% 

20 Rio Grande do Norte   0 0% 

21 Rio Grande do Sul   0 0% 

22 Rondônia   0 0% 

23 Roraima   0 0% 

24 Santa Catarina   3 3% 

25 São Paulo   80 86% 

26 Sergipe   0 0% 

27 Tocantins   0 0% 

  Total   93   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Dos 93 respondentes, 1 trabalha na Bahia, 3 trabalham no Ceará, 3 trabalham 

em Minas Gerais, 2 trabalham no Paraná, 1 trabalha no Rio de Janeiro, 3 trabalham 

em Santa Catarina e 80 trabalham em São Paulo. O percentual maior de 

respondentes oriundos de São Paulo deve-se ao fato da centralização dos 
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colaboradores da diretoria de sinistros em São Paulo. O retorno dos colaboradores 

respondentes do estado de São Paulo foi de 56%, e dos demais estados onde a 

seguradora dispõe de filial ou representação foi de 100%; fato que demonstra o 

envolvimento dos colaboradores que estão geograficamente distantes da matriz.  

Não houve retorno dos questionários no estado do Rio Grande do Sul e do Distrito 

Federal. 

O quadro 9 demonstra a distribuição dos colaboradores por faixa etária, que 

corresponde a terceira pergunta relativa a estratificação presente na primeira 

instância de análise. 

 

Quadro 9 - Distribuição dos funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria de 
sinistros por faixa etária 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 18 a 25 anos   5 5% 

2 26 a 35 anos   36 39% 

3 36 a 45 anos   24 26% 

4 46 a 55 anos   24 26% 

5 Mais de 55 anos   4 4% 

  Total   93   

Fonte: elaborado pela autora.       

Dos 93 respondentes, 5 pertencem a faixa etária de 18 a 25 anos, 36 

pertencem a faixa etária de 26 a 35 anos, 24 pertencem a faixa etária de 36 a 45 

anos, 24 pertencem a faixa etária de 46 a 55 anos, e 4 possuem mais de 55 anos.  

 O quadro 10 demonstra as respostas sobre o grau de escolaridade dos 

colaboradores, quarto item da primeira instância de análise da estratificação do 

grupo. 

 

Quadro 10 - Distribuição dos funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria 
de sinistros de acordo com  grau de escolaridade 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Pós-Graduado   17 18% 

2 Ensino Superior 
Completo 

  53 57% 

3 Ensino Superior 
incompleto 

  17 18% 

4 Ensino Médio   6 6% 
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Completo 

5 Outros   0 0% 

  Total   93   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Dos 93 respondentes, 17 são pós-graduados; 53 têm ensino superior 

completo; 17 têm ensino superior incompleto; e 6 têm ensino médio completo. 

Importante observar que 57% reportam ensino superior completo, percentual que 

somado ao percentual com pós-graduação, atinge o significativo número de 75% de 

colaboradores. 

 O quadro 11 demonstra o resultado das respostas sobre gênero, quinto tópico 

presente na análise da estratificação. 

 

Quadro 11 - Distribuição dos funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria 
de sinistros por gênero 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Masculino   56 60% 

2 Feminino   37 40% 

  Total   93   

Fonte: elaborado pela autora. 

Os 56 respondentes são do sexo masculino e 37 são do sexo feminino. 

Mesmo com a predominância do gênero masculino em 60% dos respondentes, há 

que se considerar significativo 40% de presença do gênero feminino, considerando a 

especificidade das funções de peritos e vistoriadores. 

O quadro 12 demonstra as respostas sobre o tempo que o colaborador está 

na empresa, último tópico da estratificação do grupo presente na primeira instância 

de análise. 

 

Quadro 12 - Distribuição dos funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria 
de sinistros por tempo na empresa 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Menos de 1 ano   5 5% 

2 De 1 a 2 anos   17 18% 

3 De 3 a 5 anos   21 23% 

4 De 6 a 10 anos   22 24% 
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5 Mais de 10 anos   28 30% 

  Total   93   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Dos 93 respondentes, 5 informaram estarem na empresa há menos de 1 ano; 

17 informaram entre 1 a 2 anos; 21 informaram de 3 a 5 anos; 22 informaram de 6 a 

10 anos e 28 informaram estarem na empresa há mais de 10 anos. Constata-se um 

equilíbrio nas respostas se analisadas as faixas de 3 a 5 anos, de 6 a 10 anos e 

mais de 10 anos; que perfazem 54%. E encontra-se equilíbrio se analisado o 

percentual de 46% de colaboradores com até 5 anos de tempo na empresa com 

54% de colaboradores com mais de 6 anos de tempo na empresa. 

 Na primeira instância de análise sobre estratificação do grupo de 

respondentes, encontra-se um grupo que pela sua área de atuação, tem um 

conteúdo de análise mais específico pelo fato de que 80% deste grupo estão 

diretamente ligados ao processo de regulação de sinistros. Se comparados o tempo 

de atuação do colaborador na empresa com os percentuais demonstrados nos 

resultados da distribuição de faixa etária, é possível afirmar que a seguradora 

apresenta baixa rotatividade em seu quadro funcional que atrelado ao fato do grupo 

apresentar uma média de escolaridade superior, permite afirmar que esta base 

fundamentará tecnicamente os resultados desta pesquisa. 

A segunda instância abordada no questionário analisa o conhecimento dos 

respondentes sobre sustentabilidade. Buscou-se identificar onde obtiveram 

conhecimento sobre sustentabilidade e quais foram os treinamentos que tiveram 

acesso sobre o tema; verificar a percepção dos mesmos sobre o Comitê de 

Sustentabilidade e Relatório de Sustentabilidade da empresa e a medida de 

participação em sua elaboração. Esta segunda instância de análise será trabalhada 

a partir dos resultados obtidos nas perguntas de 7 a 20. 

 O quadro 13 apresenta os resultados da pergunta 7 sobre onde o colaborador 

teve conhecimento sobre sustentabilidade. Nesta pergunta, obteve-se o retorno de 

89 respondentes, fato devido a variação do índice médio de respostas. Nesta 

pergunta foi aberta a possibilidade de preenchimento de mais de uma opção.  
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Quadro 13 - Demonstrativo dos meios de acesso ao conhecimento sobre sustentabilidade, 
informados pelos funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Na empresa   54 61% 

2 Na instituição de ensino   36 40% 

3 Mídias sociais   52 58% 

4 Outros   12 13% 

Outros 

Faculdade, mídias sociais, na empresa anterior, estudos próprios. 

De outra empresa, veículos de comunicação, faculdade. 

Há tempos tenho conhecimento, TV - revistas – internet. 

Fonte: elaborado pela autora. 

A empresa e as mídias sociais foram apontadas como os locais onde os 

maiores percentuais de colaboradores reportam ter tido conhecimento sobre 

sustentabilidade. O percentual de 13% que respondem como “outros locais”, 

diferentes da empresa, apresenta as seguintes respostas: instituições de ensino, 

faculdade, mídias sociais, empresa anterior, TV, revistas, internet e veículos de 

comunicação. Ou seja, mídias sociais e instituição de ensino continuam sendo os 

locais de maior acesso sobre o conhecimento em sustentabilidade. Considera-se 

representativo o percentual que aponta a empresa como o local onde obteve 

conhecimento sobre sustentabilidade. 

O quadro 14 demonstra os resultados obtidos na pergunta 8 sobre como os 

respondentes avaliam seus conhecimentos sobre sustentabilidade. Para esta 

pergunta, considerar 89 respondentes. 

 

Quadro 14 - Identificação do nível de conhecimento dos funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros sobre sustentabilidade 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Avançado   5 6% 

2 Intermediário   51 57% 

3 Superficial   32 36% 

4 Não possuo 
conhecimento 

  1 1% 

  Total   89   

Fonte: elaborado pela autora. 
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Analisando o conjunto de respostas onde avaliam seu conhecimento sobre o 

tema como intermediário e avançado obtêm-se como resultado 65%; confirmando a 

aderência ao tema.  

A pergunta 9 sobre a disponibilidade de treinamento, voltado para questões 

sobre sustentabilidade pela seguradora, demonstrada no quadro 16, estabelece filtro 

para as perguntas 10 e 11 que investigam a forma do treinamento e o atendimento 

do conteúdo deste treinamento a demanda da área de atuação do colaborador. O 

filtro na pergunta 9 e o índice médio de respostas17 impedem o fechamento 

estatístico de 100% nas análises. 

 

Quadro 15 - Apresentação dos resultados sobre a disponibilização de treinamento voltado 
para as questões sobre sustentabilidade 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   58 65% 

2 Não   31 35% 

  Total   89   

Fonte: elaborado pela autora. 

Dos 89 respondentes, 58 informam que a seguradora disponibiliza 

treinamento voltado para questões sobre sustentabilidade, representando 65% do 

grupo pesquisado. 

No quadro 16 é possível visualizar os resultados da pergunta 10, sobre a 

forma dos treinamentos. Em razão do índice médio de respostas dos 58 

respondentes filtrados na pergunta 9, o número a ser considerado nesta pergunta é 

de 57 respondentes. 

 

Quadro 16 - Demonstrativo das formas de treinamento sobre sustentabilidade 
disponibilizados pela seguradora, de acordo com os funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Presencial   26 46% 

2 Ensino a 
distância 

  27 47% 

                                                 
17

 O índice médio de respostas será citado sempre que o número de respondentes sofrer alguma 
alteração oriunda do não preenchimento total do questionário. 
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3 Outro   14 25% 

Outro 

e-learning, Só apresenta para ensinar crianças de escolas 

On line, não fiz ainda. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Para a forma de treinamento “outros”, os 14 respondentes especificaram sua 

resposta como: e-learning, ensino para crianças de escolas e on line; levando a 

percepção de que apesar do equilíbrio nos percentuais apresentados para as 

modalidades presencial e de ensino a distância, há que se considerar a 

possibilidade do respondente não definir como modalidade de ensino a distância o 

e-learning e on line. 

Também para a pergunta 11 sobre o nível do conteúdo do treinamento 

atender a demanda da área de atuação do colaborar, deverão ser considerados 57 

respondentes, em virtude do índice médio de respostas. O quadro 17 demonstra os 

resultados da pergunta. 

 

Quadro 17 - Classificação da avaliação dos funcionários de nível técnico/operacional lotados 
na diretoria de sinistros sobre o atendimento do conteúdo de treinamento e a demanda da 
sua área de atuação 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Ótimo   8 14% 

2 Satisfatório   41 72% 

3 Insatisfatório   4 7% 

4 Não atende   4 7% 

  Total   57   

Fonte: elaborado pela autora. 

Embora 72% dos respondentes informem que o nível do conteúdo abordado 

nos treinamentos sobre sustentabilidade seja satisfatório, é importante analisar que 

as somatórias dos percentuais que reportam que o conteúdo é insatisfatório ou que 

não atende a demanda da sua área de atuação perfazem 14%, dado significativo se 

analisada a necessidade de critérios dos treinamentos promovidos pela empresa. 

O quadro 18 informa os resultados da pergunta 12 sobre quando foi o último 

curso/treinamento na área de sustentabilidade em que o colaborador participou. 
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Nesta pergunta, do total de 93 questionários válidos, o universo de respondentes 

diminui para 88, o que será tratado como índice médio de respostas.  

 

Quadro 18 - Identificação da data do último curso/treinamento na área de sustentabilidade 
realizado pelos funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 2015   22 25% 

2 2014   13 15% 

3 2013   7 8% 

4 2012   2 2% 

5 Nunca 
participei 

  44 50% 

  Total   88   

Fonte: elaborado pela autora. 

Embora 44 respondentes informem nunca ter participado de curso e/ou 

treinamento na área de sustentabilidade, foi reportado por 58 respondentes que a 

seguradora disponibiliza treinamento e ainda que 41 respondentes avaliam como 

satisfatório o nível do conteúdo considerando o atendimento a demanda de sua área 

de atuação.  

Na pergunta 13 é solicitada a informação do nome do 

curso/treinamento/palestra na área de sustentabilidade que tenha participado e sua 

a carga horária. Por tratar-se de uma pergunta aberta, houve um total de 39 

respostas, com a segmentação de respostas demonstrada no quadro 19. 

 

Quadro 19 - Informação do nome e carga horário de um curso/treinamento/palestra na área 
de sustentabilidade, do qual recorde ter participado 

Resposta de texto 

SUSTENTABILIDADE 3 HORAS 

Sustentabilidade 

não lembro. 

Participei e uma palestra sobre sustentabilidade na empresa anterior. Não me recordo o nome do 
curso/ palestra - duração de 2 horas. 
n/A 

Não me recordo 

não me recordo 

My Finance Coach 06 horas 

Sustentabilidade 2h 

May Financie Coche 
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Educação Financeira - 1h 

não me recordo 

Seguro na gestão do risco agrícola 

Não me recordo. 

Workshop de Sustentabilidade 

Não lembro. 

3 horas 

fiz em 2014 mais não me recordo o nome, lembro que foi on line 

não me recordo exatamente. 

palestra interna 

Palestra 

Palestra 

Prejudicado 

não tenho o certificado em mãos no momento 

Recebemos cursos e emails on line. 

e larning 

Não participei 

NÃO RECORDO 

não me recordo. 

Palestra na faculdade 

não lembro agora para informar, mas acho que em torno de 2 horas 

no momento não lembro 

Não fiz o curso 

Estatística Valor 

Respostas totais 39 

Fonte: elaborado pela autora.
18 

Dos 39 respondentes, apenas dois informaram o nome do curso e a carga 

horária; apesar do nome do curso ser o mesmo – Sustentabilidade - a carga horária 

reportada não foi a mesma. Percebe-se que não há sustentação na linha de 

respostas quanto ao treinamento na área de sustentabilidade, quer seja por 

oportunidade de participação, interesse pelo tema ou comunicação adequada dos 

cursos/treinamentos/palestras. 

O quadro 20 demonstra os resultados referentes a pergunta 14 que questiona 

se a seguradora tem Comitê de Sustentabilidade formalmente estabelecido. Nesta 

pergunta, dos 93 questionários válidos, houve retorno de 81 respondentes. 

 

                                                 
18

 Não foram feitas correções ortográficas, os dados foram reportados conforme preenchimento 
do questionário pelo respondente. 
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Quadro 20 - Demonstrativo dos resultados sobre a seguradora possuir Comitê de 
Sustentabilidade formalmente estabelecido 

# Resposta Barra Número de 
respondentes 

% 

1 Sim   48 59% 

2 Não   33 41% 

  Total   81   

Fonte: elaborado pela autora. 

Dos 81 respondentes desta questão 48 reportam que a empresa tem o 

Comitê, diferentemente de 33 respondentes que informam o contrário.  

Na pergunta 15, sobre a importância da empresa implantar um Comitê de 

Sustentabilidade, dos 93 questionários válidos houve o retorno de 81 respondentes, 

cujos resultados são demonstrados no quadro 21. 

 

Quadro 21 - Demonstrativo da opinião dos funcionários de nível técnico/operacional lotados 
na diretoria de sinistros, sobre a medida de importância de a empresa implantar um Comitê 
de Sustentabilidade 

# Pergunta Muito 
importante. 

Importante Indiferente Sem 
importância 

Número total 
de 
respondentes 
totais 

1 Grau de importância 38 41 2 0 81 

Fonte: elaborado pela autora. 

Do total de 81 respondentes, 38 respondentes consideram muito importante a 

implantação do Comitê, 41 respondentes consideram importante e 2 respondentes 

consideram indiferente. Analisando estes resultados, onde apenas 2% reporta 

indiferença ao assunto e 0% o considera como sem importância, percebe-se maior 

aderência dos colaboradores ao tema pesquisado 

A pergunta 16 que sonda se a empresa pública Relatório de Sustentabilidade, 

filtra as respostas das perguntas 17, 18,19 e 20 que tratam sobre a participação dos 

colaboradores na elaboração do relatório, suas contribuições para elaboração, se 

acessam o referido relatório e como o fazem, respectivamente. O quadro 22 

demonstra os resultados da pergunta 16. 
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Quadro 22 - Demonstrativo dos resultados sobre a publicação do Relatório de 
Sustentabilidade pela empresa 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   47 58% 

2 Não   34 42% 

  Total   81   

Fonte: elaborado pela autora. 

Dos 81 respondentes, 47 informam que a empresa publica o Relatório de 

Sustentabilidade. Apesar de este número representar 58% das respostas, tal 

percentual não permite confirmar que a maioria dos respondentes tem a informação 

que a empresa publica o relatório. 

Embora a empresa informe em seu relatório de sustentabilidade a adesão aos 

princípios da Global Reporting Initiative (GRI) enfatizando tratar-se do padrão de 

relato de sustentabilidade mais utilizado e difundido mundialmente, os resultados 

demonstram que o relatório não está comunicando adequadamente a temática 

sustentabilidade dentro da empresa tão pouco eficaz em promover o acesso à sua 

leitura. 

 A pergunta 17 tem seus resultados filtrados na pergunta anterior, 

considerando desta forma o universo dos 47 respondentes que reportam ter 

conhecimento que a seguradora publica o Relatório de Sustentabilidade, 

demonstradas no quadro 23. 

 

Quadro 23 - Demonstrativo dos resultados sobre a participação dos funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros na elaboração do relatório de 
sustentabilidade 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   4 9% 

2 Não   43 91% 

  Total   47   

Fonte: elaborado pela autora. 

Dos 47 respondentes, apenas 4 informam que participaram da elaboração do 

Relatório de Sustentabilidade, evidenciando que 91% dos respondentes apesar de 
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conhecer o relatório, nunca esteve envolvido com sua publicação ou com o reporte 

de material para seu conteúdo. 

O quadro 24 apresenta as contribuições reportadas pelos respondentes, cujo 

número reduzido de retorno corresponde ao filtro da pergunta anterior e ao fato de 

tratar-se de uma pergunta aberta. 

 

Quadro 24 - Apresentação das contribuições dos funcionários de nível técnico/operacional 
lotados na diretoria de sinistros para elaboração do relatório de sustentabilidade 

Resposta de texto 

Reporte 

Colaboração 

não participo 

Respondendo questionários sobre o assunto. 

Respostas totais 4 

Fonte: elaborado pela autora. 

Os 4 respondentes relatam que suas formas de contribuição para elaboração 

do relatório de sustentabilidade foram: reporte, colaboração, não considerou e 

respondendo questionário sobre o assunto. Nenhum dos respondentes trouxe a 

informação real do que considera sua contribuição, como por exemplo, uma citação 

especificando uma prática de sustentabilidade, o desenvolvimento de um projeto ou 

o engajamento em ações. 

No quadro 25 estão informados os resultados quanto a acessibilidade dos 

respondentes ao relatório de sustentabilidade da empresa. Considerando o filtro da 

pergunta 16, é considerado o retorno de 47 respondentes que reportaram ter 

conhecimento que a empresa publica o Relatório de Sustentabilidade. 

 

Quadro 25 - Apresentação dos resultados que retratam se os funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros já acessaram o Relatório de 
Sustentabilidade de sua empresa 

# Resposta Barra Resposta % 

1 Sim   18 38% 

2 Não   29 62% 

  Total   47   

Fonte: elaborado pela autora. 
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Apenas 18 respondentes informaram terem acessado o Relatório de 

Sustentabilidade da empresa. 62% dos respondentes nunca acessaram o relatório. 

No quadro 26, são identificados os meios de acesso ao relatório de 

sustentabilidade da empresa utilizado pelos 18 respondentes que informaram 

acessar o relatório, a partir do filtro da pergunta 16. 

 

Quadro 26 - Demonstrativo dos meios de acesso utilizados para acessar o relatório de 
sustentabilidade da empresa, informados pelos funcionários de nível técnico/operacional 
lotados na diretoria de sinistros 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Impresso   2 11% 

2 Digital   16 89% 

3 Outros   0 0% 

  Total   18   

Fonte: elaborado pela autora. 

Dos 18 respondentes, apenas 2 relatam o meio impresso como forma de 

acesso ao relatório de sustentabilidade e 16 respondentes relatam a utilização do 

meio digital através da publicação no site da seguradora. 

Na segunda instância de análise, observa-se que a maioria dos 

respondentes afirma ter conhecimento intermediário sobre sustentabilidade, 

considerando que dada as alternativas de respostas, este percentual corresponde a 

um grupo que informa ter conhecimento suficiente sobre a temática, permitindo 

observações e inferências fundamentadas sobre o assunto. Os percentuais 

reportados na pesquisa confirmam que a empresa, as instituições de ensino e as 

mídias sociais desempenham forte papel na divulgação do tema sustentabilidade, 

dado o equilíbrio nos resultados. Prevalece coerência entre os resultados que 

apontam a empresa como o local que permitiu o acesso ao conhecimento sobre 

sustentabilidade com os resultados que confirmam que a empresa disponibiliza 

treinamento voltado para questões sobre sustentabilidade. 

Apesar de 65% confirmarem a disponibilização de capacitação sobre 

sustentabilidade e 86% avaliarem o conteúdo do treinamento atendendo a demanda 

de sua área de atuação; 50% informam nunca terem participado de 

curso/treinamento/palestra sobre o tema; e do número de respondentes que 
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reportaram participação, apenas 2 souberam informar o nome do curso e a carga 

horária. Identifica-se falta de clareza por parte dos respondentes quanto a definição 

de ensino a distância, pois não classificam e-learning e on line nesta categoria. Com 

o lançamento do PSI em 2012 e a seguradora tornando-se signatária dos princípios, 

constata-se pelos resultados baixa participação em atividades de capacitação e/ou 

divulgação do tema nos anos de 2012 e 2013. 

Ainda na segunda instância de análise, sobre o Comitê de Sustentabilidade, 

os resultados não demonstram com fundamentação suficiente que os respondentes 

tenham conhecimento e clareza sobre o assunto. Quanto ao Relatório de 

Sustentabilidade da empresa e a medida de participação em sua elaboração, os 

resultados não confirmam a existência de uma participação consolidada dos 

respondentes na elaboração do relatório e nem o incentivo ao seu acesso. 

A terceira instância de análise abordada no questionário se dará a partir do 

conhecimento dos respondentes sobre os Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros - PSI, a presença do PSI na seguradora e sua divulgação. Nesta instância 

também será investigada a percepção dos respondentes sobre a aplicação de 

práticas de sustentabilidade na área de sinistros. Esta terceira instância de análise 

será trabalhada a partir dos resultados obtidos nas perguntas de 21 a 34. 

Os resultados da pergunta 21, que investiga se o colaborador conhece os 

Princípios para Sustentabilidade em Seguros – PSI são demonstrados no quadro 27. 

 

Quadro 27 - Demonstrativo sobre os resultados que identificam o conhecimento dos 
funcionários de nível técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros sobre os Princípios 
para Sustentabilidade em Seguros – PSI 

# Resposta Barra Número de 
respondentes 

% 

1 Sim   19 23% 

2 Não   62 77% 

  Total   81   

Fonte: elaborado pela autora. 

Um percentual significativo dos respondentes informa não conhecer os 

Princípios para Sustentabilidade em Seguros.  
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O quadro 28 demonstra as respostas da pergunta 22, sobre onde tiveram 

conhecimento a respeito do PSI e considerando a possibilidade de preencher mais 

de uma opção. Mesmo considerando o filtro na pergunta anterior, que estabelece 19 

respondentes com conhecimento sobre PSI, o número total de respostas para esta 

questão foi 17. 

 

Quadro 28 - Demonstrativo dos locais e instâncias onde os funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros informam ter obtido conhecimento sobre 
o PSI 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Na empresa   12 71% 

2 Em cursos e ou estudos   3 18% 

3 Colegas   1 6% 

4 Chefes/gestores   1 6% 

5 Informativos   9 53% 

6 Outros   2 12% 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir das respostas obtidas é possível concluir que a maioria dos 

respondentes teve conhecimento sobre PSI na empresa, o que sugere a 

implementação de algum trabalho de divulgação na empresa. O campo “outros” foi 

preenchido uma vez informando como local de conhecimento sobre o PSI, a 

empresa anterior; demonstrando a presença da discussão sobre o tema em outras 

empresas do mercado segurador. O baixo índice encontrado nas respostas: 

chefes/gestores e colegas suscita a interpretação da ausência de discussão sobre 

PSI tanto vertical quanto horizontal.  

No quadro 29 é demonstrado o resultado da pergunta 23, que busca 

identificar se os respondentes têm conhecimento se a empresa onde trabalham é 

signatária do PSI. Do universo dos 93 questionários válidos, nesta questão o número 

de respondentes baixa para 59. 

 

Quadro 29 - Apresentação dos resultados que retratam se os funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros seguradora tem conhecimento que a 
seguradora onde trabalham é signatária do PSI 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   41 57% 
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2 Não   31 43% 

  Total   72   

Fonte: elaborado pela autora. 

 A baixa variância apresentada nos percentuais reportados não permite afirmar 

que os respondentes têm conhecimento sobre a adesão da seguradora ao PSI. Se 

por um lado a estratégia adotada ao formular a pergunta no questionário utilizando 

apenas a sigla pode ter gerado dúvidas aos respondentes, por outro lado, demonstra 

que a sigla ainda não foi incorporada no vocabulário cotidiano da empresa. 

 As respostas da pergunta 24 que investiga a opinião dos respondentes sobre 

a presença do compromisso com os princípios para sustentabilidade em seguros na 

estratégia da empresa, são demonstradas no quadro 30. 

 

Quadro 30 - Apresentação das opiniões dos funcionários de nível técnico/operacional 
lotados na diretoria de sinistros sobre a identificação da presença do compromisso com os 
Princípios para Sustentabilidade em Seguros na estratégia da empresa 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   55 76% 

2 Não   17 24% 

  Total   72   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Os resultados encontrados para a pergunta 24 confirmam a análise da 

pergunta anterior, de que os respondentes não têm ainda a sigla PSI incorporada 

em sua rotina. Mesmo 43% dos respondentes informando que a seguradora não é 

signatária dos princípios, este percentual baixa para 24% que afirma que o 

compromisso com os princípios para sustentabilidade em seguros está presente na 

estratégia da empresa. 

 O quadro 31 ilustra as respostas da pergunta 25 sobre as formas de 

divulgação do PSI utilizadas pela empresa. Nesta pergunta são considerados 71 

questionários respondidos e os respondentes poderiam optar por mais de uma 

alternativa. 
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Quadro 31 - Demonstrativo das formas de divulgação do PSI na empresa 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Treinamentos/cursos/palestras   11 15% 

2 Reuniões   2 3% 

3 Campanhas   6 8% 

4 Informativos   29 41% 

5 Intranet   22 31% 

6 Não é divulgado   24 34% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Os resultados demonstram que não são expressivos os treinamentos 

realizados sobre o PSI. Por outro lado, são apontados os informativos e a intranet 

como estratégias mais adotadas. Novamente é possível observar que a sigla PSI, se 

tratada isoladamente não tem representação junto dos respondentes; pois no 

transcorrer do questionário, na medida em que a sigla foi atrelada a expressão 

“princípios para sustentabilidade em seguros”, aumentou o índice de respostas. 

Todavia ainda é significativo o reporte sobre a ausência de divulgação do assunto. 

 A pergunta 26 sobre a divulgação do PSI para os clientes tem seus resultados 

demonstrados no quadro 32. Esta pergunta obteve retorno de 72 questionários e 

filtra as respostas da pergunta seguinte que busca identificar as maneiras de 

divulgação, as quais são demonstradas no quadro 33. 

 

Quadro 32 - Demonstrativo dos resultados sobre o conhecimento dos funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros acerca da divulgação do PSI para os 
clientes 

# Respost
a 

Barra Número de respondentes % 

1 Sim   37 51% 

2 Não   35 49% 

  Total   72   

Fonte: elaborado pela autora. 

A opinião dos 72 respondentes não possibilita afirmar com suporte científico 

se o PSI é divulgado ou não para os clientes, considerando a baixa variância nos 

resultados apresentados para esta pergunta. Um dos pontos a serem analisados 

para esta baixa variância é o distanciamento entre os funcionários de nível 

técnico/operacional e o cliente final – segurado. 
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Quadro 33 - Demonstrativo das formas de divulgação do PSI para os clientes 

# Resposta Barra Número de 
respondentes 

% 

1 Informativo   10 27% 

2 Campanhas   13 35% 

3 Material de marketing   16 43% 

4 Apólices   13 35% 

5 Não tenho conhecimento   9 24% 

6 Outros   2 5% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Dos 37 respondentes que informam que o PSI é divulgado para os clientes, 

as estratégias mais reportadas foram: informativo, campanhas, material de 

marketing e apólice. Cabe aqui a seguinte reflexão: esta pesquisa foi aplicada a um 

segmento de colaboradores que dada a natureza de sua atuação – específica nos 

processos de regulação de sinistros - não tem envolvimento com a área de 

marketing e comunicação da empresa, mas demonstraram em suas respostas 

aderência ao assunto. 

 O quadro 34 demonstra as respostas da pergunta 28 sobre a opinião dos 

respondentes a respeito da possibilidade de inclusão de questões ambientais, 

sociais e de governança na tomada de decisões na atividade de seguros. Nesta 

pergunta foram considerados 70 questionários válidos. 

 

Quadro 34 - Apresentação da opinião dos funcionários de nível técnico/operacional lotados 
na diretoria de sinistros sobre a possibilidade de inclusão de questões ambientais, sociais e 
de governança na tomada de decisões na atividade de seguros 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   69 99% 

2 Não   1 1% 

  Total   70   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Os respondentes praticamente em sua totalidade, 99%, opinam que é 

possível incluir questões ambientais, sociais e de governança – ASG - na tomada de 

decisões na atividade de seguros. Este posicionamento mais contundente pode ser 

decorrente da terminologia utilizada, a qual está mais presente na estrutura da 

empresa pelo tratamento dado as questões de governança. 
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 No quadro 35 são demonstrados os resultados da pergunta 29 que investiga 

se as questões de ASG podem ser integradas aos serviços da área de sinistros. 

Considerado o retorno de 70 questionários válidos para esta pergunta. 

 

Quadro 35 - Apresentação da opinião dos funcionários de nível técnico/operacional lotados 
na diretoria de sinistros sobre a possibilidade de integração de questões ambientais, sociais 
e de governança aos serviços da área de sinistros 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Sim   67 96% 

2 Não   3 4% 

  Total   70   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Os resultados demonstram que os respondentes entendem possível integrar 

as questões ASG aos serviços da área de sinistros. 

 O quadro 36 reporta as respostas da pergunta 30 que investiga há quanto 

tempo o respondente aplica práticas de sustentabilidade em sua área de atuação 

profissional. Foram considerados 70 questionários válidos para esta pergunta. 

 

Quadro 36 - Demonstrativo dos resultados referentes a quanto tempo os funcionários de 
nível técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros aplicam práticas de 
sustentabilidade em sua área de atuação profissional 

# Resposta Barra Número de respondentes % 

1 Mais de um ano   16 23% 

2 Mais de dois anos   7 10% 

3 Mais de três anos   20 29% 

4 Não pratico   27 39% 

  Total   70   

Fonte: elaborado pela autora. 

 As respostas demonstram que um percentual significativo não aplica práticas 

de sustentabilidade em sua área de atuação profissional, que dado ao segmento de 

atuação dos respondentes é a área de sinistro. Considerando que o PSI foi lançado 

em 2012, época em que a seguradora aderiu aos princípios, justifica-se que o 

percentual de reporte para aplicação de práticas de sustentabilidade seja mais alto 

para a resposta “mais de três anos”. Como já foi comentada na primeira instância de 

análise sobre a ausência de rotatividade no grupo de respondentes, é possível 
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concluir que foi estabelecido um processo gradativo de adesão às práticas de 

sustentabilidade na área de sinistros, embora modesto. 

 No quadro 37 são apresentadas as respostas da pergunta 31 que verifica se 

os respondentes já sugeriram alguma prática de sustentabilidade para que fosse 

implantada pela empresa. Esta pergunta filtra a pergunta posterior, sendo 

considerados 70 questionários válidos. 

 

Quadro 37 - Demonstrativo dos resultados que indicam que os funcionários de nível 
técnico/operacional lotados na diretoria de sinistros sugeriram alguma prática de 
sustentabilidade para que a empresa implantasse 

# Resposta Barra Resposta % 

1 Sim   11 16% 

2 Não   59 84% 

  Total   70   

Fonte: elaborado pela autora. 

 As respostas apresentadas demonstram que considerável percentual – 84% -

reporta não ter sugerido práticas de sustentabilidade. 

 O quadro 38 apresenta as informações e sugestões relatadas na pergunta 32. 

Foram consideradas 10 respostas totais, em virtude do filtro estabelecido na 

pergunta anterior. 

 

Quadro 38 - Apresentação de sugestões de práticas de sustentabilidade a serem 
implantadas pela seguradora 

Resposta de texto 

não utilização de papel. 

reciclagem dos papéis, digitalização dos processos , desligar a luz e os micros ao sair dos ambientes, 
home Office 
Para adotar qualquer prática sustentável precisa educar os usuários gradativamente. Separo no setor 
folhar para rascunho, reutilização de folhas aptas para impressão e utilização de frente e verso das 
folhas na impressão quando necessário. Incentivo aos colegas de uso da caixinha de papel reciclável. 
Tem muitas formas simples que podem adotar de baixo custo e alto rendimento, basta o setor de 
sustentabilidade abrir mais com os funcionários para colocar em prática. 
diminuir o numero de copias de planilhas fisico,enviando via email. 

NÃO HÁ 

retomar o recolhimento de pilhas e baterias sem utilidade. 

não tenho no momento 

vistorias de sinistro auto 

Reciclar o lixo internamente gerado, disponibilizando lixeiras específicas para recicláveis. 

Estatística Valor 
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Respostas totais 10 

Fonte: elaborado pela autora. 

 A partir das respostas é possível perceber que os respondentes aliam 

questões e práticas de sustentabilidade ao uso e economia de papel (digitalização 

de documentos e vistorias), reciclagem de lixo e redução do gasto de energia. A 

sugestão de retomar o recolhimento de pilhas e baterias sem utilidade evidencia o 

reconhecimento de uma prática sustentável implementada no passado e que deveria 

ser reativada. Importante evidenciar as sugestões feitos por um dos respondentes 

que apresentou um grau de questionamento sistêmico sobre o setor de 

sustentabilidade e a necessidade de envolvimento com os demais funcionários, 

vislumbrando desta forma a implementação de práticas efetivas. 

O quadro 39 demonstra os resultados da pergunta 33 que busca identificar as 

práticas de sustentabilidade que a seguradora adota na área de sinistro. Para esta 

pergunta houve o retorno de 65 questionários válidos. Os respondentes poderiam 

indicar mais de uma prática. 

 

Quadro 39 - Ilustração de práticas de sustentabilidade adotadas pela seguradora na área de 
sinistros 

# Resposta Barra Resposta % 

1 Responde aos clientes sempre de forma rápida.   42 65% 

2 Responde aos clientes sempre de forma ética.   50 77% 

3 Responde aos clientes sempre de forma sensível.   22 34% 

4 Responde aos clientes sempre de forma transparente.   39 60% 

5 Certifica-se de que os processos de sinistros sejam 
explicados e entendidos claramente. 

  42 65% 

6 Utiliza vistoria digital em oficinas.   48 74% 

7 Aceita encaminhamento de documentos por meio 
eletrônico. 

  50 77% 

8 Disponibiliza canais de comunicação para aviso e 
acompanhamento de sinistros gratuitamente. 

  40 62% 

9 Outras práticas   9 14% 

Outras práticas 

Contato diretamente com o analista do processo para sanar duvidas sobre documentos e processo. 
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Descarte de salvados
19

. 

apólice digita
20

l, reciclagem de papeis 

reciclagem, e reaproveitamento de sobras de laterais novas que seriam descartadas. 

NÃO HÁ 

Fonte: elaborado pela autora. 

 As opções de resposta “responde aos clientes de forma rápida, ética, e 

transparente; e certifica-se de que os processos de sinistros sejam explicados e 

entendidos claramente” são as mesmas ações presentes no princípio 1 do PSI sobre 

administração de sinistros e demonstraram maior proximidade nos percentuais de 

respostas. Considerando que estas práticas representam ações mais próximas da 

rotina dos respondentes, é possível afirmar que a preocupação com a conformidade 

e agilidade nos processos é presente e oriunda da estrutura de governança 

corporativa da empresa, a qual baliza a estratégia alicerçada no Compliance – 

conformidade legal; basta observar os percentuais registrados para as práticas que 

ensejam rapidez, ética e transparência. Confirma também a afirmação de Tzirulnik e 

Octaviani (2001) sobre as características de rapidez e funcionalidade na fase de 

regulação de um sinistro. Observa-se que o percentual reportado para a forma 

sensível de resposta aos clientes foi o menor se comparado às demais alternativas 

de formas apresentadas, demonstrando evidências de que existe dificuldade em 

atrelar sensibilidade, rapidez, ética e transparência na percepção da regulação de 

um processo de sinistro.  Os respondentes também percebem a adoção de práticas 

de sustentabilidade em diferentes aspectos do seguro, desde sua aquisição com a 

apólice digital até a utilização dos serviços que perfazem um processo de sinistro 

como a vistoria digital, a facilidade de contato com o analista do processo, até o 

descarte de salvados. 

                                                 
19

  Para o mercado segurador, a expressão “salvados” é atribuída aos bens e equipamentos que 
foram alvo de um sinistro e que embora sejam indenizados ao segurado como perda total, 
tornam-se propriedade da seguradora, a qual dará a devida destinação, quer seja por um 
descarte responsável atendendo a legislação vigente ou através do comércio de salvados 
também em conformidade com a legislação vigente. (elaboração própria com base nos 
glossários dos manuais de seguradoras). 

20
 A apólice digital é o contrato de seguro disponibilizado ao segurado em formato eletrônico. 

(elaboração própria com base nos glossários dos manuais das seguradoras).  
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 O quadro 40 ilustra a opinião dos respondentes reportadas na pergunta 34 

sobre a complexidade em adotar práticas de sustentabilidade na área de sinistros. 

Foram considerados nesta pergunta 65 questionários válidos. 

 

Quadro 40 - Apresentação da percepção dos funcionários de nível técnico/operacional 
lotados na diretoria de sinistros sobre o nível de complexidade presente na adoção de 
práticas de sustentabilidade na área de sinistros 

# Resposta Barra Resposta % 

1 Alta 
complexidade 

  11 17% 

2 Média 
complexidade 

  40 62% 

3 Baixa 
complexidade 

  14 22% 

  Total   65   

Fonte: elaborado pela autora. 

 Fechando a terceira instância de análise é possível concluir que os 

respondentes consideram de média complexidade a adoção de práticas de 

sustentabilidade na área de sinistros. E se for considerada a somatória dos 

percentuais que apontam como resultados média e baixa complexidade, evidencia-

se como viável a adoção de tais práticas na área de sinistros. 

Do ponto de vista dos princípios para sustentabilidade em seguros os 

resultados apontam que quando tratados enquanto sigla não são reconhecidos pelos 

respondentes, quer seja seu escopo, aplicabilidade ou a própria adesão da empresa 

aos mesmos. Quando utilizada a expressão Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros, os índices de conhecimento e inferência sobre o assunto aumentaram, 

evidenciando maior proximidade dos respondentes com a temática. 

Do ponto de vista das práticas de sustentabilidade especificamente na área 

de sinistros, mesmo com o apontamento de ações voltadas para uma visão de 

economia de papel, é possível perceber que as ações descritas no PSI como 

possíveis, estão presentes na estratégia do setor e demonstradas como presentes 

na estratégia do trabalho num estabelecimento de sustentabilidade e governança, 

ainda que de forma incipiente. 
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4.3 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS EXECUTIVOS DE NÍVEL DIRETIVO E 

ESTRATÉGICO EM RELAÇÃO À APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 1 

Com o objetivo de aprofundar os resultados através das evidências 

encontradas nos questionários, foram realizadas entrevistas com gestores dos níveis 

diretivo e estratégico da seguradora a fim de compreender o fenômeno da 

implementação do PSI na administração de sinistros e identificar suas percepções 

acerca da do Princípio 1, em relação aos resultados obtidos. 

Os cinco entrevistados foram tratados nesta pesquisa como entrevistado A, B, 

C, D e E. Por tratar-se de uma entrevista semiestruturada, a abordagem considerou 

cinco eixos de conteúdo. O primeiro eixo tratou da história da implantação do PSI e 

sobre o porquê da opção da seguradora tornar-se signatária; o segundo eixo 

investigou a avaliação dos entrevistados sobre a aplicabilidade de práticas de 

sustentabilidade na rotina da seguradora em especial na área de sinistros; o terceiro 

eixo abordou a percepção dos entrevistados sobre o nível de complexidade das 

práticas de sustentabilidade; no quarto eixo foi investigada qual estratégia utilizada 

pela seguradora para implementar o PSI; e no quinto eixo buscou-se identificar quais 

os desafios que a seguradora enfrenta para implementar o PSI e de forma específica 

o Princípio 1 na área de sinistros. 

No primeiro eixo de conteúdo, os entrevistados relatam que a preocupação 

com sustentabilidade está presente na política global da empresa há muito tempo, 

emanada de sua matriz internacional, onde existe uma área só de sustentabilidade, 

além de possuir sua estrutura estratégica alicerçada em questões ambientais, 

sociais e de governança. No contra-ponto os resultados apresentados pelos 

funcionários dos níveis técnico e operacional mostram o distanciamento ou a 

ausência de envolvimento destes com a história da implantação do PSI. Para Faria 

(2011), o processo deve respeitar o ambiente e as pessoas que dele fazem parte. A 

aderência a um projeto, por mais óbvio que possa parecer, é ponto fundamental 

envolver todos aqueles que dele farão parte. 

 A implantação dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros na 

seguradora Asekuro é vista como uma decorrência natural do seu foco no triple 

boton line, um complemento das ações ASG. O entrevistado D relata uma pesquisa 
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encomendada pelo grupo mundial, há aproximadamente 10 anos atrás, sobre o 

impacto no clima na Europa e nos Estados Unidos e as tendências para o futuro. Os 

resultados desta pesquisa concluíram que o impacto do clima atingiria a esfera 

global, de seguros e do ambiente corporativo.  

Neste estudo ficava claro que as empresas que fossem signatárias teriam 
mais valor na Bolsa de Valores e maior credibilidade junto ao mercado. A 
tendência era que o impacto do clima teria uma série de consequências no 
globo e estas consequências teriam que ser combatidas e as empresas que 
tivessem o “Selo Verde” seriam empresas com maior valor na Bolsa, maior 
consciência de sustentabilidade e um impacto na avaliação de atitude e de 
competência da empresa (Entrevistado D). 
 

O entrevistado E relatou que, apesar de um processo natural, foi perceptível 

em 2012, a intensificação e incentivo do uso digital em comunicações internas, além 

do lançamento de seguros com preocupação ambiental, o que demonstra os 

primeiros passos para implementar o PSI na filial brasileira. Os entrevistados não 

vêem a sustentabilidade e o PSI como modismos, ao contrário, entendem que 

Tudo que se imaginar de seguro é em longo prazo e se não for feita uma 
administração boa destes recursos, acaba-se pagando mais e sofrendo 
perdas que não se consegue repor tudo que se deseja repor. Trata-se de 
uma preocupação com a sobrevivência da raça humana que vive neste 
planeta e com o próprio planeta (Entrevistado B). 

 

 A partir da narrativa dos entrevistados quanto à implementação do PSI é 

possível atribuir o alto percentual de funcionários de nível técnico/operacional 

reportaram não conhecer o PSI, ao fato de toda política praticada na filial brasileira 

seguir o regramento da matriz mundial e o movimento voltado para sustentabilidade 

ter partido da matriz mundial também, o que demanda tempo para disseminação, 

além das fronteiras culturais, econômicas e sociais a serem superadas. 

 Na avaliação da aplicabilidade de práticas de sustentabilidade na rotina da 

seguradora, abordada no segundo eixo da entrevista; fica evidenciado, na visão 

dos executivos de níveis diretivo e estratégico, o compromisso do grupo com a 

redução de CO2 e com a emissão do Relatório de Sustentabilidade, que é um dos 

mais reconhecidos no mercado. A empresa desenvolve várias ações consideradas 

pelos entrevistados como práticas de sustentabilidade, como por exemplo, a 

disponibilização do recolhimento de materiais descartáveis como móveis e utensílios 

velhos onde, após a devida triagem por empresa especializada, parte dos materiais 
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é reciclada gerando renda e atendendo uma entidade carente específica e a outra 

parte tem descarte que atenda a legislação ambiental, e cumprindo também sua 

responsabilidade corporativa junto a sociedade. 

 O entrevistado C enfatiza que “na questão social sinistro é tudo, pela questão 

de continuidade, de devolver para a sociedade aquilo que foi investido”, mas 

compreende que ainda são poucas as ações. De forma abrangente os entrevistados 

exemplificam como práticas de sustentabilidade a construção de filiais sustentáveis 

que prevêem a utilização de painel solar, reuso de água, layout adequado para 

aproveitamento da luz natural (Selo Green Building); reformatação gráfica dos 

documentos para diminuição do número de folhas impressas; apólice digital; e 

incentivo ao uso da comunicação digital reduzindo o uso e consequente gasto com 

telefone. 

 Como práticas de sustentabilidade específicas na área de sinistros foram 

lembradas as seguintes ações: projeto piloto de consultoria junto a um grupo de 

oficinas para que as mesmas aderissem um projeto de sustentabilidade e reciclagem 

de materiais, parte desta consultoria focou na administração do negócio com uma 

visão de futuro e sobre o impacto de sua operação no meio ambiente e na cadeia de 

valores; vistorias digitais em oficinas referenciadas; contratação de empresas 

especializadas em recolher a sucata gerada nos processos de sinistro e dar o 

destino adequado e certificado; e a aceitação de documentos no formato digital tem 

sido cada vez mais usada, “provocando uma evolução no mercado segurador. A era 

digital está sendo um marco histórico”, de acordo com o entrevistado B. 

 De forma geral, os entrevistados deixam claro que existe dificuldade em 

implantar práticas efetivas de sustentabilidade, pois conforme o entrevistado A  

Na parte prática efetivamente é bastante difícil a conscientização tanto do 
colaborador quanto da cadeia de serviços para que tenham ações que 
gerem um efeito recorrente, não só da questão da impressão do papel, que 
é a primeira ideia que vem a cabeça, mas outras questões. (Entrevistado A) 
 

 Schmidheiny (1992) explica parte desta dificuldade quando aborda a questão 

da externalidade negativa da sustentabilidade e suas implicações na transferência 

de custos para a sociedade atual e futura. É necessário avançar este entendimento, 

como forma de envolver toda a cadeia de valores, principalmente ao se analisar a 
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administração de sinistro, que por si só, tem como missão recuperar e reparar ao 

estado de origem, tudo aquilo que sofrer prejuízos diante da ocorrência de um 

sinistro. Ocorre que em algumas situações, as práticas de sustentabilidade ainda 

são percebidas como distantes da rotina do segmento, como observa o Entrevistado 

C 

O mercado segurador tem muito por fazer com relação a reparação de 
veículos e controle da emissão de CO2. Ainda, o mercado brasileiro carece 
de pesquisas sobre sustentabilidade, observar toda a cadeia de valores 
envolvida no processo, como, por exemplo, na recuperação de uma peça 
com um processo tecnológico menos poluente e com reaproveitamento de 
peças. (Entrevistado C) 
 

A avaliação da aplicabilidade de práticas de sustentabilidade, foco do 

segundo eixo, na rotina da seguradora e em especial na área de sinistros feita pelos 

entrevistados apresenta o mesmo viés de análise dos resultados encontrados nos 

questionários. Apesar de existir a preocupação com a consolidação de práticas de 

sustentabilidade, há um longo caminho a ser trilhado para que tais práticas sejam 

consolidadas. Se por um lado os 39% dos funcionários do nível técnico/operacional 

da administração reportam não aplicarem práticas de sustentabilidade em sua área 

de atuação – sinistros - e 84% informam nunca ter sugerido alguma prática de 

sustentabilidade para que a empresa implantasse; por outro lado constata-se que 

99% entendem ser possível incluir questões ambientais, sociais e de governança na 

tomada de decisões na atividade de seguros; e 96% entende como possível tal 

integração na área de sinistros.  

Apesar dos resultados apresentados pelos funcionários dos níveis técnico e 

operacional estarem alinhados com a percepção dos executivos dos níveis diretivo e 

estratégico, há que se revisar o que até então tem sido proposto pela empresa ao 

tratar de práticas de sustentabilidade. Pois, 

A adoção de procedimentos mais responsáveis em relação aos efeitos 
ambientais das atividades econômicas é um jogo que não admite 
perdedores. No longo prazo, mais do que a economia e vantagens 
competitivas, a preservação ambiental é um desafio indispensável à 
manutenção das condições de sobrevivência da própria humanidade 
(ANDREOLI, 2002, p. 62). 

 

A percepção dos entrevistados sobre o nível de complexidade das práticas de 

sustentabilidade, abordado no terceiro eixo, é de que existe um alto nível de 
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complexidade na adoção de práticas de sustentabilidade. O entrevistado A lembra 

que a maior complexidade reside em cumprir o processo respeitando toda a 

legislação que é extremamente rígida, mas cujas exigências e controles não são 

exequíveis de cumprimento em algumas regiões do país. Por exemplo, as empresas 

de descarte responsável que atendem com qualidade a região da capital paulistana, 

têm um número reduzido no restante do estado e são praticamente inexistentes nas 

regiões norte e nordeste.  

Para um empresário hoje, falar que ele é sustentável, que tem foco no meio 
ambiente, não é muito fácil, pois ele terá muita dificuldade, muita despesa 
para implementar ligadas ao meio ambiente. Por outro lado, os impostos e 
tributos, que incidem sobre as empresas acaba gerando muitas vezes um 
passivo não sustentável do ponto de vista da legislação trabalhista. 
(Entrevistado A) 
 

Para os entrevistados a alta complexidade pode ser encontrada na questão 

da cultura e na necessidade de mudança em processos que estão implantados há 

muito tempo. “Dentro das organizações nunca é fácil, pois tem que se romper com 

um modelo antigo. É difícil. As pessoas têm que acreditar” (Entrevistado C). 

Pensamento corroborado pelo entrevistado D ao afirmar que  

a maior complexidade reside na atitude dos envolvidos no processo. Existe 
a norma, tem a regra, tem a política, mas se a pessoa não agir na ponta 
invalida todo o resto. (Entrevistado D) 
 

A análise da complexidade em adotar práticas de sustentabilidade na área de 

sinistros dos respondentes dos questionários apresenta uma aderência maior nas 

definições de baixa e média complexidade, que somadas refletem significativos 84%. 

E aqui se encontra uma série de divergências, inicialmente entre os próprios 

respondentes que não demonstram em suas respostas no decorrer de todo o 

questionário dominar a temática sustentabilidade, práticas de sustentabilidade e 

princípios para sustentabilidade em seguros, justificando seu entendimento de 

complexidade. Outro ponto de divergência é a visão repassada pelos entrevistados 

que apesar do domínio sobre a estratégia do negócio e do que se espera no quesito 

sustentabilidade, percebem como um alto nível de complexidade na adoção de 

práticas de sustentabilidade na área de sinistros e que maior ainda é a 

complexidade na administração de sinistros.  
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O entrevistado E, aprofunda a questão identificando que um hiato no 

processo de comunicação interna possa gerar esta contradição apontada pelos 

respondentes. 

se algumas ações são simples na ponta com aplicativos e apólice digital, 
dentro de casa tenho que agir com sinistro, com o produto, com a área de 
emissão, com a área de marketing. A empresa tem que comprar tudo para 
depois vender. (Entrevistado E) 

  

O quarto eixo presente nas entrevistas tratou da estratégia utilizada pela 

seguradora para implementar o PSI na seguradora e na área de sinistros. Os 

entrevistados apresentam diversas contribuições para explicar quais as estratégias 

adotadas, percebe-se que as mesmas se complementam. Evidencia-se que existe 

na matriz brasileira uma área específica para sustentabilidade, a qual centraliza as 

ações pertinentes e que recebe muita informação da matriz internacional. Na visão 

do entrevistado A, 

Existe um projeto maior dentro da empresa, mais consolidado. E onde 
existe oportunidade de sinergia com outras áreas, as ações são alinhadas 
com a área de sustentabilidade. (Entrevistado A) 
  

Exemplifica com a apólice digital, que inicia como ideia incubada numa área 

isolada e que estabelece um link com as demais áreas através da sustentabilidade 

para sua implantação e implementação. 

Outras estratégias apontadas são o trabalho social junto a entidades sobre 

educação financeira e questões climáticas; e o relatório de sustentabilidade, que 

embora disponível nem sempre é acessado, fato que confirma os resultados 

apontados nos questionários. 

De acordo com o entrevistado B, quando o PSI foi lançado já havia uma 

caminhada nesta esfera, fato que justifica os resultados dos questionários que 

apontaram os colaboradores com baixo conhecimento do PSI, mas com forte 

identificação dos princípios na estratégia da seguradora. 

Percebo que está incorporada na cultura da seguradora a questão da 
sustentabilidade, mas detalhes como ser ou não signatária do PSI não é de 
domínio de todos. (Entrevistado B) 
  

A mesma percepção é sustentada pelo entrevistado D, quando afirma que 

não está no dia a dia de cada um o assunto sustentabilidade, por mais que 
haja a disponibilidade de material e informação de diversas formas, sendo a 
mais frequente a intranet. O foco dos colaboradores deixou de estar em 
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questões pontuais para fixar-se na operação, o que faz com que percebam 
sustentabilidade na estratégia, mas não a vinculem com o PSI. 
(Entrevistado D) 

 

A estratégia utilizada pela seguradora para implementar o PSI apontada pelos 

entrevistados se demonstra ineficiente se confrontada com os resultados dos 

questionários onde 77% dos respondentes reportam não conhecer os Princípios 

para Sustentabilidade em Seguros, 62% informam nunca terem acessado o 

Relatório de Sustentabilidade e 91% relatam não participarem da elaboração do 

relatório. Uma explicação viável é a apresentada pelo entrevistado E  

A relação é top down por ser uma subsidiária. Quando eu preciso mudar a 
estratégia, preciso de certa forma de comunicar, fazendo wokshops e outros 
eventos. A sustentabilidade não é deixada de lado, mas o foco fica em cima 
de outros tópicos. (Entrevistado E) 
 

Finalmente, o quinto eixo busca explicitar os desafios que a seguradora 

enfrenta para implementar o PSI, e de forma específica o Princípio 1 na área de 

sinistro. Os desafios elencados pelos entrevistados para implementar o PSI são: 1- A 

interferência das dimensões e diferenças regionais de um país com dimensões 

continentais no cumprimento de um projeto de sustentabilidade. 2-  A lenta evolução 

do setor de seguros, se comparado a outros segmentos. 3- A complexidade do 

contrato de seguros. 4- A necessidade de evolução digital por parte da seguradora, 

dos fornecedores e corretores de seguros. 5-Envolver toda a cadeia de valores 

quanto ao desenvolvimento de sustentabilidade. 6- Atrelar a modernidade digital 

com a necessidade de avanços na legislação que rege a guarda de documentos de 

processos de sinistro.  

Tratando a especificidade da área de sinistros, além dos desafios 

anteriormente elencados, um grande desafio é implantar ações dentro de uma rotina 

de trabalho tão intensa, como é o setor de sinistros. Interessante observar nos 

resultados dos questionários que dentre as práticas apontadas como ações 

possíveis no Princípio 1 do PSI, os índices mais altos de aderência recaíram sobre 

as respostas aos clientes sempre de forma rápida, ética e transparente. A resposta 

aos clientes sempre de forma sensível ficou com o menor índice percentual se 

comparado as demais; o que vem de encontro com a percepção dos entrevistados 

ao se referirem a rotina intensa. Mais ainda se for observado o que anteriormente foi 
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reportado também nos questionários, que é o comprometimento com a conformidade 

e rigidez dos processos. 

Porém, no que todos os entrevistados concordam e vai ao encontro com a 

análise dos resultados dos questionários, é de que o maior desafio são as pessoas, 

a elevação do seu nível de consciência e a resistência a mudanças. O entrevistado 

B sintetiza esta visão ao afirmar que “a resistência é própria do ser humano, mas 

com o passar do tempo ela é incorporada. Acredito que o principal desafio seja a 

quebra de paradigmas tanto para a organização quanto para o mercado”. O 

entrevistado C confirma a análise ao afirmar  

Tem dois tipos de sustentabilidade, a fraca e a forte. A sustentabilidade 
fraca é aquela coisa de dizer somos verdes, de abraçar árvore. A 
sustentabilidade forte é consistente, não se trata apenas de um simples 
modismo, é um novo modelo político, econômico e até social, de uma 
maneira que seja um ciclo, com começo, meio e retorne para o começo de 
novo. Dentro das organizações nunca é fácil, pois tem que se romper com 
um modelo antigo. É difícil, as pessoas têm que acreditar. (Entrevistado C) 
 
 

Os resultados dos questionários apontam a necessidade de maior divulgação 

para o entendimento adequado dos princípios e sua interface na administração de 

sinistros. Demonstram que não conhecem o PSI, mas entendem sua importância e 

estão dispostos a entendê-lo e implementá-lo. E os resultados das entrevistas 

demonstram preocupação dicotômica em utilizar a estratégia adequada e a 

dificuldade em repassar a posição mundial para a execução local.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Para compreender a perspectiva dos desafios enfrentados pelas seguradoras 

signatárias do PSI ao implementá-los na administração de sinistros, inicialmente 

buscou-se tal compreensão nas inter-relações entre o princípio 1 e as ações 

descritas nos relatórios de sustentabilidade do mercado segurador brasileiro e da 

Seguradora Asekuro.   

Embora se identifique a inter-relação entre os princípios, e objetivamente o 

princípio 1 e as relações descritas nos relatórios de sustentabilidade do mercado 

segurador, os resultados apresentados demonstram que o PSI se encontra em fase 

de implantação. Tanto no relatório de sustentabilidade das seguradoras signatárias 

mencionadas no recorte desta pesquisa quanto na seguradora pesquisada como 

estudo de caso não são mencionadas ações e práticas de sustentabilidade 

significativas ou com clareza de implantação diretamente relacionadas com a 

administração de sinistros.  

As ações e práticas descritas se concentram no olhar para a mitigação de 

riscos a partir do desenvolvimento de estudos sobre a exposição do Brasil a 

catástrofes naturais. Importante mencionar uma única menção de ação que 

estabelece a implantação de política de conciliação da seguradora com vistas a 

diminuir a quantidade de processos judiciais, agilidade e preservação da integridade 

das indenizações. Prevalece a preocupação com os níveis de aceitação e 

precificação dos riscos a que as seguradoras se propõem a indenizar, do que com a 

administração dos sinistros após a sua ocorrência. Se por um prisma de análise, 

detecta-se a preocupação com questões mais amplas relacionadas a preservação 

do planeta, por outro, distancia o acesso e entendimento de viabilidade de práticas 

simples e próximas a rotina de trabalho, e no caso desta pesquisa, na rotina da 

regulação dos processos de sinistro. 

Na sequência foi investigada a percepção e aplicabilidade do princípio 1 na 

perspectiva dos funcionários do nível técnico/operacional da diretoria de sinistros, 

seguida da mesma pesquisa. 
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 Os resultados obtidos com a aplicação dos questionários filtram a lente de 

análise para um universo significativo, pois correspondem aos verdadeiros atores do 

processo. É importante conhecer a interpretação dos princípios e do que eles 

representam na rotina da seguradora e na administração de sinistros através da 

própria perspectiva dos envolvidos neste processo. Por vezes controversos, os 

resultados apontam para a ausência de clareza quanto ao conhecimento sobre o 

papel da seguradora em disseminar a cultura de sustentabilidade. Apesar de 61% 

dos respondentes informar que a empresa foi sua primeira fonte de conhecimento 

sobre o tema, 65% reportar que a empresa disponibiliza treinamento para questões 

de sustentabilidade e 72% avaliar os treinamentos como de nível satisfatório, 

apenas 2 respondentes souberam informar o nome e a carga horária do treinamento 

realizado.  

Outra consideração necessária é sobre a publicação do relatório de 

sustentabilidade, pois embora, 58% confirmem que têm conhecimento sobre sua 

publicação, no desdobramento da pesquisa constata-se distanciamento dos 

respondentes com o referido relatório. Fato que talvez possa ser explicado pela 

informação de que 91% dos respondentes nunca tenham participado da elaboração 

do relatório de sustentabilidade e 62% reportem que nunca acessaram o relatório. 

Tais resultados podem ser considerados indicadores de tendências evidenciadas no 

decorrer desta pesquisa, se forem considerados os resultados preliminares na fase 

de validação do questionário. Embora a empresa relate utilizar-se de moderna 

iniciativa de comunicação de suas ações – GRI – existe um distanciamento da 

significação de sustentabilidade e práticas de sustentabilidade com o conteúdo dos 

relatórios. 

Quanto aos princípios para sustentabilidade em seguros – PSI, contata-se 

que não existe total conhecimento dos respondentes sobre o assunto pois 77% 

informam não conhecer o PSI e 43% reportam que a seguradora Asekuro não é 

signatária do PSI. Porém, 76% dos mesmos respondentes admitem que o 

compromisso com os princípios para sustentabilidade em seguros está presente na 

estratégia da empresa e que são divulgadas através de treinamentos, reuniões, 

campanhas, informativos e intranet.  Diferente do percentual que informa não 
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conhecer o PSI, significativos 51% confirmam sua divulgação para os clientes 

(segurados) através de informativos, campanhas, material de marketing e apólices. 

Embora 99% dos respondentes confirmem que é possível incluir questões 

ambientais, sociais e de governança na tomada de decisões na atividade de seguros 

e 96% confirmem a mesma possibilidade na administração de sinistros; 84% nunca 

sugeriram alguma prática de sustentabilidade para que a empresa implantasse. 

Importante considerar o comentário registrado por um dos respondentes 

Para adotar qualquer prática sustentável precisa educar os usuários 
gradativamente. (...). Tem muitas formas simples que podem adotar de 
baixo custo e alto rendimento, basta o setor de sustentabilidade abrir mais 
com os funcionários para colocar em prática. (Observação de um 
respondente de questionário não identificado). 
 

 Considerando tanto a análise dos resultados oriundos dos questionários 

quanto à análise do conteúdo tratado nas entrevistas é possível concluir que os 

desafios enfrentados pela seguradora signatária para implementação do PSI na 

administração de sinistros são os mesmos, apontados de formas diferentes tanto 

pelos funcionários de nível técnico/operacional quanto pelos executivos de nível 

diretivo e estratégico: a complexidade na administração de sinistros, a rigidez na 

legislação, a implantação do PSI de forma “top down”,o distanciamento da área de 

sustentabilidade, o envolvimento de toda a cadeia de valores, a resistência a 

mudanças, e a evolução lenta da temática e envolvimento no mercado segurador. 

A complexidade na administração de sinistros pode ser explicada pela alta 

regulamentação do mercado segurador, que ao mesmo tempo em que trata 

questões de cunho social e emocional, como perdas patrimoniais e pessoais; 

culmina com a rigidez na legislação. 

A implantação do PSI de forma “top down” dificulta a aderência da temática 

em todos os níveis de profissionais da empresa, pois além de afastar o sentimento 

do coletivo, promove o distanciamento da área de sustentabilidade, a qual deixa de 

ser um ponto de convergência, alinhamento e envolvimento de toda a cadeia de 

valores no planejamento e passa a ser considerada apenas como um emanador de 

normas e metas a serem cumpridas; potencializando a resistência a mudanças. 

Finalmente, os desafios da evolução lenta da temática sustentabilidade e o 

envolvimento no mercado segurador evidenciados nos resultados da pesquisa, que 
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já vislumbram um cenário de superação na medida em que se confirma a adesão 

voluntária e aspiracional do mercado segurador aos Princípios para Sustentabilidade 

em Seguros. 

Para implantar sustentabilidade é preciso mudar a cultura, romper com 

paradigmas e paradoxos. Cabendo aqui fomentar a discussão sobre uma nova 

categoria de sustentabilidade: a sustentabilidade relacional, calcada no 

entendimento de superação da visão reducionista de práticas de sustentabilidade 

envolvendo questões ambientais, sociais e de governança pensadas e 

concretizadas isoladamente. A sustentabilidade relacional permitiria o pensar e o 

agir integrados transdiciplinarmente, onde de fato, o homem incorporasse em suas 

práticas pessoais, funcionais e sociais a preocupação com as gerações futuras com 

vistas à preservação da Vida. 

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

  Com esta pesquisa identificou-se a necessidade de ampliação da 

compreensão da cultura de governança enquanto fundamento dos Princípios para 

Sustentabilidade em Seguros, não só para a seguradora objeto deste estudo como o 

mercado segurador brasileiro.  

Considerando a complexidade da temática sustentabilidade, os desafios 

encontrados pela seguradora signatária em implementar os Princípios para 

Sustentabilidade em Seguros e baseados nos resultados desta pesquisa sugere-se 

que a Seguradora Asekuro considere duas recomendações. 

Foi constatado que é possível que os Princípios para Sustentabilidade em 

Seguros sejam algo tão emblemático para os funcionários, clientes e fornecedores 

de uma seguradora quanto os direitos do consumidor ou a própria legislação sejam 

para cada cidadão. Diante desta constatação, a primeira recomendação é a 

distribuição do PSI, em meio físico e a disponibilização em meio digital, para o maior 

número de pessoas possível. Democratizar o acesso permitirá avançar tanto em 

discussões da política de sustentabilidade na empresa e do mercado segurador 

brasileiro quanto na incorporação de práticas e sustentabilidade. 
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Outra constatação se baseia nos resultados que tanto os funcionários dos 

níveis técnico e operacional quanto os executivos dos níveis diretivo e estratégico 

demonstraram como preocupantes a necessidade de envolvimento de toda a cadeia 

de stakeholders no processo de implantação do PSI, a fim de superar a estratégia 

top down utilizada não só na empresa pesquisada, como no mercado segurador de 

forma geral para um modelo de governança alicerçado na transparência corporativa. 

Para esta constatação, a segunda recomendação é de que na estrutura estratégica 

de implantação do PSI seja prevista a criação de um Comitê de Sustentabilidade 

local, cuja composição conte também com a representatividade de funcionários e 

fornecedores. 
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APÊNDICE A 

Questionário para validação 

 

1- Qual é sua área de atuação? 

 Técnica 

 Analista 

 Administrativa 

 Comercial 

2- Em qual estado federativo você trabalha? 

 Paraná 

 Santa Catarina 

 Rio Grande do Sul 

 São Paulo 

 Rio de Janeiro 

 Bahia 

 Minas Gerais 

3- Em qual faixa etária você pertence? 

 De 18 a 25 anos 

 De 26 a 35 anos 

 De 36 a 45 anos 

 De 46 a 55 anos 

 Mais de 55 anos 

4- Qual é o seu grau de escolaridade? 

 Mestrado/ Doutorado/pós-Graduado 

 Ensino Superior Completo 

 Ensino Superior incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Outros 

5-       (  ) Feminino   (   )  Masculino 

6- Qual é o seu tempo na empresa? 
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 Menos de 1 ano 

 De 1 a 2 anos 

 De 2 a 5 anos 

 Mais de 5 anos 

 Mais de 10 anos 

 Mais de 15 anos 

7- Onde você ouviu falar de sustentabilidade? 

 Na empresa 

 Na instituição de ensino 

 Mídias sociais 

 Outros. Informar __________________________________________________ 

8- Como avalia seus conhecimentos sobre sustentabilidade 

 Muito suficiente 

 Suficiente 

 Insuficiente 

  Muito insuficiente 

9- A empresa disponibiliza treinamento voltado para questões de sustentabilidade? 

 Sim 

 Não 

10- Em caso afirmativo, qual é a forma de aplicação do(s) treinamento(s): 

 Presencial 

 Ensino a Distância  

 Outro. Qual? _________________________________________________ 

11- Em caso afirmativo, em que nível o conteúdo do treinamento atende a demanda da sua área 

de atuação? 

 Muito satisfatório 

 Satisfatório 

 Insatisfatório 

 Muito insatisfatório 

 

12- Em caso afirmativo, quando foi o último curso na área de sustentabilidade que participou? 
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 2015 

 2014 

 2013 

 2012 

13- Informe o nome de um curso/treinamento na área de sustentabilidade que tenha participado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14- Em sua área de atuação você aplica práticas de sustentabilidade? 

 Sim  

 Não  

15- Você identificou melhorias em sua área de atuação, com as práticas de sustentabilidade 

aplicadas? 

 Sim 

 Não 

16- Em caso afirmativo, cite quais as melhorias. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

17- Há quanto tempo você aplica práticas de sustentabilidade? 

 Mais de um ano. 

 Mais de dois anos. 

 Mais de três anos. 

 

 

18- Você já sugeriu alguma prática de sustentabilidade para que a empresa implantasse? 

 Sim 

 Não 

 

19- Em caso afirmativo, cite quais foram suas sugestões. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

20- Você tem conhecimento se a empresa tem Comitê de Sustentabilidade formalmente 
estabelecido? 

 Sim 

 Não 
 
21- Em sua opinião, em que medida, é importante a empresa implantar um Comitê de 
Sustentabilidade? 

 Muito importante. 

 Importante 

 Indiferente 

 Sem importância 
22- Sua empresa publica Relatório de Sustentabilidade? 

 Sim 

 Não 

23- Como é o seu acesso ao Relatório de Sustentabilidade? 

Impresso 

Digital 

Outros. Qual? _____________________________________________________ 

 

24- Você já ouviu falar de PSI? 

 Sim 

 Não 

25- Você sabe o significado da sigla PSI? 

 Sim 

 Não 

 

26- Onde você ouviu falar de PSI? 

 Na empresa 

 Em cursos e ou estudos 

 Outros. Informar _____________________________________ 

 

27- Você sabia que a seguradora onde trabalha é signatária do PSI? 
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 Sim 

 Não 

28- Em sua opinião, o compromisso com os princípios para sustentabilidade em seguros está 

presente na estratégia da empresa? 

 Sim 

 Não 

29- Em caso de resposta afirmativa, descreva como este compromisso é divulgado para os 
funcionários. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
30- Em caso de resposta afirmativa, descreva como este compromisso é divulgado para os 
clientes. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
31- Em sua opinião, é possível incluir questões ambientais, sociais e de governança na tomada 
de decisões na atividade de seguros? 

 Sim 

 Não 
32- Em sua opinião, é possível integrar questões ambientais, sociais e de governança aos 
serviços da área de sinistros? 

 Sim 

 Não 
 
 
33-  Você poderia relatar ou sugerir uma prática de sustentabilidade na área de sinistros? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Questionário Validado 

01 - Qual é sua área de atuação? 

 Técnica 

 Analista/Perito 

 Administrativa 

 Comercial 

 Gerencial/Coordenação 

02 - -Em qual estado federativo você trabalha? 

 Acre 

 Alagoas 

 Amapá 

 Amazonas 

 Bahia 

 Ceará 

 Distrito Federal 

 Espírito Santo 

 Goiás 

 Maranhão 

 Mato Grosso 

 Mato Grosso do Sul 

 Minas Gerais 

 Pará 

 Paraíba 

 Paraná  

 Pernambuco  

 Piauí 

 Rio de Janeiro 

 Rio Grande do Norte 

 Rio Grande do Sul 
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 Rondônia 

 Roraima 

 Santa Catarina  

 São Paulo 

 Sergipe 

 Tocantins 

03 - Em qual faixa etária você pertence? 

 De 18 a 25 anos 

 De 26 a 35 anos 

 De 36 a 45 anos 

 De 46 a 55 anos 

 Mais de 55 anos 

04- Qual é o seu grau de escolaridade? 

 Pós-Graduado 

 Ensino Superior Completo 

 Ensino Superior incompleto 

 Ensino Médio Completo 

 Outros 

05 - (   ) Feminino   (   )  Masculino 

06 - Qual é o seu tempo na empresa? 

 Menos de 1 ano 

 De 1 a 2 anos 

 De 3 a 5 anos 

 De 6 a 10 anos 

 Mais de 10 anos 

07 - Onde você ouviu falar de sustentabilidade? (Pode preencher mais de uma opção) 

 Na empresa 

 Na instituição de ensino 

 Mídias sociais 

 Outros. Informar _________________________________________________ 

08 – Como você avalia seus conhecimentos sobre sustentabilidade. 
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 Avançado 

 Intermediário 

 Superficial 

  Não possuo conhecimento 

09 -A seguradora onde trabalha disponibiliza treinamento voltado para questões sobre 

sustentabilidade? 

 Sim 

 Não 

10 -Em caso afirmativo, qual é a forma do(s) treinamento(s): 

 Presencial 

 Ensino a distância  

 Outro. Qual? _________________________________________________ 

11 - Em caso afirmativo, em que nível o conteúdo do treinamento atende a demanda da sua área 

de atuação? 

 Ótimo 

 Satisfatório 

 Insatisfatório 

 Não atende 

12 - Quando foi o último curso/treinamento/palestra na área de sustentabilidade que participou? 

 2015 

 2014 

 2013 

 2012 

13 - Informe o nome de um curso/treinamento/palestra e a carga horária na área de 

sustentabilidade que tenha participado? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14 - A seguradora onde trabalha tem Comitê de Sustentabilidade formalmente estabelecido? 

 Sim 

 Não 
15 - Em sua opinião, em que medida, é importante a empresa implantar um Comitê de 
Sustentabilidade? 

 Muito importante. 

 Importante 

 Indiferente 
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 Sem importância 
16 - Sua empresa publica Relatório de Sustentabilidade? 

 Sim 

 Não 

17 - Você participa da elaboração do relatório de sustentabilidade? 

 Sim  

 Não 

18 -  Em, caso afirmativo, especifique quais as suas contribuições para elaboração do relatórios 

de sustentabilidade. 

_________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

19 - Você já acessou o Relatório de Sustentabilidade de sua empresa? 

 Sim 

 Não 

20 - Qual foi o meio de acesso utilizado? 

 Impresso 

 Digital 

 Outros.Quais? _____________________________________________________ 

21 - Você conhece os Princípios para Sustentabilidade em Seguros - PSI? 

 Sim 

 Não 

22 - Onde você teve conhecimento sobre o PSI? (Pode preencher mais de uma opção).  

 Na empresa 

 Em cursos e ou estudos 

 Colegas 

 Chefes/gestores 

 Informativos 

 Outros. Informar _____________________________________ 

 Não tenho conhecimento 

23 - A seguradora onde trabalha é signatária do PSI? 

 Sim 
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 Não 

24 - Em sua opinião, o compromisso com os princípios para sustentabilidade em seguros está 

presente na estratégia da empresa? 

 Sim 

 Não 

25 -  De que maneira o PSI é divulgado em sua empresa? 

 Treinamentos/cursos/palestras 

 Reuniões  

 Campanhas 

 Informativos 

 Intranet 

 Não é divulgado 
26 -  O PSI é divulgado para os clientes? 

 Sim 

 Não 
27 De que maneira o PSI é divulgado para os clientes? (Pode preencher mais de uma opção) 

 Informativo 

 Campanhas 

 Material de marketing 

 Apólices 

 Não tenho conhecimento 

 Outros. 
Quais?___________________________________________________________________________
________________ 
 
28 - Em sua opinião, é possível incluir questões ambientais, sociais e de governança na tomada 
de decisões na atividade de seguros? 

 Sim 

 Não 
29 - Em sua opinião, é possível integrar questões ambientais, sociais e de governança aos 
serviços da área de sinistros? 

 Sim 

 Não 
 
30 -  Há quanto tempo você aplica práticas de sustentabilidade em sua área de atuação 

profissional? 

 Mais de um ano. 

 Mais de dois anos. 

 Mais de três anos. 

31 - Você já sugeriu alguma prática de sustentabilidade para que a empresa implantasse? 

 Sim 

 Não 

32 - Informe sua(s) sugestão (ões): 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

33 - Dentre as práticas de sustentabilidade abaixo, quais a seguradora onde trabalha, adota na 
área de sinistros? (Pode preencher mais de uma opção) 

 Responde aos clientes sempre de forma rápida. 

 Responde aos clientes sempre de forma ética. 

 Responde aos clientes sempre de forma sensível. 

 Responde aos clientes sempre de forma transparente. 

 Certifica-se de que os processos de sinistros sejam explicados e entendidos claramente. 

 Utiliza vistoria digital em oficinas. 

 Aceita encaminhamento de documentos por meio eletrônico. 

 Disponibiliza canais de comunicação para aviso e acompanhamento de sinistros 
gratuitamente. 

 Outras práticas? 
Quais?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
34 Em sua opinião, qual é o nível de complexidade em adotar práticas de sustentabilidade na 
área de sinistros? 

 Alta complexidade 

 Média complexidade 

 Baixa complexidade 


