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SUMÁRIO

As ações divulgadas neste relatório  relatam o ano exercício de 2011 - janeiro a dezembro -, objeto 
de abrangência deste estudo.

Em março de 2011, foi veiculado o primeiro Relatório Social da Liberty Seguros, referente ao 
exercício de Janeiro a Novembro de 2010. Desde então, os  relatórios sociais da companhia têm 
periodicidade anual.

Embora o Relatório não esteja nomeado como de Sustentabilidade, o documento foi pautado a partir 
dos Indicadores de Sustentabilidade GRI (Global Reporting Initiative) no nível C, que estabelece a 
resposta a um mínimo de 10 Indicadores de Desempenho, incluindo pelo menos um de cada uma 
das seguintes áreas: Social, Econômico e Ambiental. 

Dúvidas sobre este relatório devem ser enviadas para assuntoscorporativos@libertyseguros.com.br.

SOBRE ESTE RELATÓRIO



COM A PALAVRA, O 
PRESIDENTE

PABLO BARAHONA
Presidente & CEO
Grupo Liberty

AJUDAR AS PESSOAS A VIVEREM VIDAS MAIS SEGURAS E 

TRANQUILAS  é a nossa missão. E esta segunda edição do 

Relatório Social da Liberty reflete bem o que entendemos 

por segurança e tranquilidade, tanto no que diz respeito aos 

nossos clientes, funcionários, fornecedores e parceiros como 

à sociedade em geral.

Para transmitir segurança e tranquilidade oferecemos os 

melhores produtos e serviços a preços acessíveis, atuamos 

para manter um atendimento de alta qualidade e trabalhamos  

para mostrar que temos uma marca forte e responsável, 

pronta para atender às necessidades dos segurados. Em 

2011, a marca Liberty passou a ficar mais em evidência com 

a assinatura, no primeiro semestre, do contrato de patrocínio 

da COPA DO MUNDO FIFA 2014TM , que abriu também um 

universo de possibilidades e oportunidades de negócios. 

E nossa responsabilidade também tem se manifestado em 

ações para a comunidade - como o patrocínio ao evento 

Mundo do Meu Amigãozão e campanhas de segurança no 

trânsito e sociais -, no cuidado com a saúde, bem-estar e 

desenvolvimento das nossas pessoas, entre outras. 

Finalmente,  mostramos que estamos trabalhando 

alinhados aos rumos da economia brasileira que, mesmo 

com os solavancos das crises dos Estados Unidos e, mais 

recentemente, da zona do Euro,  manteve-se forte e em 

crescimento. Nós, na Liberty, temos o compromisso e a 

responsabilidade de contribuir para que a economia brasileira 

continue crescendo.  

Temos muito trabalho ainda por fazer em 2012, sempre 

pautados na nossa responsabilidade com você.

Boa leitura.
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Grupo

Liberty Mutual Insurance
Completando 100 anos em 2012, o Grupo Liberty Mutual Insurance, com sede em Boston, EUA, é uma companhia 
global de seguros de ramos elementares e a terceira maior em seguros pessoais e patrimoniais dos EUA segundo o 
A.M. Best Company de 2010.   Está na 84a posição da lista Fortune 100 das maiores empresas dos EUA, baseada no 
faturamento de 2011.  O grupo oferece uma ampla carteira de seguros pessoais e patrimoniais e emprega mais de 

45 mil pessoas em mais de 900 escritórios no mundo todo. 

missão
Nossos Princípios

NÓS NOS COMPORTAMOS COM 

INTEGRIDADE
As pessoas constroem suas vidas 

com base em nossas promessas, 

confiando que as cumpriremos, 

tanto para com nossos clientes 

como no nosso relacionamento 

mútuo. A nossa promessa mais 

importante é nos empenharmos 

ao máximo para fazer aquilo que é 

certo sempre. 

NÓS TRATAMOS AS PESSOAS 

COM DIGNIDADE E RESPEITO
Nós nos beneficiamos, e nossos 

clientes também, quando os 

relacionamentos são fortes e 

duradouros e isso significa tratar os 

clientes da melhor maneira possível, 

de modo que eles desejem continuar 

a fazer negócios conosco. Entretanto, 

não podemos ser uma coisa para 

nossos clientes e outra entre nós: 

devemos tratar todos com dignidade 

e respeito. 

NÓS FORNECEMOS PRODUTOS 

E SERVIÇOS SUPERIORES A UM 

PREÇO JUSTO
Nós fazemos negócios com quem 

valoriza a alta qualidade e está 

disposto a pagar um pouco mais 

por isso. Nós nos esforçamos para 

fornecer de modo consistente 

produtos e serviços superiores 

a preços que sejam justos para 

nossos clientes e que nos permitam 

obter um lucro razoável.  

AJUDAR AS PESSOAS 
A VIVEREM VIDAS 
MAIS SEGURAS E 
TRANQUILAS  

34.7 
bilhões de dólares foi a receita anual consolidada do 
Grupo Liberty Mutual em 2011, com 117.1 bilhões 
de dólares em ativos consolidades, 99.3 bilhões de 
dólares em passivos consolidados.
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No Brasil, o Grupo Liberty chegou em 1996, ao adquirir a 
Companhia Paulista de Seguros, tradicional no ramo desde 
1906. Hoje, a Liberty Seguros ocupa a 5a. posição em seguros 
de automóveis no país, conta com mais de 1.500 funcionários 
distribuídos em 90 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Em 
2011, a produção cresceu 12% sobre 2010, num ano em que 
o mercado de seguros faturou mais de R$ 60 bilhões até 
outubro.

Parte dessa visão de crescimento e do plano de 
desenvolvimento da marca foi a assinatura do patrocínio da 
COPA DO MUNDO DA FIFA 2014TM , que gerou uma série de 
ações que continuarão em 2012:

PERFIL

•	 lançamento da nova CAMPANHA DE VENDAS 
ARTILHEIROS LIBERTY, que levará os correto
res vencedores para assistir jogos da Elimi
natórias da UEFA e Comembol, na Europa e 
América do Sul, e vouchers no valor de 2 mil 
reais.

•	 a equipe de SEGUROS CORPORATIVOS traba
lhou ao longo do ano no aproveitamento das 
oportunidades surgidas a partir da assinatura 
do contrato de patrocínio da Copa no desenvol
vimento e lançamento de produtos Liberty Seu 
Negócio. 

Liberty no Brasil

5ª posição em seguros de 
Automóveis, com crescimento 
de 8% em 2011

960.100 veículos segurados na carteira de automóvel

 Patrimônio líquido aumentou 32% motivado 
pelo aporte de capital de R$ 129 milhões

1.326.527 clientes ativos e mais de 

12 mil corretores 

 R$ 2 bilhões 
em prêmios emitidos

númerosNossos
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A Liberty Seguros é uma companhia multimarca e multicanal, cuja distribuição 
de produtos é feita por duas linhas de negócio: Seguros Pessoais e Seguros 
Corporativos. Além disso, a divisão de Grandes Riscos e Riscos Especiais 
do Grupo Liberty Mutual  Liberty International Underwritters (LIU)  foi 
constituída em 1999, nos EUA, para fornecer uma linha de seguros especiais, e 
começou a operar no Brasil em 2008.

estratégia

Varejo
Affinity

Nossa 

em 2011
Nosso caminho

1O TRIMESTRE 

Visita do presidente da Liberty 
International Luis Bonell

Lançamento das redes sociais da 
Liberty (Facebook, Youtube, Twitter, 
Blog Responsabilidade) e novo site 

institucional

Lançamento de produtos da linha 
Seu Negócio

2O TRIMESTRE

Semana da Saúde na Matriz em 
São Paulo

Liberty Assina contrato de 
Patrocínio da Copa do Mundo 

da Fifa 2014 TM

Lançamento da campanha publi-
citária 2011

Marcas
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3O TRIMESTRE 

Lançamento da Liberty University
e realização da Semana do 

Profissional

Liberty sobe para a 15a posição 
no ranking das 50 maiores 

seguradoras da revista Exame.

4O  TRIMESTRE 

Pablo Barahona assume  como presidente e  
CEO da Liberty Seguros

Liberty leva os corretores vencedores da 
Campanha de Vendas Nacional e Internacional à 

Turquia e ao cruzeiro até Búzios 

Lançamento da Campanha de Vendas 
ARTILHEIROS LIBERTY

Canais

concessionárias affinity instituições 
financeiras

varejo
canal tradicional, atende 

o corretor de seguros
canal voltado à parceria 
com as concessionárias 

via Indiana Seguros

atende funcionários de 
empresas parceiras e 

cooperativas canal voltado a bancos



LIBERTY SEGUROS

PRODUTOS AUTO

Liberty Auto Perfil
Liberty Auto Exclusivo
Liberty Caminhão
Liberty Carta Verde
Liberty Auto Consciente

PRODUTOS RISCOS PATRIMONIAIS

Liberty Residência

PRODUTOS PESSOAS

Liberty Vida Mais Tranquila
Liberty Vida Pequena Empresa
Liberty Vida Global
Liberty Vida Perfil
Liberty Vida Especial
Liberty Acidentes Pessoais Individual
Liberty Acidentes Pessoais Coletivo
Liberty Vida em Grupo/Acidentes Pessoais Convencional
Liberty Vida em Grupo Perfil
Liberty APC Planos Especiais
Liberty Escolar
Liberty Proteção Educacional
Liberty Viagens Corporativas
Liberty Prestamista
Liberty Acidentes Pessoais Viagens

PRODUTOS AFFINITY

Liberty Affinity Auto Perfil
Liberty Affinity Residência
Liberty Affinity Vida 
Liberty Affinity Acidentes Pessoais 

PRODUTOS DO CANAL BANCOS

Liberty BRB Residência Premiado
Liberty BRB Vida Especial
Liberty BRB Auto Consciente
Safra Auto / Safra Residência

INDIANA SEGUROS

PRODUTOS AUTO

Seguro Auto Chevrolet
Seguro dos Concessionários VW
Seguro dos Distribuidores Ford
Abraseg Auto
Seguro Peugeot
Citröen Seguros
Seguro Auto Renault
Seguro Auto Nissan
Seguro Auto Chery

PRODUTOS PESSOAS

Tranquilidade Peugeot
Tranquilidade Citröen

PRODUTOS PROTEÇÃO MECÂNICA

Proteção Mecânica Chevrolet (SPM-GM)
Extensão de Garantia Peugeot
Extra Garantia Ford

NOSSOS PRODUTOS

produtos
Nossos
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LIBERTY SEGUROS

PRODUTOS AUTO

Liberty Auto Frotas
Liberty Caminhão

PRODUTOS RISCOS PATRIMONIAIS

Liberty Comércio & Serviços
Liberty Consultórios
Liberty Escritórios
Liberty Escolas
Liberty Restaurantes e Bares
Liberty Hotéis e Pousadas
Liberty Clínicas de Estética
Liberty Buffets
Liberty Cafeterias e Docerias
Liberty Lavanderias
Liberty Padarias e Confeitarias
Liberty Floriculturas
Liberty Pet Shops
Liberty Salões de Cabeleireiros
Liberty Papelarias
Liberty Livrarias
Liberty Empresarial Premium
PRODUTOS ENGENHARIA
Liberty Engenharia
PRODUTOS RESPONSABILIDADE CIVIL
Liberty RC Geral
Liberty Eventos
Liberty Feiras e Exposições
PRODUTOS TRANSPORTES
Liberty Transporte Nacional
Liberty Transporte Internacional
PRODUTOS VIDA
Liberty Vida Pequena Empresa
Liberty Vida Global
Liberty Proteção Educacional
Liberty Escolar
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A Liberty International Underwritters (LIU), divisão de Riscos Especiais e Grandes Riscos do 
Grupo Liberty Mutual Insurance, comercializa os seguintes produtos no Brasil: 

grandes riscos e riscos especiais

RISCOS ESPECIAIS:
•	 Garantia;
•	 Responsabilidade de Executivos (D&O);
•	 Responsabilidade Profissional (E&O);
•	 Seguro Sequestro, Resgate e Extorsão;
•	 Responsabilidade Ambiental.

GRANDES RISCOS:
•	 Energy (Geração de Energia, Óleo, Gás, Química e 

Petroquímica),
•	 Marine (Project Cargo, DSU, RC Portuário, 

Construção Naval e Casco);
•	 Riscos de Engenharia. 



A companhia tem como foco inovar e investir 
sempre no relacionamento com os clientes, um 
dos grandes objetivos também em 2011. Assim, 
ferramentas foram disponibilizadas a fim de 
ajudar na customização de produtos e serviços 
para entregar ao cliente diferenciais tangíveis. 
Exemplo disso é o projeto de SEGMENTAÇÃO DE 
CLIENTES – que nos dá subsídios para entender 
as particularidades dos segurados e oferecer 
soluções sob medida.

A estruturação de uma área de GESTÃO DE 
CLIENTES foi outra iniciativa explorada em 2011. 
A área tem como missão reunir um ambiente 
corporativo integralmente comprometido com 
o atendimento dos requisitos dos clientes, 
proporcionando a melhoria contínua dos 
processos e a busca permanente da excelência 
operacional, de forma a construir um 
relacionamento que resulte na satisfação do 
cliente e na ampliação de negócios.

Foram realizadas melhorias nas 
ferramentas de autoatendimento, na 
presença e acompanhamento das 
MÍDIAS SOCIAIS e na consolidação 
do CLUBE LIBERTY DE VANTAGENS, 
programa de benefícios e descontos 
que conta com mais de 30 parceiros 
que oferecem descontos de 5% a 
50% em seus bens e serviços, além 
de benefícios gratuitos. Grandes 
marcas de eletroeletrônicos, serviços 
automotivos e entretenimento  estão 
entre os destaques das parcerias.

10 Relatório Social Liberty 
2011

NOSSO NEGÓCIO

relação com os clientes
Nossa 



Para conhecer  a satisfação dos clientes, a Liberty utiliza diversas 
ferramentas, dentre elas o NPS  NET PROMOTER SCORE – que 
mede a intenção do segurado em recomendar a companhia para 
amigos ou familiares após passar por alguma experiência de 
atendimento. 

Serviços com a melhor “experiência” segundo os segurados: 

•	 Serviço Mecânico 

•	 Vidros 

•	 Reboque

•	 Rastreador 

•	 Telemarketing 

•	 Vistoria Prévia

Satisfação do cliente: 

um exercício diário 242 

funcionários na Central de Atendimento. 

24x7
funcionamento dos serviços  de Sinistro e SAC

2.037.915 
atendimentos, sendo

1.567.702  
pelo canal telefone (76,9%) e 

470.213 

pelo canal chat (23,1%). 

 Centrais de Atendimento 

Proximidade com o cliente

4004-5423 
Chat e Meu Espaço 

www.libertyseguros.com.br

Atendimento 

Melhorias na 
Central de Atendimento 
A ampliação dos serviços eletrônicos para consultas a status de 
parcela, apólice,  entre outros, geraram mais proximidade com 
clientes e parceiros, oferecendo mais formas de contato com 
a Liberty. Abaixo, relacionamentos os canais web com maior 
crescimento em 2011: 

•	 CHAT – representa 25% do atendimento. Crescimento de 6% 
em relação ao período de 2010. 

•	 SINISTRO WEB  33% dos sinistros foram registrados por 
meio do canal. Crescimento de 13% em relação ao mesmo 
período de 2010. 

 

78%
é o índice de recomendação dos clientes 
para o Serviço Mecânico da Liberty

11Relatório Social Liberty 
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Criada em 2010, a área de 

Governança Corporativa da 

Liberty possui um sistema 

de direção e monitoração 

por meio de processos 

estabelecidos nas áreas 

de Controles Internos, 

Compliance, SOX, Normas e 

Manuais.  

Auditoria Interna, Ouvidoria e 

Auditoria Externa compõem, 

ainda, o ambiente de 

Governança Corporativa 

e trabalham com total 

independência e proximidade. 

NOSSO NEGÓCIO

corporativaGovernança

A área de Compliance da Liberty atua nos processos de adaptação, 
fortalecimento e funcionamento dos controles internos sobre temas como 
Combate à Lavagem de Dinheiro, Combate à Fraude, Anticorrupção, Segurança 
da Informação (Guarda e Destruição de Documentos), Antitruste (combate à 
concorrência desleal), OFAC (Office of Foreign Assets Control - Controle de 
Ativos Estrangeiros), Ética e Conduta Corporativa.

Tais assuntos são abordados por normas reforçadas por meio de cursos 
elearning periódicos realizados por todos os funcionários. Além dos cursos, os 
temas são abordados nos  canais de comunicação interna,  como Jornal Mural, 
Comunicados e Revista Liberty & Você.

Para denúncias de práticas ilegais que envolvam negócios da companhia, a 
Liberty disponibiliza aos funcionários dois canais específicos, que têm o sigilo 
garantido:  

•	 HOTLINE  pode ser acionado pelo telefone  (11) 26634343, com Edison 
Valadão; 

•	 HELP LINE COMPLIANCE  pode ser acessado pelo telefone   
08008914154, pelo site https://www.LibertyAnonymousHelpline.com ou 
pelo email ComplianceHelpline@libertymutual.com.  

Compliance
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Embora a atividade de seguros 
não gere impacto ambiental de 
grande intensidade e gravidade, 
a Liberty implanta anualmente 
práticas para diminuir o impacto 
de suas operações. Assim, as 
iniciativas estão inicialmente 
relacionadas à diminuição da 
utilização de recursos naturais.

meio ambiente
O relacionamento com a imprensa se dá de 
forma ética, transparente e imparcial e atinge 
diversos veículos impressos e online do trade de 
seguros ou, ainda, das editorias de economia, 
seguros, recursos humanos, marketing, entre 
outras. Em 2011, o total de matérias com 
citação da empresa, de forma espontânea ou  
via assessoria bateu recorde. 

425 
matérias sobre a Liberty na imprensa brasileira.  

30 
foram referentes ao patrocínio da Copa do 
Mundo FIFA 2014TM. A Liberty obteve duas vezes 
mais matérias sobre o patrocínio do que os 
demais patrocinadores. 

A Liberty também elaborou uma extensa 
campanha publicitária com o tema da 
Copa, com anúncios em veículos impressos, 
eletrônicos, internet, além de mídias sociais.

1.550.046 
kits reduzidos emitidos em 2011

Nossa relação com o  

ÁGUA  Redução de 18% no consumo de 
água, resultado na instalação de torneiras 
temporizadas no prédio Matriz.

ENERGIA  Redução de 20% no consumo de 
energia elétrica, resultado da instalação de 
lâmpadas Led, de banco de capacitadores e 
unificação dos relógios no prédio Matriz. 

PAPEL SUSTENTÁVEL  Emissão de 
1.550.046 kits reduzidos, diminuindo a 
utilização de papel nesse kit. Transmissão 
de dados via PDA de 296 mil vistorias 
prévias, eliminando a utilização de papel 
nesse processo, Certificação FSC  (Forest 
Stewardship Council) de todos os manuais 
dos produtos Indiana. 

Nossa relação com a  
mídia



PESSOAS

12,3%
10%

43,4%

34,3%

de 19 a 25 anos

acima de 46 anos

de 36 a 45 anos

de 26 a 35 anos

A Liberty encerrou  2011 com 1578 

funcionários, um estagiário e 26 menores 

aprendizes. Desse total, 835 são homens e 

743  são mulheres. Nos cargos de gestão, 

131  são homens e 65 são mulheres.  A 

rotatividade dos funcionários foi de 15,47%.

Em 2011, a companhia admitiu 336 
funcionários e contava com 66 funcionários 
com necessidades especiais (PNE).

47%
no total

33%
em cargos de liderança

53%
no total

67%
em cargos de liderança
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Nossa responsabilidade com as

pessoas

Perfil do funcionário



1578
 é o número de funcionários da Liberty até 

dezembro de 2011
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pessoas

35,15
 é a idade média dos funcionários

Benefícios

•	 ValeRefeição
•	 ValeAlimentação 
•	 ValeTransporte/Ônibus 

Fretado 
•	 Seguro de Vida em 

Grupo com Cobertura 
automática para cônjuge 
(50%) e Assistência funeral 
(dependentes legais e Pais)

•	 Assistência Médica 
•	 Assistência Odontológica
•	 Auxílio Creche 
•	 Auxílio Babá
•	 Convênio Farmácia
•	 Seguro Affinity
•	 Previdência Privada
•	 Empréstimo Consignado 

(Banco Itaú e Santander)TO
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•	 Estacionamento
•	 Aparelho celular
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+
•	 Automóvel
•	 Ticket car
•	 Checkup  

Laboratório Fleury
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+
•	 Checkup  Hospital 

Albert Einstein 
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Desenvolvimento
Nosso compromisso com o 

Com o objetivo de medir o clima da companhia, a Liberty realiza periodicamente o ECO – Estudo de 

Clima Organizacional. A Pesquisa de 2011 alcançou resultados expressivos nos fatores: “Imagem 

 Receptividade da Marca, de seus produtos e de suas ações” (83%), “Futuro  Orientação eficaz do 

processo de mudança da empresa” (78%) e “Carreira e Desenvolvimento  Disposição da empresa 

para investir nos seus recursos humanos e criar oportunidades de aprimoramento profissional” 

(68%), apresentando crescimento em relação à Pesquisa anterior e resultado sobre os planos de ação 

executados a partir das últimas pesquisas. 

ECO - Estudo de Clima Organizacional

76% 
de índice de satisfação 

91% 

dos funcionários participaram do ECO 2011, que obteve

 



Para desenvolver talentos e proporcionar o 
aprimoramento contínuo da Liderança, em 2011 
destacamos os treinamentos e ações que mais 
contribuíram para o crescimento dos nossos 
profissionais: Integração Corporativa, Protagonista 
da Carreira, Trilha da Liderança (Programa de 
Desenvolvimento para Líderes), Certificação Técnica 
em Seguros, Capacitação contínua da Equipe da 
Central de Serviços, Programa de Coaching, Gestão 
de Talentos e Programa de Sucessão.

LIBERTY UNIVERSITY  Lançada em 2011,  a Liberty 
University é um programa continuado de treinamento 
que prioriza a capacitação e atualização, visando a 
elevar o grau de conhecimento dos profissionais em 
competências  técnicas e comportamentais, tornando 
a Liberty mais competitiva no mercado pelo valor de 
seu capital intelectual. A Universidade Corporativa 
está estruturada em sete princípios: Competitividade, 
Perpetuidade, Conectividade, Disponibilidade, 
Cidadania, Parceria e Sustentabilidade e em quatro 
escolas do conhecimento: Escola de Líderes; Escola 
de Negócios; Escola Comercial e Escola de Sinistros.

PORTAL DO CONHECIMENTO  Ferramenta de 
aprendizagem à distância que expande possibilidades 
para o desenvolvimento dos funcionários. Por meio dessa 
ferramenta são oferecidos mais de 50 cursos, de diversos 
temas, como: Desenvolvimento Pessoal, Finanças, 
Marketing, Vendas, Recursos Humanos entre outros.

BIBLIOTECA:
A Biblioteca Liberty conta com mais de 1.000 títulos  
que abrangem diversas áreas de conhecimento, 
proporcionando fácil acesso à leitura.
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Treinamentos

R$ 2.097.427,57 
foram investidos pela companhia na capacitação dos funcionários

40,3
é a média de horas treinadas por funcionário 

Horas treinadas / Presencial + 
Distância  63.591

Horas treinadas/ Distância 8.401

Horas Treinadas/Presencial 55.190



PESSOAS

Em agosto de 2011, a companhia lançou o  Programa Sinta-se Bem . Além do 

programa, anualmente a companhia promove ações com o objetivo de melhorar 

a saúde e qualidade de vida dos funcionários, tais como:  

SEMANA DA SAÚDE  Realizada em abril, a Semana da Saúde foi composta 

por atividades para levar aos funcionários informações fundamentais para o 

entendimento global da saúde e, principalmente, ajudar a criar a cultura da 

prevenção e qualidade de vida.
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saúde e bem-estar
Como cuidamos da nossa



224 

atendimentos no programa de Atendimento Social

1.324 
funcionários, uma média de 110 atendimentos por 

mês no programa de ergonomia. 

105
 atendimentos fisioterapêuticos

ESPAÇO SAÚDE  Inaugurado em agosto, o Espaço Saúde é um 

ambulatório médico que funciona diariamente das 8h30 às 17h30 

no prédio Olimpic Tower (próximo à Matriz, em São Paulo). O local 

conta com médico e enfermeira e disponibiliza serviços voltados 

à saúde ocupacional, como exames admissionais, demissionais, 

periódicos, mudança de função, dentre outros, além de 

atendimento de urgência e emergência

PERFIL DE SAÚDE – 860 funcionários responderam o questionário 

estruturado com questões diversas sobre saúde com o objetivo 

de mapear individualmente os comportamentos de melhora 

para cada funcionário. Após preenchimento e encaminhamento 

do questionário, o funcionário e seus dependentes receberam, 

individualmente, análise e orientações médicas.

 1.700 

atendimentos no Espaço Saúde, uma média 

de 424 atendimentos/mês.

CIPA E BRIGADA DE INCÊNDIO - Os funcionários contam 

com representantes na CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) e Brigada de Incêndio.  

Os investimentos realizados no Programa Sinta-se Bem já 

resultaram em significativa melhora na saúde e integridade 

dos funcionários. Em 2011, houve 14 afastamentos por 

acidente, dos quais nove foram no trajeto e cinco gerados 

por fatos típicos. Não houve nenhum caso de lesões, doenças 

ocupacionais, absenteísmo ou óbitos oriundos de qualquer 

acidente no período. 

 710
funcionários responderam a pesquisa online sobre a 

saúde física, mental, profissional, intelectual, espiritual 

e familiar. As respostas serão base para as melhorias a 

serem realizadas no Programa Sintase Bem.  

SIPAT - Realizada em outubro, a 

Semana Interna de Prevenção a 

Acidentes de Trabalho promoveu 

diversas ações presenciais na Matriz 

e Prédio Berrini, tais como: palestras, 

intervenções em horário de trabalho 

e comunicação com o objetivo de 

promover a segurança, saúde e 

qualidade de vida dos funcionários. As 

filiais foram abordadas por meio de 

comunicação sobre o tema.
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FONOAUDIOLOGIA

GINÁSTICA LABORAL

CONDICIONAMENTO FÍSICO

PATROCÍNIO DE PROVAS

FUTEBOL SOCIETY

ERGONOMIA

INTERVENÇÃO AIDS - PRÉ-CARNAVAL

CAMPEONATO DE FUTEBOL

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

VACINAÇÃO HEPATITE C

VACINAÇÃO TÉTANO

PESSOAS
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21 
funcionários foram homenageados com o Clube 

Excelência em 2011, a tradicional premiação da 

Liberty que reconhece o talento e destaque dos 

profissionais da área Comercial que atingem a 

meta no ano decorrente.
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Impresso em papel reciclado. Conscientização. Compromisso da Liberty com o meio ambiente.

p r o d u t o s  e  s e r v i ç o s

1ª quinzena de maio

Canal Affinity e 3M: 
Parceria que promete grandes frutos
O Canal Affinity é parceiro da 3M des-

de 2010. Porém, neste ano, a compa-

nhia alterou a forma de atendimento 

aos funcionários da empresa com o 

objetivo de angariar novos negócios 

e, dessa forma, expandir a atuação da 

companhia.

A planta da 3M em Sumaré, interior do Estado de São Paulo, conta 

hoje com 3200 funcionários. Em função do potencial de negócio, o 

Canal Affinity disponibilizou um promotor para atuar especificamen-

te junto aos funcionários da 3M. “Nossa maior conquista foi o apoio 

que o RH nos deu para realizar ações de comunicação com a oportuni-

dade de enfatizarmos os benefícios do Programa de Affinity”, diz Paulo 

Vilches, do Canal Affinity.

E para selar a ação, foi feita uma panfletagem a fim de divulgar os 

produtos e benefícios disponibilizados.  A ação despertou o interesse 

de grande parte dos funcionários, que passaram a procurar o promo-

tor de vendas. A expectativa é fechar 600 novos negócios em um ano 

com os produtos Auto, Residência e AP.

Equipe da Liberty que atua na 3M

Nossa proximidade na

A comunicação com os funcionários está pautada nos 
princípios e cultura da companhia, ou seja, é ética, ín
tegra e próxima com o objetivo de estimular o diálogo e 
levar ao funcionário todos os acontecimentos da Liberty 
Seguros. Para aprimorar essa comunicação, em 2011, 
a Liberty aprimorou os canais de comunicação interna 
com a reformulação da Intranet. 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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Nossa responsabilidade 

social
Reforçar o compromisso da Liberty com a sociedade 
foi um dos focos da companhia em 2011. Conheça as 
ações internas e externas que foram realizadas em 
2011. 

Segurança no Trânsito
Seguindo a diretriz do Grupo Libety Mutual, a Liberty 
Seguros estabeleceu o tema Segurança no Trânsito 
como um de seus pilares de responsabilidade social.  
Em 2011, a companhia aderiu a diversos movimentos 
relacionados ao tema:

DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO  
Idealizado pela Comissão Global para a Segurança no 
Trânsito da ONU, tem o objetivo de reduzir em 50% os 
índices de mortalidade.

MOVIMENTO CHEGA DE ACIDENTES! 
Tem como missão reunir e mobilizar a sociedade na 
elaboração  de um Plano Nacional de Segurança Viária.

PARADA PELA VIDA 
Idealizado pelo Ministério das Cidades, tem como 
objetivo mobilizar os agentes públicos e a sociedade 
civil pela redução da violência no trânsito. 

SEMANA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
Durante a Semana de Segurança no Trânsito, em 
setembro, a Liberty contou com a visita de Dave 
Melton, diretor de segurança rodoviária da Liberty 
International, para realizar palestras e orientar 
funcionários que serão multiplicadores do tema nas 
empresas clientes Affinity. 

DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE 
TRÂNSITO 
Foi feita uma ação em diversos canais de comunicação 
interna e externa da Liberty tais como: email 
marketing, intranet, extranet, blog, etc. 

PROJETO CULTURAL MUNDO DO MEU 
AMIGÃOZÃO
A Liberty foi uma das apoiadoras do Projeto, que foi 
realizado no período de março de 2011 a janeiro de 
2012 e teve como objetivo abordar o tema Segurança 
no Trânsito a crianças de 7 a 12 de anos, explorando 
sentimentos, ações e percepções de forma lúdica. 
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PATROCÍNIOS A PROJETOS SOCIAIS OU 
AMBIENTAIS:

•	 1ª CAMINHADA PELA VIDA – SINCOR
•	 PROJETO VIVA SEGURO – CARREATA SEMANA 

SEGURANÇA NO TRÂNSITO
•	 AMIGOS DA ESTRADA – SEMANA SEGURANÇA NO 

TRÂNSITO
•	 PATROCÍNIO ANDERSON MAGGIORA

CAMPANHA DO AGASALHO 
Nomeada de Solidariedade Liberty – 
Aquecendo Vidas, em 2011 a campanha foi 
realizada no período de 6 a 30 de junho. 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
A campanha Doe Sangue – Doe Vida – foi 
realizada no dia 18 de maio, em parceria 
com a Fundação ProSangue .  
 
CAMPANHA FELIZ NATAL SOLIDÁRIO
Realizada no período de 2 a 16 de 
dezembro, a Campanha presenteou  
crianças e adolescentes da ONG Aldeias 
Infantis com brinquedos, festa de Natal, 
mochilas escolares e livros didáticos.

24 mil 
pessoas, entre crianças e adultos foram 
atingidas pelo Projeto Mundo do Meu 
AmigãoZão, que percorreu 8 cidades e 6 
Estados em 2011.

Ações Sociais

Em novembro, a Liberty patrocinou a participação 
do funcionário Anderson Maggiora no Campeonato 
Mundial de Futebol de Salão para Surdos, realizado 
na Suécia. Anderson é deficiente auditivo e, desde 
2007, é funcionário da companhia.  

Com o objetivo de despertar a solidariedade 
e voluntariado dos funcionários e terceiros 
da Liberty Seguros, a companhia realizou as 
seguintes ações sociais:

5034 
peças de roupas/calçados e 695 cobertores foram 

arrecadados na campanha do agasalho. Os donativos 
foram entregues para 18 instituições sem fins lucrativos.  

67 
bolsas de sangue doadas na campnha Doe Sangue  Doe Vida 

103 
crianças, com idades entre 3 a 12 anos, da Ong Aldeias 
Infantil – unidade de Poá, na Grande São Paulo, foram 

presenteadas na campanha Feliz Natal Solidário.

990 
unidades de equipamentos usados de escritórios como: 
CPU, monitor, computador, impressora, fax, telefone e 
outros, foram doados para 12 ONG’s. 
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