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Capítulo
1Perfil

Conheça a 
Liberty Seguros.
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Missão, 
Visão e 
Princípios

Nossa missão: 

Ajudar as pessoas a viverem vidas mais seguras e tranquilas. 

Nossa visão: 

Somos escolhidos por oferecer atendimento excepcional e portfólio diversificado, por-
que desenvolvemos nossas pessoas e as comunidades onde atuamos e asseguramos 
rentabilidade sustentável.

Nosso princípios: 

• Nós nos comportamos com integridade
• Nós tratamos as pessoas com dignidade e respeito
• Nós atraímos, desenvolvemos e estipulamos talentos
• Nós entregamos uma experiência excepcional aos nossos clientes
• Nós melhoramos e inovamos continuamente
• Nós realizamos nosso trabalho minuciosamente e buscamos sempre a excelência
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Perfil organizacional

Grupo Liberty Mutual
Fundada em 1912, em Boston, nos Estados Unidos, a missão 
do Grupo Liberty Mutual é ajudar as pessoas na preservação  
e proteção do que ganham, constroem e possuem. 

De acordo com dados de 2014 da National Association of  
Insurance Commissioners (Associação Nacional dos Comis-
sários de Seguros), é a terceira maior seguradora de ramos ele-
mentares dos Estados Unidos, além de estar na 78ª posição 
no ranking da revista Fortune das cem maiores corporações 
norte-americanas. 

O Grupo encerrou o ano de 2014 com US$ 124,3 bilhões em 
ativos consolidados, US$ 104 bilhões em passivos consolida-
dos e receita anual consolidada de US$ 39,6 bilhões.

Liberty International
Unidade de negócio estratégica da Liberty Mutual, oferece se-
guro para indivíduos e empresas em diversos países. 

Sua maior linha de negócios, automóveis, oferece seguro para 
mais de 6,4 milhões de veículos em todo o mundo.

A Liberty Seguros

O Grupo Liberty Mutual emprega 
mais de 50 mil funcionários em 
mais de 900 unidades ao redor  
do mundo

Liberty Seguros - Brasil
A Liberty Seguros está no mercado brasileiro desde 1996, quando 
a Liberty Mutual adquiriu a tradicional Companhia Paulista de Se-
guros. Atualmente, está entre os dez maiores grupos seguradores, 
com prêmios de R$ 2,6 bilhões, e uma carteira com mais de 1,3 
milhão de segurados. 

Em 2014, a companhia empregou 1,5 mil funcionários, distribuí-
dos em 69 filiais, com atuação em 23 estados brasileiros, atenden-
do a mais de 13 mil corretores. Esse volume de operações coloca  
o Grupo no décimo lugar no ranking geral das maiores segurado-
ras (sem previdência, saúde e DPVAT) e no sexto lugar no ranking 
de Auto, com mais de um milhão de veículos segurados.

A Liberty Seguros possui um portfólio diversificado de soluções 
para pessoas físicas, pequenas empresas e seguros de grandes 
riscos. Além disso, é pioneira e também especialista em seguros 
personalizados para funcionários de empresas, o seguro de afi-
nidade (Affinity). 

Em 2011, a Liberty Seguros passou a ser patrocinadora oficial da 
Copa do Mundo FIFA 2014™, representando seu compromisso 
com o desenvolvimento do País e reforçando a solidez dos negó-
cios da Liberty Seguros no Brasil. A companhia investiu em um 
legado para a sociedade e implantou em sete cidades-sede da Copa 
o Projeto Sinal Livre, que tem o propósito de difundir as boas 
práticas de mobilidade urbana.
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A Liberty Seguros desenvolve uma série 
de ações de marca durante a Copa do 
Mundo da FIFA 2014™.

Histórico

A Companhia Paulista de Seguros Marí-
timos e Terrestres inaugurou, no início 
dos anos 50, sua sede própria, em um 
edifício de 22 andares, na Rua Líbero 
Badaró. Com 50 anos de atuação, a se-
guradora mantinha negócios em grande 
parte do território nacional. Depois de 
vencer, com sua flexibilidade, os diversos 
desafios mercadológicos e econômicos 
das décadas de 70, 80 e 90, a empresa 
entrou em fase de modernização.

Os investimentos em tecnologia foram 
intensificados, gerando a criação de no-
vos produtos e serviços para atender às 
expectativas de consumidores cada vez 
mais exigentes. Em 1996, a Companhia 
Paulista de Seguros foi incorporada pela 
Liberty Mutual, uma das maiores segura-
doras do mundo, com sede em Boston, 
iniciando uma fase de aporte de recursos 
e transferência de know-how.

Abertura de dez novas filiais, expandin-
do ainda mais a atuação da companhia 
pelo Sul e pelo Sudeste do Brasil. 

A companhia adotou a denominação de 
Liberty Paulista Seguros e recebeu inves-
timentos em tecnologia, treinamento de 
profissionais e desenvolvimento de no-
vos produtos e serviços.

Como forma de reforçar a presença da 
operação brasileira dentro da Liberty 
Mutual, em 2006, a companhia adotou 
o nome Liberty Seguros. Após dez anos 
de união, trocando experiências e respei-
tando os valores locais, comprovou-se 
que a relação estabelecida no Brasil nos 
últimos anos foi aprovada e reconhecida 
internacionalmente.

Com a estratégia de se tornar uma com-
panhia multimarca e multicanal, em 2008, 
a Liberty Seguros adquiriu a marca India-
na Seguros.

A Liberty Seguros torna-se a Segura-
dora Oficial da Copa do Mundo da 
FIFA 2014™.

A Liberty Seguros lança sua campanha 
com o tema da responsabilidade com-
partilhada, tendo como cenário a Copa 
do Mundo da FIFA 2014™.

2013
A Liberty Seguros desenvolve uma série 
de ações de marca durante a Copa das 
Confederações da FIFA 2013.
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Governança corporativa

O modelo de gestão da Liberty Seguros tem como base as melhores práticas do mercado de seguros do País, e parte do princípio mun-
dial do Grupo de “fazer a coisa certa”. Para reforçar essa diretriz, a área de Compliance se dedica à promoção de políticas rígidas de 
controle da conformidade e da transparência em todos os processos de gestão da companhia. 

Para tal, a Liberty Seguros tem um Programa de Compliance bem estruturado, que engloba uma série de treinamentos e peças de comu-
nicação interna para difusão dos princípios de conformidade entre todos os funcionários. Durante o ano de 2013, a área de Compliance 
se dedicou também à revisão do código de ética, cuja atualização foi lançada em 2014.

Programa de Compliance
O Programa de Compliance do Grupo Liberty con-
siste na formalização da abrangência das atividades 
de compliance, e prevê, entre outras atividades, con-
dução de treinamentos periódicos, promoção do co-
nhecimento e incentivo de uso dos canais de denún-
cia, comunicações internas, controles anticorrupção  
e prevenção à lavagem de dinheiro. 

Compliance Risk Assesment 
Em 2013, foi realizado o mapeamento de riscos de 
compliance em produtos e processos da Liberty Se-
guros. Como resultado, foram implantadas melhorias 
para assegurar total aderência aos requerimentos legais. 
No ano seguinte, estabeleceu-se um processo de dili-
gência de prestadores de serviço, reforçando a robus-
tez do programa de compliance.

O modelo de gestão da Liberty 
Seguros tem como base as 
melhores práticas do mercado de 
seguros do País
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Destaques de 2013 e 2014

Em 2013, o mercado brasileiro experimen-
tou uma expansão de 14%, com destaque 
para as linhas VGBL (R$ 62,4 bilhões), Au-
tomóvel (R$ 28,9 bilhões) e Vida (R$ 25,4 
bilhões). Em Automóveis, o crescimento 
do mercado foi de 18%. Já em 2014, o cres-
cimento desse segmento foi de 7,7%. 

No Brasil, o Grupo Liberty possui uma 
carteira de Auto que, em 2013, representa-
va aproximadamente 80% das operações, 
tendo atingido a marca de quase 1,2 milhão 
de veículos segurados. Em 2014, a mesma 
carteira correspondia a 79% das vendas, 
com 1,2 milhão de veículos segurados. Acu-

mulando outras linhas de negócios, o grupo 
registrou o total de R$ 2,4 bilhões, em 2013, 
e R$ 2,6 bilhões, em 2014, em prêmios emi-
tidos, ou seja, apresentou variação de 7,7%.

Para sustentar essa operação, em 2013, 
o Grupo Liberty no Brasil contava com 
ativos de R$ 3 bilhões e reservas de R$ 2 
bilhões. Em 2014, esses valores eram, res-
pectivamente, R$ 3,5 bilhões e R$ 2 bilhões. 
Baseado na estratégia de crescimento com 
rentabilidade preservada, encerrou o exercí-
cio de 2013 com lucro líquido de R$ 40,7 
milhões e o de 2014 com R$ 84 milhões, um 
crescimento expressivo de 106%. 

De 2013 para 2014, o lucro 
líquido do Grupo Liberty  
no Brasil apresentou um 
salto de 106%
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Capítulo

A Liberty Seguros oferece 
produtos e serviços para 
pessoas e empresas.

2Produtos 
e Serviços

Montagem
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Canais de 
distribuição

Varejo

A participação da Liberty no varejo é realizada em parceria 
com mais de 13 mil corretores, que disponibilizam um amplo 
portfólio de produtos aos clientes.

Concessionárias

A Liberty Seguros atua, em parceria com seus corretores, em 
concessionárias em todo o País com produtos da marca Liberty 
e Indiana Seguros.

Affinity

Os produtos de seguros de Affinity são ofertados em parceria 
com seus corretores e empresas que desejam oferecer aos seus 
colaboradores um programa de seguros e benefícios exclusivos. 

Instituições Financeiras

Investimentos na parceria com bancos nacionais e internacio-
nais, assegurando qualidade, segurança e transparência.

Cooperativas

Venda de seguros para os cooperados e seus dependentes por 
meio de um canal exclusivo de atendimento e fornecimento de 
produtos e serviços.

Pessoas

Liberty Vida Perfil
O Liberty Vida Perfil é um produto pio-
neiro no mercado de seguros no Brasil.  
Sua precificação é feita de acordo com a aná-
lise do comportamento do segurado, e não 
com a sua idade. Outra inovação é o fato de  
o produto poder ser solicitado via Teles-
subscrição, a partir da qual uma enfermeira 
entra em contato com o cliente para realizar 
uma entrevista sobre sua saúde.

Liberty Auto Consciente
Esse seguro automóvel é uma opção 
para proprietários de veículos que não 
podem arcar com os custos de um segu-
ro convencional. Sua cobertura abrange 
danos materiais, corporais e morais cau-
sados a terceiros pelo veículo segurado.  
Além disso, o próprio segurado conta 
com os serviços de assistência 24 horas 
para seu carro, como guincho, socorro 
mecânico, chaveiro, entre outros.

A Liberty 
Seguros 
possui 
atualmen-
te em seu 
portfólio 
mais de 
cem  
produtos

Mapa de produtos

A Liberty Seguros, juntamente com os seus corretores, comercializa seus produtos em diversos canais:

A Liberty Seguros possui atualmente em seu portfólio mais de cem produtos direcionados para pessoas e empresas de pequeno e médio 
porte, além dos produtos de seguros de grandes riscos e riscos especiais.
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Auto
Liberty Auto Perfil
Liberty Auto Frotas
Liberty Auto Exclusivo
Liberty Caminhão

Residência
Liberty Residência

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

Outros produtos 

Pessoais
Liberty Vida Mais Tranquila
Liberty Vida Pequena Empresa
Liberty Vida Global
Liberty Vida Especial
Liberty Acidentes Pessoais Individual
Liberty Acidentes Pessoais Coletivo
Liberty Vida em Grupo / Acidentes Pes-
soais (convencional)

Liberty Vida em Grupo Perfil
Liberty APC Planos Especiais
Liberty Proteção Educacional
Liberty Escolar
Liberty Viagens Corporativas
Liberty Prestamista
Liberty Proteção Financeira
Liberty Proteção Financeira Bancos

Liberty Proteção Financeira 
Cooperativas
Liberty Proteção Financeira Concessionárias
Liberty Acidentes Pessoais Viagens
Liberty Acidentes Pessoais Passageiros
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Empresas

Liberty Pet Shops
O produto Liberty Comércio e Serviços aprimorou sua atuação em vários segmentos, em especial, o de  
pet-shops e clínicas veterinárias. O Liberty Pet Shops oferece coberturas e serviços que garantem tranqui-
lidade para pequenas empresas na hora em que mais precisarem.

Liberty Prestadores de Serviços
O Liberty Prestadores de Serviços atende ao mercado corporativo, cobrindo acidentes em atividades realizadas 
em locais de terceiros e protegendo empresas prestadoras de serviços de vários segmentos de atuação responsa-
bilizadas civilmente pelo dano ao terceiro.

Auto
Liberty Auto Frotas
Liberty Caminhão

Vida
Liberty Vida Pequena Empresa
Liberty Vida Global
Liberty Proteção Educacional
Liberty Escolar
Liberty Proteção Financeira
Liberty Viagens Corporativas
Liberty Acidentes Pessoais Coletivo
Liberty Vida em Grupo/ Acidentes Pes-
soais Convencional
Liberty Prestamista
Liberty Vida em Grupo Perfil
Liberty APC Planos Especiais

Responsabilidade Civil
Liberty Eventos
Liberty Feiras e Exposições
Liberty Educadores
Liberty Prestadores de Serviços

Outros produtos - Pequenas e médias empresas
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Riscos Patrimoniais – Nichos 
Comerciais e
Industriais
Liberty Comércio & Serviços
Liberty Consultórios
Liberty Escritórios
Liberty Escolas
Liberty Bares e Restaurantes
Liberty Hotéis e Pousadas
Liberty Clínicas de Estética
Liberty Buffets

Liberty Cafeterias e Docerias
Liberty Lavanderias
Liberty Padarias e Confeitarias
Liberty Floriculturas
Liberty Salões de Cabeleireiros
Liberty Papelarias
Liberty Livrarias
Liberty Indústria de Calçados 
e Acessórios
Liberty Indústria de Peças Automotivas
Liberty Indústria de Produtos Metálicos

Liberty Indústria Alimentícia
Liberty Indústria de Máquinas 
e Equipamentos
Liberty Indústria de Bebidas 
Não Alcoólicas
Liberty Indústria de Laticínios
Liberty Indústria Têxtil
Liberty Indústria de Vinhos

Riscos Patrimoniais - Obras 
Civis e/ou Instalação e Mon-
tagem de Equipamentos
Liberty Engenharia

Transportes
Liberty Marine - Soluções de seguro para 
importação e exportação de mercadorias

Riscos Patrimoniais – Equi-
pamentos e Riscos Diversos 
Liberty Equipamentos Agrícolas
Liberty Máquinas e Equipamentos
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Seguros de grandes riscos e riscos especiais

Liberty Sequestro, Resgate  
e Extorsão
Produto pioneiro no mercado brasileiro, 
garante ao contratante o amparo por da-
nos patrimoniais decorrentes de crimes 
de extorsão por ameaça ou por seques-
tro. Oferece, ainda, consultoria especia-
lizada em segurança e gerenciamento de 
crise em caso de sinistro.

Liberty Responsabilidade  
Ambiental
Garante ao contratante o amparo para 
o pagamento de indenização decor-
rente de ações relacionadas a danos 
ambientais causados pela atividade 
do segurado. O seguro cobre danos 
ambientais originados na proprieda-
de do segurado ou de terceiros ou no 
transporte de mercadoria. É possível 
contratar Garantias Especiais, como 
limpeza de pista e armazenamento de 
tanques subterrâneos.

Liberty Responsabilidade 
Profissional (E&O)
Garante o pagamento de prejuízos fi-
nanceiros causados a clientes em conse-
quência direta de falhas no serviço pres-
tado pelo segurado. Oferece coberturas 
especiais como:

• Quebra de sigilo profissional
• Atos desonestos dos empregados
• Gerenciamento de crises

Outros produtos

Foco em seguros e ressegu-
ros de riscos especiais para 
grandes empreendimentos
Liberty Garantia
Liberty Responsabilidade Profissio-
nal (E&O)
Liberty Responsabilidade Ambiental
Liberty Responsabilidade Gerencial (D&O)
Liberty Sequestro, Resgate e Extorsão
Liberty Marine
Liberty Engenharia
Liberty Energia
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Capítulo

A Liberty Seguros possui 
canais específicos de 
atendimento aos seus 
clientes, além de sistemas 
de relacionamento com 
corretores, imprensa  
e público interno.

3Relaciona-
mento 

Montagem
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Relacionamento 
com o cliente
O foco no cliente faz parte do trabalho diário da Liberty Se-
guros. Entender o que o cliente valoriza e direcionar esforços 
para essas demandas são premissas da companhia.

Gestão da reclamação

Em 2013, foi realizado o mapeamento dos processos relacio-
nados à reclamação no Grupo Liberty, dando origem a novos 
métodos de gerenciamento e resolução de problemas.

Estrategicamente, a gestão da reclamação foi dividida em três 
pilares para facilitar a estruturação do canal: tratar, retratar  
e retroalimentar. Em relação à etapa “tratar”, filtros internos 
foram organizados e foi redefinido o fluxo de resolução das 
questões, incluindo o papel de cada área, níveis de prioridade, 
prazos e ferramentas de respostas. Esse processo incluiu res-
postas via mídias sociais, canal cada vez mais utilizado pelos 
clientes como ponto de contato com a organização. 

Em 2014, a média foi de 1.185 manifestações, sendo 87% de 
reclamações efetivas; 48% via SAC, 24% pelo Fale Conosco, 
15% por Mídias Sociais e 12% pela Ouvidoria Não Aplicá-
vel. Os interlocutores se distribuíram da seguinte forma: 61% 
Cliente, 29% Não Cliente, 5% Corretor e 5% Outros.

Com relação a mídias sociais, destaca-se a plataforma Reclame 
Aqui. Ao final de 2014, o Grupo Liberty conquistou o conceito 
“bom”, com nota do consumidor de 5,31.

Comunicação proativa

Desde 2013, a Liberty trabalha na Comunicação Proativa: um 
sistema de comunicação que atualiza os clientes, corretores  
e terceiros envolvidos em sinistros em tempo real sobre seus 
processos. Desde então, se o cliente comunica um sinistro,  

a Liberty Seguros envia e-mails e SMSs com status do proces-
so, os próximos passos, os serviços liberados e demais orienta-
ções, e o atualiza constantemente acerca desses pontos. 

Em relação ao processo de cobrança, a Liberty Seguros infor-
ma ao cliente caso verifique a falta de pagamentos, inconsistên-
cias em números de contas em débito automático ou cartões de 
crédito, evitando o cancelamento da apólice. 

Entre 2013 e 2014, foram enviados mais de 580 mil SMSs  
e 1,1 milhão de e-mails, tornando os clientes mais informados, 
tranquilos e satisfeitos.

Comunicação mais simples

A comunicação simplificada tem como foco a aproximação en-
tre a Liberty Seguros e seus clientes, por meio da mudança dos 
termos técnicos do mercado de seguros para uma linguagem 
mais clara e amigável. A companhia está atualizando os dife-
rentes materiais de comunicação e divulgação para os contatos 
realizados nas centrais de atendimento por meio da definição 
de regras que visam padronizar e facilitar o processo de simpli-
ficação de sua linguagem institucional. 

Canais de atendimento

Para a Liberty Seguros, seus clientes têm o direito de serem 
atendidos no canal que lhes seja mais conveniente. Dessa for-
ma, disponibiliza:

• Central de atendimento e assistência 24 horas
• Chat on-line
• Mala direta

• Contato por e-mail
• Contato por SMS 
• Contato via web pelo autoatendimento disponibilizado 

em “Meu Espaço”

Aplicativo Liberty Seguros (APP 2.0)

A versão 2.0 do aplicativo conta com novas funcionalidades,  
a partir das quais o cliente pode solicitar os serviços da se-
guradora. Além das funções de comunicação de acidentes  
e chamados de assistência, é possível também consultar as in-
formações do seguro, a situação de pagamento, localizar ofici-
nas e pesquisar estabelecimentos do Clube Liberty.

Entre 2013 e 2014,  
foram enviados mais  
de 580 mil SMSs e 1,1 
milhão de e-mails, tor-
nando os clientes mais 
informados, tranquilos  
e satisfeitos
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Ouvidoria

A Ouvidoria funciona como instrumento para auxiliar na política 
de qualidade no atendimento e foco no cliente, atuando de forma 
crítica e proativa, permitindo aos  funcionários assimilarem a cultura 
de respeito ao consumidor, tão importante em um mercado cada 
vez mais concorrido.

Em 2013, foram atendidos 1.104 recursos, sendo 90% relaciona-
dos aos produtos Auto/RCF, com 38% dos pedidos originados no 
estado de São Paulo. Já em 2014, a Ouvidoria da Liberty Seguros 
encerrou 924 recursos, sendo 91% Auto/RCF e 34% do estado  
de São Paulo. 

Monitoramento da satisfação

A satisfação dos clientes é monitorada pela metodologia Net  
Promoter Score - NPS, a partir da nota atribuída na pesquisa após  
wo cliente passar por uma experiência de serviço/atendimento com 
a Liberty Seguros. Além disso, os serviços prestados são acompa-
nhados por meio de indicadores Service Level Agreement - SLAs.  
Os resultados são constantemente monitorados pela companhia, 
que trabalha os pontos críticos realizando melhorias nos processos. 

Em 2014, o índice NPS 
da Liberty Seguros, ou 
seja, o índice de reco-
mendação foi de 74%

Relaciona-
mento com 
os corretores
A Liberty Seguros valoriza o relacionamento com os correto-
res e busca o envolvimento máximo desse público em todas as 
suas ações. Para tal, desenvolve treinamentos, realiza campa-
nhas de incentivo e pesquisas periódicas de satisfação, a fim de 
manter o canal de relacionamento sempre aberto.

Entre os principais pontos de contato, está o Help Line, canal 
de atendimento exclusivo para os corretores e funcionários que 
buscam informações, esclarecer dúvidas e solicitar correções so-
bre os sistemas da Liberty Seguros. No Liberty Web, foi lançado 
em 2014 o “Meu Espaço Corretor”, com utilização facultativa.

Reconhecendo o papel dos corretores, a Liberty Seguros ini-
ciou em 2014 o monitoramento desses profissionais pelo NPS, 
de modo a identificar melhorias nos processos. O índice de 
recomendação da companhia pelos corretores foi de 59%.
  
Além disso, a Liberty Seguros promove visitas à matriz  
e participação em eventos, como programas de integração 
com os corretores. 
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Relacionamento 
com a imprensa
Para a Liberty Seguros, é imprescindível que o canal de diálogo com a imprensa seja permeado por trans-
parência e simplicidade, pois a companhia acredita que a mídia exerce papel fundamental na disseminação 
de conhecimentos. Um dos resultados da boa relação que cultiva com esses stakeholders foi a conquista do 
prêmio “Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas”, em 2014. 

Concedido pela revista Negócios da Comunicação, a premiação reconhece a qualidade do relacionamento 
que as empresas de diversos segmentos mantêm com a imprensa e o mercado, além de ressaltar o nível de 
tratamento que elas conferem aos jornalistas quanto ao acesso, disponibilização e facilidade de apuração de 
informações empresariais, setoriais e gerais. 

O resultado foi obtido por meio de uma pesquisa com mais de 25 mil profissionais de imprensa das 
principais redações brasileiras. Os vencedores são conhecidos por meio de pesquisa organizada pela H2R 
Pesquisas Avançadas e auditada pela BDO Brazil.

Nossa gente
Canais de comunicação

Para a Liberty Seguros, o diálogo estruturado entre os funcionários é fundamental. A atualização constante é o ponto de partida 
– realizado por canais pensados para oferecer a mensagem de forma clara e interessante – e as conversas entre gestores e equipe 
são estimuladas para contextualizar os temas de maior interesse.

Benefícios

Além desses canais, os principais pontos de contato são os trei-
namentos e os programas de recursos humanos, listados a seguir:

• Projeto Mãe
• Coach da Saúde
• Leve na Boa
• Orientação fonoaudiológica

• Ginástica laboral para equipe de Teleatendimento
• Patrocínio de provas de corrida de rua
• Orientação ergonômica
• Campanha de vacinação contra gripe
• Campanhas de promoção da saúde e do bem-estar
• Campanha de vacinação contra tétano e hepatite B
• Doação de sangue em hospitais
• Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho)
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A Liberty Seguros  
fechou o ano de 2014  
com 1.620 funcionários

49,7%

50,3%

MulheresHomens

Treinamento

Funcionários em todo o País receberam treinamento em 2013 
e 2014 nas mais diferentes áreas. Foram mais de 47 mil e 53 mil 
horas em capacitação, respectivamente.

Atração dos melhores profissionais

Em 2013, 48% de 374 posições trabalhadas foram concluídas 
por meio de promoções horizontais e verticais. No ano seguin-
te, 100 posições foram fechadas com PRI (Programa de Recru-
tamento Interno) e internalizações, sendo 19 aprendizes. 

Convenção de Vendas

Com o objetivo de apresentar seu planejamento “2014-2018”, 
em 2013, a Liberty Seguros realizou a Convenção de Vendas, 
que contou com a participação das principais lideranças e a 
área comercial. Por meio de atividades de sensibilização, o en-
contro teve o objetivo de mobilizar o grupo e gerar o com-
promisso de uma busca conjunta para o alcance de resultados.

A área de Recursos Humanos da Liberty Seguros deu início 
ao programa “Life 2014”, evento que promove a conscienti-
zação do equilíbrio das sete saúdes (física, social, financeira, 
intelectual, espiritual, emocional e profissional) do indivíduo. 
Ao todo, houve 2.419 participações nas ações promovidas. Al-
gumas delas são:

• Palestras sobre uso consciente do dinheiro, mercado da 
saúde, reflexões sobre missão de vida e gerenciamento 
do estresse

• Workshop de nutrição, caminhos seguros
• Atividades como caminhada e doação de sangue
• Mapeamento da saúde
• Pesquisa “As 7 Saúdes”

Funcionários (2014)

Sede
Homens: 642    
Mulheres: 579

Filiais 

Homens: 173
Mulheres: 226
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Capítulo
4Responsabi-
lidade Socio-
ambiental

Conheça as ações da 
Liberty nessas áreas.
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Ações sociais
Sinal Livre

O Projeto Sinal Livre foi idealizado pela Liberty Seguros em 2011 e tem a mobilidade urbana como sua grande causa de apoio.  
Além de estar em linha com a missão da empresa, que é ajudar as pessoas a viverem vidas mais seguras e tranquilas, a adoção dessa causa 
também endereça uma grande problemática atual que afeta a todos os brasileiros que moram em grandes centros urbanos.

Para tal, a Liberty Seguros atua no reconhecimento de boas práticas e na educação, engajamento e conscientização da população por meio 
de diversas atividades e do papel central de Agentes de Mobilidade Urbana, jovens de escolas públicas que passam por um curso e têm  
a missão de multiplicar atitudes positivas nas sociedades em que estão inseridos. 

Em 2013, 129 jovens participaram do programa, desenvolvendo e colocando em prática os planos para conscientizar as comunidades sobre 
a importância do tema. No mesmo período, a Liberty Seguros implantou um projeto de Educomunicação – metodologia pedagógica que 
usa os meios de comunicação para gerar conteúdo e informação – em cinco cidades do país (Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de 
Janeiro e Fortaleza). Já em 2014, 285 jovens foram selecionados e o projeto foi ampliado para outras duas cidades (Curitiba e Porto Alegre). 

Iniciativas do Sinal Livre em 2013 e 2014

Ao longo de 2013 e 2014, diversas ideias foram implantadas pelos 
Agentes de Mobilidade Urbana. Em comum, todas foram conce-
bidas a partir de três pilares essenciais: a mobilidade verde, estimu-
lando a escolha de meios de transporte que causem menor impac-
to ao meio ambiente; a fluidez, reforçando o respeito entre todos  
os meios de transporte dentro dos espaços de deslocamento nos 
grandes centros urbanos; e a segurança no trânsito, trabalhando efe-
tivamente na prevenção dos acidentes. 

Durante a Copa das Confederações, em 2013, uma parceria do Sinal 
Livre com a Escola Olodum e com a Secretaria Cidade Sustentável 
da Prefeitura de Salvador resultou em uma ação ao redor do Está-
dio Fonte Nova. Nela, 20 jovens da Escola se uniram aos Agen-
tes de Mobilidade Urbana do Colégio Estadual Senhor do Bonfim  
e foram às ruas da capital baiana para orientar as pessoas sobre 
como ter boas atitudes no trânsito, para melhorar a mobilidade ur-
bana e aumentar a segurança no tráfego. 

Outra iniciativa ocorreu durante a Semana Nacional do Trânsito, 
no mesmo ano. A Liberty Seguros, em parceria com o movimento 
Rio Eu Amo Eu Cuido, promoveu o “Arte na Faixa” nas principais 
ruas do Rio de Janeiro, como forma de alertar pedestres e moto-
ristas sobre a importância de respeitar a faixa ao atravessar a rua.  
A curadoria artística do projeto ficou por conta de Airá, Ocrespo, 
um dos principais grafiteiros do Brasil, juntamente com mais 30 
profissionais. Os desenhos ficaram expostos por cerca de 90 dias 
nas ruas e todos contaram com a assinatura da campanha “Agora 
que você reparou, respeite a faixa”. 

Na Semana Nacional do Trânsito de 2014, a Liberty Seguros re-
alizou a mesma ação nas cidades de Fortaleza, em parceria com  
o Instituto Cuca; Porto Alegre, em parceria com a NCC Belém; 
e São Paulo, com o Projeto Quixote. Nas duas primeiras, além de 
uma faixa com uma frase de conscientização sobre o tema, ocorre-
ram apresentações artísticas circenses, enquanto o semáforo estava 
fechado. Em São Paulo, a ação contemplou a ocupação de quatro 
pontos da cidade por grafiteiros do projeto, que tinham como ob-
jetivo conscientizar os motoristas e pedestres sobre o uso da faixa. 
Juntas, essas ações impactaram mais de 24 mil pessoas.

Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana

Em 2014, o projeto Sinal Livre, em parceria com a Lynx Consul-
toria, criou o Prêmio Sinal Livre de Mobilidade Urbana. Voltado 
ao reconhecimento da melhor iniciativa de mobilidade urbana do 
Brasil, o tema da primeira edição foi “Como a sua iniciativa con-
tribui para uma cidade ideal?”. Com 47 projetos inscritos, o ven-
cedor foi o projeto “Fairbikes – Faça estas bicicletas aparecerem!”, 
com 288 votos. A ideia apresentada consistia em reformar bicicletas 
que estavam encostadas em diversas garagens da cidade de Curitiba  
e emprestá-las aos intercambistas, que são o foco da Rede de Estu-
dantes de Intercâmbio. 

Durante a entrega do prêmio, realizada em dezembro, ocorreu um 
rico debate acerca dos caminhos e tendências para uma cidade ideal. 
Para discutir o tema, foram convidados Gilberto Dimenstein, jorna-
lista e educador; Margaret Groff, diretora Financeira Executiva da 
Itaipu e idealizadora da plataforma Mobi.Me; e José Mello, superin-
tendente de Pesquisa e Inovação da Liberty Seguros. 
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Em 2014, o projeto Sinal Livre, em parceria 
com Lynx Consultoria, criou o Prêmio Sinal 
Livre de Mobilidade Urbana 

Football for Hope Festival da FIFA

Em comemoração ao ano da Copa do Mundo, a Liberty Seguros 
participou do Football for Hope Festival da FIFA (Federação In-
ternacional de Futebol), em 2014. Desenvolvido na Vila Olímpica 
Mané Garrincha, no Rio de Janeiro, o objetivo do evento foi reunir 
delegações de crianças e jovens de projetos de vários países que re-
cebem o incentivo da Federação. 

Para o evento, a Liberty Seguros montou um estande com jogos que 
tinham como finalidade estimular a educação no trânsito e a mobi-
lidade urbana, princípios do projeto Sinal Livre. Além de atividades 
lúdicas, o Grupo Liberty também foi responsável por um painel 
com o jogador pentacampeão Cafu. Todos os participantes que 
tirassem uma foto e divulgassem nas redes sociais com a hashtag 
#SinalLivre ganharam de brinde um squeeze criado especialmen-
te para o evento. O estande recebeu 2.280 visitas, com um total  
de 1.575 interações.

Semana do Voluntariado

Na Semana do Voluntariado de 2013, foram mais de 540 funcioná-
rios envolvidos em atividades sociais que beneficiaram 2 mil pessoas 
e mais de 30 instituições em todo o País. Já no ano de 2014, houve  
a participação de 700 funcionários.

Campanha de Natal

No ano de 2013, foram doados 548 brinquedos novos para a Fun-
dação Cafu durante a Campanha de Natal, um aumento de 91% em 
relação ao ano anterior.
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Descarte responsável

Lançamento do projeto de descarte responsável 
para seguros residenciais e pequenas empresas

A Liberty Seguros lançou, em dezembro de 2013, a assis-
tência “Descarte Responsável” em parceria com a Ecoas-
sist Serviços Sustentáveis, empresa especializada na presta-
ção de serviços integrados que visam ao desenvolvimento 
sustentável e ao consumo consciente. Com a nova assistên-
cia, os clientes de seguro residencial, automóvel e empre-
sarial de pequeno e médio porte da Liberty Seguros pas-
saram a contar com a coleta de móveis, eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos e entulho de pequenas obras para serem 
descartados de maneira sustentável. 

Ações ambientais
Para diminuir o impacto de suas operações e ajudar a pre-
servar o meio ambiente, a Liberty Seguros implementou  
as seguintes práticas:

Reaproveitamento de veículos sinis-
trados sem condições de uso

A Liberty Seguros, em parceria com a Gerdau, promove 
o reaproveitamento de veículos sinistrados sem condição 
de uso. A remoção e a destruição dos veículos são feitas 
pela Gerdau, em um processo que separa o ferro, o aço, 
o cobre, a borracha e os demais componentes. O ferro  
é encaminhado para uma caldeira e reciclado. 

Antes da destruição, todos os salvados são encaminhados 
para a Ecosystem, empresa que providencia a descontami-
nação dos veículos (retirada de fluidos como óleo, com-
bustível e cilindros de gás/extintor). Para que não ocorra  
a contaminação do solo, esses fluidos são retirados por 
uma máquina especial.

Em 2013, foram utilizados 296 carros nesse processo, nú-
mero que subiu para 934 em 2014.
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Capítulo
5Resultados

No ano de 2014,  
o Grupo Liberty Seguros 
alcançou crescimento  
de 7,7% e movimentou  
R$ 2,6 bilhões em 
prêmios. O lucro líquido 
foi de R$ 84 milhões. 

Montagem
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Resultados 
do exercício
Em 2013, o Grupo Liberty Seguros, unidade brasileira do Gru-
po Liberty Mutual, um dos maiores conglomerados globais da 
indústria de seguros, registrou expansão de 9% na emissão de 
prêmios em relação a 2012. A companhia, incluindo as ope-
rações da Indiana Seguros, adquirida em 2008, movimentou 
R$ 2,4 bilhões em prêmios no período. O resultado antes dos 
impostos e participações foi de R$ 50,2 milhões, quatro vezes 
superior ao período anterior. O lucro líquido do grupo ficou 
em R$ 40,7 milhões.

No ano de 2014, a Liberty Seguros alcançou crescimento de 
7,7%, número 1,3 ponto percentual inferior ao registrado no 
ano imediatamente anterior. Em contrapartida, o Grupo mo-
vimentou R$ 2,6 bilhões em prêmios. O resultado antes dos 
impostos e participações foi de R$ 111,6 milhões, mais que 
o dobro de 2013. Já o lucro líquido ficou em R$ 84 milhões, 
resultado 106% acima do registrado em 2013. 

Demonstrações 
de resultados 

A carteira auto, responsável por 80% do mix do Grupo Liberty, em 2013, cresceu 8,6% em relação a 2012. Entre as demais 
carteiras, no ano em questão, destaca-se o crescimento de 16,3% em Transportes, historicamente o maior resultado de prêmio 
emitido em um ano. Os principais motivos foram a ampliação da parceria com novos corretores especializados, que resultou na 
diversificação da carteira e novos negócios.  

No ano seguinte, a carteira auto correspondia a 79% das vendas e apresentou crescimento de 6,2% no volume de prêmios, encer-
rando o ano com 1,2 milhão de veículos. Outro segmento com crescimento expressivo foi o seguro de vida, com aumento de 13%.

Continua

Balanço combinado 2013

Ativo 31/12/2013 31/12/2012

Circulante  1.557.772  1.677.944 

Disponível  30.292  15.342 

  Caixa e bancos  30.292  15.342 

Equivalente de caixa  52.942  118.980 

Aplicações  116.466  271.269 

Créditos das operações com seguros e resseguros  832.502  744.249 

  Prêmios a receber  790.874  713.570 
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Continuação

Continua

Continuação

  Operações com seguradoras  25.296  22.568 

  Operações com resseguradoras  16.332  8.111 

Outros créditos operacionais  52.530  47.340 

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas  87.948  91.213 

Titulos e créditos a receber  96.032  108.577 

  Titulos e créditos a receber  74.344  92.550 

  Créditos tributários e previdenciários  13.930  3.633 

  Outros créditos  7.758  12.394 

Outros valores e bens  41.187  50.174 

  Bens a venda  40.977  49.508 

  Outros valores  210  666 

Despesas antecipadas  24.033  24.842 

Custos de aquisição diferidos  223.840  205.958 

  Seguros  223.840  205.958 

Ativo não circulante  1.578.460  1.241.424 

Realizável a longo prazo  1.527.197  1.183.717 

Aplicações  1.214.934  944.231 

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas  57.248  14.832 

Títulos e créditos a receber  224.619  204.574 

  Créditos tributários e previdenciários  132.441  115.562 

  Depósitos judiciais e fiscais  91.583  88.219 

  Outros créditos operacionais  595  793 

Outros valores e bens  769  769 

Custos de aquisição diferidos  29.627  19.311 

Investimentos  311  330 

  Imóveis destinados a renda  311  330 

Imobilizado  29.460  37.314 

  Imóveis de uso próprio  9.440  10.234 

  Bens móveis  19.907  27.077 

  Outras imobilizações  113  3 

Intangível  17.387  14.771 

  Outros intangíveis  17.387  14.771 

Diferido  4.105  5.292 

Total do Ativo  3.136.232  2.919.368 

Continua
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Continua

Continuação

Continua

DRE combinado 2013

Demonstração do resultado do exercício 31/12/2013 31/12/2012

Prêmios emitidos  2.413.292  2.212.807 

(-) Variações das provisões técnicas de prêmios  (124.376)  (140.379)

Passivo 31/12/2013 31/12/2012

Circulante  2.043.780  2.006.667 

Contas a pagar  150.496  143.384 

  Obrigações a pagar  32.091  26.495 

  Impostos e encargos sociais a recolher  58.661  57.355 

  Encargos trabalhistas  16.093  16.267 

  Impostos e contribuições  7.831  20.442 

  Outras contas a pagar  35.820  22.825 

Débitos de operações com seguros e resseguros  221.149  194.871 

  Prêmios a restituir  383  465 

  Operações com seguradoras  25.526  14.346 

  Operações com resseguradoras  54.606  52.157 

  Corretores de seguros e resseguros  140.634  127.903 

Depósitos de terceiros  11.207  13.367 

Provisões técnicas - seguros  1.660.928  1.655.045 

  Danos  1.572.631  1.560.722 

  Pessoas  88.297  94.323 

Passivo não circulante  367.994  182.997 

Contas a pagar  1.678  7.290 

  Tributos diferidos  1.678  7.290 

Provisões técnicas - seguros  269.210  52.085 

  Danos  228.083  33.747 

  Pessoas  41.127  18.338 

Outros débitos  97.106  123.622 

  Provisões judiciais  97.106  123.622 

Patrimônio líquido  724.458  729.704 

  Capital social  578.458  483.669 

  Aumento de capital (em aprovação)  -    94.789 

  Reservas de capital  44  44 

  Reservas de reavaliação  1.828  2.019 

  Reservas de lucros  166.352  125.316 

  Ajuste de avaliação patrimonial  (22.224)  23.867 

Total do Passivo  3.136.232  2.919.368 

Continuação
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Continua

Continuação

(=) Prêmios ganhos  2.288.916  2.072.428 

(+) Receita com emissão de apólices  -    88.598 

(-) Sinistros ocorridos  (1.394.514)  (1.357.135)

(-) Custos de aquisição  (500.078)  (468.629)

(-) Outras receitas e despesas operacionais  (44.335)  (60.695)

(-) Resultado com resseguro  (11.984)  (11.583)

  (+) Receita com resseguro  66.377  54.516 

  (-) Despesa com resseguro  (78.361)  (66.099)

(-) Despesas administrativas  (382.792)  (350.837)

(-) Despesas com tributos  (73.338)  (61.877)

(+) Resultado financeiro  168.381  162.409 

(-) Resultado patrimonial  (19)  (19)

(=) Resultado operacional  50.237  12.660 

(-) Ganhos ou perdas com ativos não correntes  (75)  (166)

(=) Resultado antes dos impostos e participações  50.162  12.494 

(+/-) Imposto de renda  6.311  (239)

(+/-) Contribuição social  7.071  (175)

(-) Participações sobre o lucro  (22.801)  (17.951)

(=) Lucro líquido / (prejuízo) do exercício  40.743  (5.871)

Ativo 31/12/2014 31/12/2013

Circulante  1.817.379  1.461.994 

Disponível  31.830  30.292 

  Caixa e bancos  31.830  30.292 

Equivalente de caixa  8.207  41.706 

Aplicações  499.654  116.466 

Créditos das operações com seguros e resseguros  849.649  821.502 

  Prêmios a receber  802.963  781.083 

  Operações com seguradoras  20.030  24.087 

  Operações com resseguradoras  26.656  16.332 

Outros créditos operacionais  59.028  52.530 

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas  81.333  87.948 

Titulos e créditos a receber  13.538  33.347 

  Titulos e créditos a receber  5.864  11.659 

  Créditos tributários e previdenciários  1.756  13.930 

  Outros créditos  5.918  7.758 

Outros valores e bens  28.328  30.330 

  Bens a venda  28.139  30.120 

  Outros valores  189  210 

Balanço combinado 2014



Liberty | Relatório Anual 2013/14Liberty | Relatório Anual 2013/14 5756

Continua

Continuação Continuação

Despesas antecipadas  5.970  24.033 

Custos de aquisição diferidos  239.842  223.840 

  Seguros  239.842  223.840 

Ativo não circulante  1.645.076  1.663.381 

Realizável a longo prazo  1.592.322  1.612.118 

Aplicações  1.126.036  1.226.170 

Créditos das operações com seguros e resseguros  12.484  11.000 

  Prêmios a receber  11.712  9.791 

  Operações com seguradoras  772  1.209 

Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas  61.083  57.248 

Títulos e créditos a receber  351.314  287.304 

  Títulos e Créditos a receber  104.796  62.685 

  Créditos tributários e previdenciários  147.781  132.441 

  Depósitos judiciais e fiscais  98.731  91.583 

  Outros créditos operacionais  6  595 

Outros valores e bens  769  769 

Custos de aquisição diferidos  40.636  29.627 

  Seguros  40.636  29.627 

Investimentos  292  311 

  Imóveis destinados a renda  292  311 

Imobilizado  26.086  29.460 

  Imóveis de uso próprio  8.646  9.440 

  Bens móveis  17.366  19.907 

  Outras imobilizações  74  113 

Intangível  21.302  17.387 

  Outros intangíveis  21.302  17.387 

Diferido  5.074  4.105 

Total do Ativo  3.462.455  3.125.375 

Continua

Passivo 31/12/2014 31/12/2013

Circulante  2.251.155  2.023.628 

Contas a pagar  241.625  148.988 

  Obrigações a pagar  142.056  32.091 

  Impostos e encargos sociais a recolher  59.686  58.661 

  Encargos trabalhistas  17.112  16.093 

  Impostos e contribuições  5.086  7.831 

  Outras contas a pagar  17.685  34.312 
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Continuação
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Continuação

Demonstração do resultado do exercício 31/12/2014 31/12/2013

Prêmios emitidos  2.598.889  2.413.292 

(-) Variações das provisões técnicas de prêmios  (104.348)  (124.376)

(=) Prêmios ganhos  2.494.541  2.288.916 

(-) Sinistros ocorridos  (1.501.795)  (1.394.514)

DRE combinado 2014

Débitos de operações com seguros e resseguros  246.854  213.362 

  Prêmios a restituir  945  383 

  Operações com seguradoras  19.448  19.769 

  Operações com resseguradoras  82.864  54.606 

  Corretores de seguros e resseguros  139.085  138.604 

  Outros débitos operacionais  4.512  -   

Depósitos de terceiros  8.258  11.207 

Provisões técnicas - seguros  1.754.418  1.650.071 

  Danos  1.648.991  1.561.774 

  Pessoas  105.427  88.297 

Outros débitos  -    -   

  Instrumentos financeiros derivativos  -    -   

Passivo não circulante  398.753  377.289 

Contas a pagar  9.865  3.186 

  Tributos diferidos  1.537  1.678 

  Outras contas a pagar  8.328  1.508 

Débitos das operações com seguros e resseguros  5.423  7.787 

  Operações com seguradoras  3.684  5.757 

  Corretores de seguros e resseguros  1.739  2.030 

Provisões técnicas - seguros  280.571  269.210 

  Danos  236.447  228.083 

  Pessoas  44.124  41.127 

Outros débitos  102.894  97.106 

  Provisões judiciais  102.894  97.106 

Patrimônio líquido  812.547  724.458 

  Capital social  578.458  578.458 

  Reservas de capital  44  44 

  Reservas de reavaliação  1.616  1.828 

  Reservas de lucros  250.539  166.352 

  Ajuste de avaliação patrimonial  (18.110)  (22.224)

Total do Passivo  3.462.455  3.125.375 
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Continuação

(-) Custos de aquisição  (539.322)  (500.078)

(-) Outras receitas e despesas operacionais  (38.846)  (44.335)

(-) Resultado com resseguro  (4.542)  (11.984)

  (+) Receita com resseguro  92.433  66.377 

  (-) Despesa com resseguro  (96.975)  (78.361)

(-) Despesas administrativas  (406.697)  (382.792)

(-) Despesas com tributos  (66.829)  (73.338)

(+) Resultado financeiro  174.789  168.381 

(+) Resultado patrimonial  195  (19)

(=) Resultado operacional  111.494  50.237 

(+/-) Ganhos ou perdas com ativos não correntes  98  (75)

(=) Resultado antes dos impostos e participações  111.592  50.162 

(+/-) Imposto de renda  (320)  6.311 

(+/-) Contribuição social  (512)  7.071 

(-) Participações sobre o lucro  (26.887)  (22.801)

(=) Lucro líquido do exercício  83.873  40.743 
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