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Mensagem do Presidente
Os últimos cinco anos foram excelentes para a Liberty.
Consolidamos os processos de experiência do cliente, nos
aproximamos ainda mais dos nossos parceiros e investimos para sermos uma das seguradoras mais inovadoras
do mercado.
Em 2018, superamos as médias do mercado referentes ao
crescimento e rentabilidade em todas as linhas de negócio.
Recuperamos a 6ª posição no ranking de seguros de Auto,
subimos uma posição em Residência e duas em Transportes. Ou seja, alcançamos os nossos objetivos e com resultados bem melhores que o setor.
A Liberty tem um forte compromisso em melhorar constantemente os serviços e a assistência, isso é um ponto-chave na jornada do cliente, por isso adquirimos a empresa de assistência Fácil Assist. Essa aquisição está alinhada
com a nossa estratégia de oferecer uma experiência mais
acolhedora e ágil aos nossos clientes e corretores.

LIBERTY SEGUROS

RESULTADOS DO ANO

Alguns dos desafios que enfrentamos em 2018 foram a desaceleração da economia brasileira e as tendências comportamentais que estão impactando a sociedade como
um todo, como a mobilidade. Falando especificamente
do setor de automóveis, observamos uma estagnação do

SOBRE ESTE RELATÓRIO

GRI 102-14

número de carros segurados, mesmo com o aumento das
vendas de veículos novos ao longo do ano.
Neste cenário, a companhia é impulsionada todos os dias a
ampliar seus esforços para conquistar maior market share
com outros produtos do portfólio e pensar em soluções
aderentes para as novas necessidades do consumidor.
Mesmo em um cenário altamente desafiador nas perspectivas política e econômica, com alta taxa de desemprego e
baixo índice de consumo, chegamos ao fim de 2018 com
um crescimento de 13% - quase três vezes a mais que o do
mercado.
Encerramos 2018 com prêmios de R$ 3,6 bilhões e uma
carteira com mais de 1,8 milhão de apólices, 1.746 funcionários, 71 filiais distribuídas em todas as regiões do Brasil
e 18 mil corretores cadastrados.
Na Liberty, desenvolvemos o planejamento estratégico da
companhia em ciclos de cinco anos e, em 2018, chegamos
ao fim de mais um deles. A estratégia tinha sido definida
em 2013 com objetivos ambiciosos que atingimos com
excelência mesmo em um cenário desafiador no país e no
nosso mercado.
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A Liberty em 2018:
Pelo terceiro ano consecutivo
é a seguradora com melhor
relacionamento com clientes no
Prêmio Reclame Aqui.

LIBERTY SEGUROS

É Top 3 de Atendimento ao
Cliente pela Bain.
Cresceu 11 p.p. entre os
corretores, chegando a 72%,
com melhorias no atendimento
a esse público, e registrou
crescimento na base de
clientes.
Entre 5 mil clientes por mês,
80% são Promotores da Liberty.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

A partir de 2019, iniciamos um novo ciclo. O plano estratégico atual foi construído com todas as áreas e envolve
a todos da companhia. Nosso principal objetivo é sermos
reconhecidos pelo crescimento e rentabilidade acima do
mercado e escolhidos pela experiência e inovação que oferecemos às pessoas e comunidades.
Trabalharemos para continuar sendo uma companhia rentável, aumentando a qualidade da experiência dos nossos
stakeholders e implementando processos e produtos inovadores de forma contínua, fortalecendo a comercialização
dos seguros.
Avançamos significativamente na definição da estratégia
de sustentabilidade para os próximos anos, desenhando
uma estratégia que envolveu todos os públicos de interesse do nosso negócio.
Investimos em inovação para proporcionar um serviço de
qualidade e oferecer produtos que cumpram os critérios
ASG (Ambientais, Sociais e de Governança). Trabalhamos
com ética, e passaremos a considerar de forma mais ativa
as questões ASG nas avaliações dos clientes, fornecedores
e parceiros. Contribuímos com a educação financeira e

RESULTADOS DO ANO
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compartilhamos informações sobre riscos para aumentar
a consciência sobre a importância do seguro.
Apoiamos o empoderamento social, cuidamos das nossas
pessoas, promovendo a diversidade, e colaboramos para a
preservação do meio ambiente, por meio da gestão responsável dos resíduos provenientes do nosso negócio.
Com a estratégia de sustentabilidade, além de atender às
novas expectativas dos consumidores, queremos criar valor social e ambiental, além do econômico. E, ainda, trazer
para o negócio uma grande oportunidade para desenvolvermos novos produtos e gerar novas fontes de receita.
A publicação do relatório reforça nosso compromisso com a
sustentabilidade e de agir com transparência e ética. Convidamos você a conhecer os principais resultados do ano.

Boa leitura!
Carlos Magnarelli
CEO
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A Liberty envolveu corretores,
clientes, funcionários e outros
stakeholders para definir seus
temas materiais.
A crença central da Liberty é que o progresso ocorre quando as pessoas se sentem seguras. Essa crença é sustentada pela convicção da companhia de que o seguro é um
produto socialmente responsável, pois oferece segurança
a pessoas e empresas. A Liberty tem compromisso com
o bem social e com a tomada de decisão ambientalmente
conscientes.
As informações referentes às operações do Brasil são
publicadas no Relatório de Sustentabilidade da Liberty
Seguros a cada dois anos, desenvolvido de acordo com as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), opção Essencial, sem asseguração externa. Seus dados qualitativos
e quantitativos referem-se ao período de 1º de janeiro de
2018 a 31 de dezembro de 2018. O último relatório publicado pela companhia refere-se às operações de 2016, desenvolvido com referência às diretrizes da GRI. GRI 102-50, 102-51,
102-52, 102-54, 102-56

Definição dos temas abordados
Em 2018, a companhia realizou o seu primeiro processo de
materialidade, que envolveu a consulta de seus principais
públicos na definição dos temas estratégicos para a gestão
da sustentabilidade dos seus impactos. Portanto apontados como mais importantes na avaliação desses públicos
estratégicos.

•

Funcionários, incluindo a alta liderança e a liderança
das operações (CEO, Diretora de Tecnologia, Diretor de
Projetos & Métodos, Diretora de Marketing & Estratégia,
Vice-Presidente Comercial, Diretor de Recursos Humanos, Diretor de Operações e Sinistros, Vice-Presidente
Analytics & Atuária, Vice-Presidente de Técnica & Produtos e Chief Financial Officer).

Participaram do processo de materialidade e foram consultados em entrevistas que contribuíram para a definição do escopo deste relatório os seguintes públicos: GRI 102-40, 102-42, 102-43

Também foi realizado engajamento por Grupo Focal com
funcionários; engajamento por pesquisa online com corretores e clientes. GRI 102-43

•

Corretores;

•

Especialistas (academia, imprensa especializada, especialistas de sustentabilidade);

Dúvidas e informações sobre o Relatório de Sustentabilidade devem ser enviadas para luiza.maia@libertyseguros.
com.br. GRI 102-53

•

Órgãos Reguladores e Entidades Setoriais;

•

Terceiro Setor;

•

Fornecedores;

Os dados reportados neste relatório, que dizem respeito
aos temas materiais da Liberty, estão relacionados aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A companhia desenvolveu para os ODS promovidos pelo seu modelo de negócio
ações que contribuem para um mundo mais sustentável.
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ODS 5
- Empoderamento
social

ODS 8
- Produtos mais
sustentáveis

- Cuidado com as pessoas e diversidade

- Crescimento
sustentável

GOVERNANÇA
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ODS 9

ODS 12

ODS 13

ODS 16

Inovação

Produtos mais
sustentáveis

Gestão ambiental
e de resíduos

Ética

- Seguro consciente

LIBERTY SEGUROS

- Gestão de riscos

O planejamento estratégico
faz parte da visão de futuro
da companhia e envolve
a criação de valor social,
econômico e ambiental.

ODS e criação de valor
>O
 s ODS direcionam ações em
todas as áreas da companhia.
> Os colaboradores são engajados
para promovê-los a partir de planos
de ação que estão conectados ao
negócio.

A estratégia
de sustentabilidade
é parte do
negócio.
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QUALIDADE DO SERVIÇO
Ampliar o entendimento e a transparência do seguro que é contratado desde o início do processo.

LIBERTY SEGUROS

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Garantir que as oportunidades de receitas adjacentes estejam alinhadas
ao propósito da companhia.

EMPODERAMENTO SOCIAL
Apoiar o empoderamento feminino e
empoderar jovens para ingressarem
no mercado de trabalho. Promover
impactos positivos nas comunidades.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

SEGURO CONSCIENTE

Garantir a conscientização do valor do
seguro para a base de clientes e investir na educação de seguro de jovens e
público sem seguro.

RESULTADOS DO ANO

CUIDADO COM AS PESSOAS
E A DIVERSIDADE
Criar uma cultura de atenção primária à saúde dos funcionários
e dos clientes. Proporcionar um
ambiente de trabalho acolhedor
em que os funcionários possam
ser quem são.

INOVAÇÃO
Disseminar tendências e seus impactos para
funcionários e parceiros. Participar e colaborar
com a sociedade nas discussões sobre mudanças socioeconômicas e ambientais.

ÉTICA
Ampliar o entendimento dos stakeholders sobre o que é fraude e a importância da denúncia. Atuar com compliance
internamente e na cadeia de valor.

PRODUTOS MAIS
SUSTENTÁVEIS
Revisar o portfólio atual de produtos considerando os critérios
ASG (ambiental, social e de governança) e garantir que os novos
produtos e serviços considerem os
critérios ASG como diferencial.

SOBRE ESTE RELATÓRIO

GESTÃO AMBIENTAL
E DE RESÍDUOS
Garantir que a companhia, nossos fornecedores e parceiros
cumpram os critérios ambientais e atuar nas mudanças climáticas a partir da neutralização
de carbono, da análise de desastres naturais para identificar
aspectos relacionados à prevenção e mitigação do impacto.

GESTÃO DE RISCOS
Inserir na avaliação da carteira
de investimentos os critérios
ASG e considerar de forma mais
ativa as questões ASG nas avaliações dos clientes, fornecedores e parceiros.
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ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS GRI 102-43, 102-44
A Liberty entende que munir seus principais stakeholders
de conhecimento é a forma pela qual entrega autonomia
e empoderamento para que sejam protagonistas da
transformação. Por isso contribui desde a construção
do mindset e também para entregas mais tangíveis. A
companhia realiza com cada público estratégico um tipo
de ação de engajamento, como pesquisas e workshops
com funcionários, corretores e clientes. Veja na tabela a
seguir as ações realizadas no ano.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

PÚBLICO

LIBERTY SEGUROS

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

ENGAJAMENTO GRI 102-44

A pesquisa de engajamento online realizada anualmente com funcionários CLT é o termômetro para entender a opinião dos funcionários sobre diversos temas como: cultura organizacional, valores da companhia, ambiente de trabalho, entre outros.
Funcionários

Para 2019, a meta é desenvolver trilhas de inovação para
os funcionários e viabilizar a participação em eventos,
como a Campus Party, com foco em tecnologia, realizada
em São Paulo (SP).

RELATÓRIO DE TENDÊNCIAS
Uma das principais estratégias de engajamento de stakeholders do ano culminou
no desenvolvimento do Relatório de Tendências, disponível em https://www.libertyseguros.com.br/tendencias/Pages/index.
aspx.

GOVERNANÇA

Tópicos e preocupações levantadas em 2018: temas relacionados à cultura e valores da
Liberty. O resultado de engajamento foi de 96%, e a meta para 2019 é manter a porcentagem.
Foram realizados workshops, palestras e desafios de inspiração e experimentação. Principais tópicos e preocupações levantados em 2018: mudanças na corporação e nas funções
do trabalho que acompanhem as mudanças de mercado. Foram impactados 919 funcionários, de um universo de aproximadamente 1.746, e foram identificadas mais de 300 oportunidades de inovação, desde a incremental até a disruptiva.

Corretores

Realização do workshop presencial de inspiração em inovação. Principais tópicos e preocupações levantados: a iminência de venda direta com os adventos tecnológicos, extinguindo
o papel do corretor na venda do seguro. Foram impactados mais 100 corretores em 2018,
com atividades no laboratório de inovação, a NAVE, nas ocasiões de Tour de Corretores,
momento em que visitaram o complexo da matriz em São Paulo (SP).

Clientes

Realização do workshop presencial para cocriação e interação de soluções. Principais tópicos e preocupações levantados: frustração no uso do seguro, por motivos de tomada de
conhecimento da não cobertura em determinado aspecto somente no momento da ocorrência do sinistro; desconhecimento dos produtos de seguro existentes e falta de percepção de valor para seu contexto. Em relação aos clientes, foram identificadas melhorias em
produtos, interfaces digitais e comunicação que entregam mais valor aos segurados.
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Canal de Ouvidoria

MECANISMOS DE QUEIXA – OUVIDORIA GRI 103-2
QUEIXAS

Ouvidoria

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

A Liberty também
disponibiliza aos
consumidores o canal
de Ouvidoria. No ano,
foram recebidas as
queixas, conforme a
tabela ao lado.
GRI 103-2

2016

2017

2018

Número de queixas identificadas pelas áreas de Ouvidoria e de Qualidade

1.002

1.239

1.203

Número de queixas resolvidas

1.006

1.240

1.214

26

22

22

Número de queixas registradas antes do período coberto pelo relatório
resolvidas no decorrer deste período

Nota: A Ouvidoria recebe queixas de consumidores relacionadas a produtos e a serviços. Reclamações recebidas pelo 0800/ WEB/E-mail e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) são processadas pela equipe de Ouvidoria e decididas pelo Ouvidor. O número de queixas resolvidas é maior que o de recebidas em cada ano, pois no fechamento
do ano existem casos que estão dentro do prazo de tratativa e a resolução ocorre no ano seguinte.

MECANISMOS DE QUEIXA – QUALIDADE
2016
QUEIXAS

Número total de queixas
identificadas pelas áreas de
Ouvidoria e de Qualidade

2017

2018

TODOS OS CANAIS

SOMENTE

TODOS OS CANAIS

SOMENTE

TODOS OS CANAIS

(SOMENTE

FORMAIS DA CIA

RECLAMAÇÕES -

FORMAIS DA CIA

RECLAMAÇÕES -

FORMAIS DA CIA

RECLAMAÇÕES -

(MANIFESTAÇÕES)

79,1%

(MANIFESTAÇÕES)

81,5%)

(MANIFESTAÇÕES)

86,1%)

15.359

12.149

14.876

12.124

14.855

12.790

Nota: Todas as queixas identificadas por meio de mecanismos foram endereçadas e resolvidas.
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PRINCIPAIS MOTIVOS DE RECLAMAÇÕES EFETIVAS E PROCEDENTES

10,5%
8,6%
6,5%

6,2%

5,5%
4,6%

4,6%
3,7%

LIBERTY SEGUROS

2,8%

Guincho

Emissão
Indevida

Vidros

Meu Espaço
(portal do
cliente)

Prazo de
Entrega da
Oficina

Liberação
de Reparo

Atendimento
do Prestador
de Serviços

Atendimento Procedimentos
Call Center
de Sinistros
Liberty

2,2%

Renovação

Todas as
queixas
endereçadas
em 2018 foram
encaminhadas e
resolvidas.
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A Liberty emprega um processo
estruturado em quatro fases
para lidar com as demandas dos
clientes.

Processo de recebimento,
endereçamento e tratativa
das queixas:

1.

LIBERTY SEGUROS



RECEBIMENTO
PELOS CANAIS –
(Mídias Sociais, site,
Call Center)

2.

ANÁLISE DA
RECLAMAÇÃO,
com avaliação do risco,
solicitação e contexto.
Quando possível, é
compartilhada com o cliente
uma resposta em relação à
condução do caso.

3.

SOLICITAÇÃO
DE SUPORTE
para a área de negócio,
que recebeu a queixa,
e estabelecimento de
contato com os clientes.

4.

ENCERRAMENTO
E MELHORIA
CONTÍNUA
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

13

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

GOVERNANÇA

A Liberty Mutual tem mais de 50 mil
funcionários em diversos países.
A seguradora oferece uma ampla linha de
produtos e serviços ao mercado.
O propósito da Liberty Mutual é ajudar as pessoas a aproveitarem o hoje e buscarem o amanhã com confiança.
Manter essa promessa significa que a Liberty Mutual estará presente quando seus segurados ao redor do mundo
mais precisarem. Fundada em 1912, com sede em Boston,
Massachusetts (Estados Unidos), a Liberty Mutual é uma
seguradora global, com operações em 30 países e mercados ao redor do mundo. A seguradora também é a 68ª
empresa no ranking da Fortune que avalia as 100 maiores
empresas dos Estados Unidos, de acordo com suas receitas de 2017. Em 31 de dezembro de 2018, a Liberty Mutual
teve uma receita consolidada anual de US$ 41,6 bilhões. GRI
102-1, 102-5

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY
LIBERTY MUTUAL
MUTUAL
NO MUNDO

Presença no Brasil
Em junho de 1996, a Liberty Mutual iniciou suas operações
no Brasil com a aquisição da Companhia Paulista de Seguros, passando posteriormente a adotar a denominação
de Liberty Paulista Seguros S.A. Em 2005, como forma de
reforçar a presença do negócio brasileiro dentro da Liber-

ty Mutual, a companhia passou a adotar a denominação
Liberty Seguros S.A., já reconhecida internacionalmente.
No início de 2008, a Liberty Mutual concretizou a aquisição
da Indiana Seguros. O grupo passou, então, a contar com
duas sólidas companhias de seguros, além de atuar como
ressegurador admitido no mercado brasileiro, por meio da
LMIC – Liberty Mutual Insurance Company –, escritório de
representação no Brasil. Essa estratégia fortaleceu a imagem do grupo como multimarca e multicanal, que oferece
diversas opções de relacionamento com os clientes, por
meio de corretores. Em 2018, a Liberty Seguros contava
com cerca de 1.746 funcionários, distribuídos pela matriz,
em São Paulo, e filiais espalhadas por todo o país. GRI 102-1,
102-5

Hoje, a Liberty Seguros no Brasil está presente nas principais regiões do país, com operações em Minas e Centro
Oeste; Norte-Nordeste; Rio de Janeiro; São Paulo Capital;
São Paulo Interior; e Sul – com 71 filiais no Brasil e mais de
18 mil corretores. GRI 102-3, 102-4, 102-6, 102-7

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

PROPÓSITO
Nós existimos para ajudar as pessoas a
aproveitar o hoje e buscar o amanhã com
confiança.

VISÃO - LIBERTY SEGUROS BRASIL
Seremos reconhecidos pelo crescimento e
rentabilidade acima do mercado e escolhidos pela experiência e inovação que oferecemos às pessoas e comunidade.

VALORES
• Colocar as pessoas em primeiro lugar
• Simplificar
• Estar aberto
• Fazer melhor
• Agir com responsabilidade
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Histórico

Início das operações
da Companhia
Paulista de Seguros

+ 10 filiais nas
regiões Sul e
Sudeste

1906

1997

1996

Aquisição da
Companhia Paulista
de Seguros

2000

Adoção do nome
Liberty Seguros

Ações da Liberty
Seguros durante a Copa
das Confederações FIFA
2013

Ampliação de
portfólio.

2006

2013

2016

Adoção do nome
Liberty Paulista
Seguros

2008

Aquisição:
Indiana Seguros

2014

Liberty Seguros,
seguradora oficial da Copa
do Mundo da FIFA 2014

Aquisição da Fácil
Assist pelo grupo
Liberty Brasil e criação
da companhia Liberty
Agrega.

2017

2018

Lançamento
da marca Aliro
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NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS DO ANO

RÚSSIA
CANADÁ

REINO UNIDO
IRLANDA
LUXEMBURGO
FRANÇA
PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS

HOLANDA
ALEMANHA
SUÍÇA

ESPANHA

ITÁLIA

CHINA

BERMUDAS
EMIRADOS ÁRABES
MÉXICO

PORTO RICO

Hong Kong

ÍNDIA
TAILÂNDIA

COLÔMBIA

PERU

VIETNÃ
MALÁSIA

CINGAPURA

EQUADOR

LIBERTY SEGUROS

SOBRE ESTE RELATÓRIO

BRASIL

AUSTRÁLIA
CHILE
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Produtos variados
que atendem os
clientes de forma
personalizada.

A LIBERTY
LIBERTY MUTUAL
MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS DO ANO

6ª seguradora

SOBRE ESTE RELATÓRIO

11ª seguradora

em ramos
elementares*

em auto*
Principal carteira
da Liberty

*sem considerar previdência e saúde

*considerando seguradoras independentes

Seguros: GRI 102-2

Prêmios emitidos

PARA PESSOAS
• Auto
• Residência
• Vida

R$

PARA EMPRESAS
• Auto
• Pessoas
• Responsabilidade Civil
• Riscos de Engenharia
• Riscos Patrimoniais
• Transportes
> Acesse o portfólio de serviço completo
em www.libertyseguros.com.br

Lucro líquido

R$

203 mi

Ativos

R$

4,1 bi

3,6 bi

13%

de crescimento

Segurados

1,8 mi
Corretores

18 mil

Reservas

R$

2,52 bi
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Funcionários

Filiais

RESULTADOS DO ANO
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PRIVACIDADE DO CLIENTE

1.746
71

LIBERTY SEGUROS

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

6ª seguradora
em auto

Principal carteira
da Liberty, o segmento Auto registrou 1,3 milhão de
veículos segurados
em 2018.

11ª seguradora

em ramos
elementares

Desempenho em 2018
A carteira de seguros Auto da Liberty, que representa 81%
das operações, registrou a marca de 1,3 milhão de veículos segurados. Acumulando outras linhas de negócios, a
seguradora registrou o total de R$ 3 bilhões de prêmios
emitidos. Para sustentar essa operação, a Liberty conta
com ativos de R$ 4,1 bilhões e reservas de R$ 2,52 bilhões,
além de um lucro líquido de R$ 203 milhões. Esse volume
de operações coloca a companhia no 11º lugar no ranking
geral das maiores seguradoras (sem previdência e saúde)
e no 6º lugar no ranking de Auto.

GRI 103 | 418

Embora a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
entre em vigor em 2020, a companhia criou um
comitê responsável por monitorar o tema e por criar
planos de ação. Também dispõe de uma Cartilha de
Proteção de Dados Pessoais desenvolvida para facilitar a interpretação da LGPD dentro da companhia.
Não há registro de queixa do órgão regulador a
respeito de vazamento das informações de clientes
nos últimos cinco anos. GRI 418-1

FORNECEDORES GRI 102-9
A Liberty trabalha com uma política rigorosa de diligência
acerca da estrutura, operação e histórico dos seus prestadores de serviço para assegurar que os parceiros de
negócio cumpram os critérios globais de compliance do
Grupo Liberty. A partir de 2019, a companhia vai incorporar as questões ASG (ambientais, sociais e de governança) nessa validação, garantindo que não só a Liberty, mas
os parceiros e corretores também contribuam para um
mundo mais sustentável.

18

ODS 16 (16.5; 16.6; 16.b)

Tema material: 7. Conformidade legal e ética –

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GRI 102-11, 102-16, 102-18
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GOVERNANÇA

LIBERTY SEGUROS

MENSAGEM DO PRESIDENTE
GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
RESULTADOS DO ANO
SOBRE ESTE RELATÓRIO
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PARA A LIBERTY SEGUROS

Estrutura de governança 102-18, 103 | 419
A Liberty tem um conselho que se reúne sem frequência
definida e conforme a demanda da companhia para discutir casos pontuais de conflito de interesses, conduta de
funcionários, casos de fraude, entre outros.
Fazem parte do conselho a Gerente de Compliance e de
Gestão de Riscos, a Superintendente do Jurídico Corporativo e o Diretor de Recursos Humanos.
As decisões estratégicas estão dentro do escopo de atuação do Staff da Presidência, composto por executivos que
respondem direto ao Presidente: oito Diretores (VP, CFO
e CCO), que respondem para o CEO, com duas mulheres
entre os membros.
A Liberty cumpre as regras do regulador em relação à governança, riscos e controles internos. A gestão do negócio e as
práticas de relacionamento com os públicos estratégicos da
Liberty Seguros seguem as diretrizes do Grupo Liberty Mutual de fazer a coisa certa. O princípio é fortalecido a partir
da atuação da área de Compliance, que se dedica a promo-

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

ver fortemente as políticas de controle de conformidade e
transparência em todos os processos da companhia. São
responsabilidades da área de Compliance:
•

•

•

•

Monitorar e assegurar, em conjunto com as demais
áreas, a implantação, a adequação, o fortalecimento e
o funcionamento do sistema de controles internos, para
mitigar os riscos de acordo com a complexidade dos
negócios;
Disseminar a cultura de controles para assegurar o
cumprimento da legislação e dos regulamentos vigentes e o alinhamento com as melhores práticas internacionais.

RESULTADOS DO ANO

Diversidade nos órgãos
de governança e entre os
funcionários GRI 405-1
Nota: Foram considerados para liderança os oito diretores (entre eles o
Vice-Presidente, CFO, CCO) e o CEO, totalizando nove membros.

INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA DA
ORGANIZAÇÃO, POR GÊNERO (%) GRI 405-1

78

Garantir aderência à legislação e boas práticas por
meio de mecanismos que visem reduzir ou eliminar
possíveis conflitos de interesse.
Estabelecer princípios e elementos relacionados a
políticas internas que garantam a transparência das informações e a proteção dos interesses dos acionistas,
clientes, funcionários e demais stakeholders.

SOBRE ESTE RELATÓRIO

HOMENS

22

MULHERES

INDIVÍDUOS DENTRO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA DA

LIBERTY SEGUROS

ORGANIZAÇÃO, POR FAIXA ETÁRIA (%) (2018) GRI 405-1

As decisões estratégicas estão dentro
do escopo de atuação do Staff da
Presidência, composto por executivos
que respondem direto ao Presidente.

33

67
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DE 30 A 50 ANOS

>50 ANOS
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As diretrizes de ética seguidas pelos
funcionários da Liberty Seguros se
baseiam na honestidade, na integridade
e em fazer a coisa certa.
2018

EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E
GÊNERO (%) GRI 405-1

LIBERTY SEGUROS

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

HOMENS

MULHERES

Diretoria

78

22

Gerência

59,24

Chefia/coordenação

2018

EMPREGADOS, POR CATEGORIA FUNCIONAL E
FAIXA ETÁRIA (%) GRI 405-1

< 30 ANOS

30 A 50 ANOS

> 50 ANOS

Diretoria

0

33

67

40,76

Gerência

1,26

82,39

16,35

73,91

26,09

Chefia/coordenação

5,43

87,50

7,07

Técnica/supervisão

65,84

34,16

Técnica/supervisão

19,23

73,08

7,69

Administrativo

50,12

49,88

Administrativo

16,23

77,08

7,69

Operacional

43,91

56,09

Operacional

38,37

57,22

4,41

Trainees

66,67

33,33

Trainees

66,67

33,33

0

Total

51,07

48,93

Total

21,01

71,68

7,32
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A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

A missão da área de Compliance é promover
políticas de controle da conformidade e da
transparência em todos os processos de
gestão da companhia.

226
funcionários
receberam
certificação
anual de
Anticorrupção.

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

ABORDAGEM DE GESTÃO - COMBATE
À CORRUPÇÃO GRI 103 | 205

Compliance e gestão de riscos GRI 102-11

> A Política de Combate à Corrupção
segue as diretrizes de normativos da
Liberty Seguros e externos, e a matriz
Liberty Mutual:
• Código de Ética e Conduta Corporativa
• NI 8 - Política de Combate à Corrupção

A área de Compliance é responsável por promover políticas rígidas de controle da conformidade e da transparência em todos os processos de gestão da companhia. É
parte do Programa de Compliance treinamentos e a divulgação interna dos princípios de conformidade entre todos
os funcionários.

> Metas de combate à corrupção
Certificação anual de Anticorrupção: 226
funcionários receberam a certificação /
Escopo: funcionários que podem expor a
companhia de alguma forma.

De forma geral, a companhia está exposta a riscos provenientes de suas operações e que podem impactar, com
maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros. Dispõe de uma estrutura de gerenciamento de
riscos composta por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e ações internas. A administração da
Liberty considera essa estrutura compatível com a natureza e complexidade de seus produtos, serviços, processos
e sistemas.

> Gestão do combate à corrupção
(Anticorrupção Global)
O Combate ao Suborno no Negócio envolve treinamento obrigatório para todos os
funcionários da companhia. O índice de
conclusão é acompanhado mensalmente.
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GOVERNANÇA
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RESULTADOS DO ANO

O Código de Ética e Conduta Corporativa da Liberty Seguros é o principal documento de compliance da companhia.
Suas diretrizes são sustentadas nos princípios de honestidade, integridade e em fazer a coisa certa.

 TICA E DENÚNCIA:
É
REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Anualmente é aplicado aos funcionários questionário para
certificar o conhecimento sobre as diretrizes do documento, oportunidade em que se pode também reportar conflitos
de interesse. O resultado desse processo é analisado pelo
Comitê de Ética, que apresenta suas recomendações.

Casos de suspeita de desconformidade ao
Código de Ética e Conduta Corporativa da
Liberty Seguros podem ser registrados por
telefone (0800 740 3994), no Fale Conosco
do nosso site: www.libertyseguros.com.br
e no Compliance Helpline – canal
confidencial gerido pela Liberty Mutual,
nos Estados Unidos, com atendimento em
português.

Também são realizados treinamentos obrigatórios que reforçam e certificam que os colaboradores têm conhecimento sobre a política anticorrupção da Liberty Mutual.

LIBERTY SEGUROS

TOTAL DE EMPREGADOS QUE FORAM COMUNICADOS E TREINADOS EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO GRI 205-2
2016

2017

2018

TOTAL

Número
%

SOBRE ESTE RELATÓRIO

COMUNICADOS

TREINADOS

COMUNICADOS

TREINADOS

COMUNICADOS

TREINADOS

571

197

247

200

180

177

31,41

10,84

13,85

11,22

9,84

9,67

A Liberty Seguros também tem políticas em relação à
doação de presentes e de brindes, além de convites para
funcionários. A política de Third Party Due Diligence avalia o
risco de o prestador de serviço se envolver ou praticar algum ato de corrupção em nome do Grupo Liberty Seguros.
Envolve um procedimento no qual é validado se o prestador
de serviços terá contato com funcionário de órgão público
em nome da companhia. Após a avaliação e a classificação
do risco do prestador, é compartilhado um material institucional sobre compliance e anticorrupção informando as
boas práticas da Liberty ao prestador de serviço. GRI 103 | 415
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GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

O ambiente de identificação e de
avaliação dos riscos é gerenciado
pela Auditoria Interna e pela
Governança Corporativa.
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

A Liberty dispõe de um ambiente adequado de identificação e de avaliação dos riscos, gerenciado pelas áreas de
Auditoria Interna e de Governança Corporativa, que são responsáveis por controles internos, SOX (Lei Sarbanes-Oxley),
compliance e atendimento a outras normas.

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

Para administrar os riscos aos quais a companhia está exposta, periodicamente são constituídos comitês de precificações, de reservas de sinistros e o Comitê de Riscos Internos. São parte da gestão do risco de crédito da companhia
mecanismos gerenciais como relatórios de monitoramento
de índices de inadimplência. No processo de gestão são
monitorados os riscos apresentados a seguir.

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Risco de seguro: a companhia
tem critérios de aceitação e de
precificação específicos para
cada linha de negócio.

Risco de seguro

A companhia tem critérios de aceitação e de precificação
específicos para cada linha de negócio, que buscam minimizar riscos de antisseleção e garantir um nível de rentabilidade adequado diante dos riscos assumidos.
O Departamento Atuarial e as áreas de subscrição da
companhia, além de monitorar a adequação de preços de
suas principais linhas de negócio, desenvolve modelos e
políticas de precificação que permitem à Liberty diferenciar
os preços cobrados de cada um de seus clientes, de forma
mais justa.
Por meio do Departamento de Resseguros, a companhia
busca, ainda, assegurar o equilíbrio adequado dos seus limites de retenção, de modo a mitigar os riscos assumidos
nas diferentes linhas de negócio, avaliando os melhores
tipos de contratos e considerando a posição do parceiro
ressegurador na escala de classificação de risco, calculadas pelas mais renomadas agências internacionais.
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Riscos financeiros e liquidez

Abordagem
ativa de gestão
mitiga riscos
financeiros.

Cada linha
de negócio
tem critérios
próprios de
precificação.

A companhia está exposta a riscos financeiros associados
à sua carteira de aplicações. Para mitigar os riscos financeiros significativos, utiliza uma abordagem ativa de gestão
de ativos e passivos e leva em consideração a estrutura e
classes dos passivos, requerimentos regulatórios no Brasil e
o ambiente econômico no qual os negócios são conduzidos
e os ativos financeiros são investidos.
A gestão de riscos financeiros compreende a gestão do
risco de mercado, liquidez e de crédito. A política de gestão
de riscos da companhia tem como princípio assegurar que
limites apropriados de risco sejam seguidos para evitar
que perdas decorrentes de oscilações de preços venham a
impactar os resultados de forma adversa. Dessa forma, para
a mitigação do risco, a estratégia da companhia é conservadora em termos de alocação de ativos, composta em sua
maioria por títulos públicos e títulos privados de alta liquidez.
O Grupo Liberty tem uma política de investimentos acordada com cada país, na qual são determinados os limites
para correta gestão e mitigação dos riscos. Essa política de
investimentos aborda os principais critérios e restrições de
acordo com a regulação local e também de acordo com a
política mundial do Grupo Liberty para investimentos.

Risco de mercado

Como política de gestão de risco financeiro, a companhia
oferece a contratação de produtos financeiros prontamente
disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado
pode ser mensurado com confiabilidade, visando à alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e com uma política
prudente de gestão de risco de liquidez. Segue também a
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GOVERNANÇA

Políticas de risco de crédito e de investimentos
limitam a exposição da companhia a
oscilações do mercado financeiro.
orientação do CPC 39 que requer a divulgação por nível,
relacionada à mensuração do valor justo.

A política de investimentos da companhia apresenta as
seguintes premissas:

Gestão de risco de crédito

•
•
•
•
•
•

A companhia possui uma rigorosa política de risco de crédito para aquisição de seus ativos financeiros. Consequentemente, tem certas restrições sobre as áreas operacionais
para limitar a exposição ao risco de crédito em casos de
ativos emitidos por contrapartes, caso elas não possuam
rating de crédito igual ou superior àqueles estabelecidos na
política.
O saldo de contas a receber está distribuído entre diversos
clientes e não há um cliente que represente concentração
de 10% ou mais do total dos prêmios líquidos, nem do saldo a receber.
LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

A administração monitora o risco do saldo a receber de
clientes por meio do registro de provisão para perda sobre
créditos, apurada de acordo com um estudo de inadimplência que determina, por faixa de vencimento e por grupo de
risco (por exemplo automóveis, vida etc.), um percentual
estimado de perda para as apólices vencidas. O estudo é
atualizado semestralmente.

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

A Liberty aplica seus
recursos em instituições
sólidas, com classificação
de risco entre AA e B+.

Preservação do capital;
Maximização de retorno dentro dos limites da prudência;
Liquidez;
Cobertura de reserva;
Margens de solvência; e
Desempenho estável e previsível.

Seguindo a política de investimentos, a administração estabelece as instituições financeiras com as quais a companhia pode
operar, os limites de alocação de recursos e os objetivos.
A Liberty adota o critério de aplicar seus recursos em instituições sólidas, cuja classificação de risco esteja entre AA
até B+, ou seja, bancos que apresentam solidez financeira
de excepcional até adequada.
A aplicação de recursos da companhia se dá por meio da
compra direta de ativos financeiros, como títulos públicos
e privados e quotas de fundos de investimentos, buscando
uma rentabilidade próxima à variação do CDI, em investimentos com alta liquidez e segurança.
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Risco de capital

A companhia executa suas atividades de gestão de risco de
capital a partir de um modelo de gestão cujo objetivo primário
é atender aos requerimentos de capital mínimo regulatório
para o segmento de seguro e para o segmento financeiro,
segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A estratégia e
modelo utilizados pela administração consideram o capital
regulatório e o capital econômico segundo a visão de gestão
de risco de capital adotada pela companhia.

LIBERTY SEGUROS

A estratégia de gestão de risco de capital visa a maximização
do valor do capital da companhia por meio da diversificação de
suas operações nos diferentes ramos de seguros e canais de
vendas e da melhoria contínua dos processos de precificação e
subscrição, com o objetivo de otimização do resultado técnico.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

Gestão de risco operacional GRI 102-11

A estrutura de gerenciamento de risco operacional da companhia também compreende as áreas de Auditoria Interna
e de Governança Corporativa.
Auditoria Interna
Avalia:
•
•

•

O nível de aderência às políticas internas e regulamentos;
A efetividade dos sistemas de controles para minimizar os
riscos de negócios derivados da aplicação de tecnologia,
incluindo revisões de controles gerais, softwares, infraestrutura tecnológica e processos integrados de negócios; e
A acuracidade e a confiança que podem ser depositadas nas informações geradas.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE CAPITAL
As decisões sobre a alocação dos recursos de capital são conduzidas como parte da revisão do planejamento estratégico periódico da companhia. Seus
principais objetivos na gestão de capital são:

Governança Corporativa
Monitora e assegura, em conjunto com as demais áreas da
companhia, a implantação, adequação, fortalecimento e o
funcionamento do sistema de controles internos, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade de seus
negócios. Também dissemina a cultura de controles para
assegurar o cumprimento de leis, regulamentos vigentes e
alinhamento com as melhores práticas internacionais. Além
disso:

•

•

•

Manter níveis de capital suficientes para atender
requerimentos regulatórios mínimos determinados
pelo CNSP e pela SUSEP; e
Otimizar retornos sobre o capital para o Grupo Liberty.

•

Garante aderência aos fatores relacionados anteriormente
por meio de mecanismos que tentam reduzir ou eliminar
possíveis conflitos de interesse; e
Estabelece princípios e elementos relacionados com políticas internas, objetivando a transparência das informações e a proteção dos acionistas, clientes, funcionários e
demais interessados.

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

COMITÊ DE AUDITORIA DA LIBERTY SEGUROS S.A.
Opera de forma aderente às disposições da Resolução 312/14 do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) e ao seu Regulamento Interno
aprovado pela administração.
Fornece suporte independente à administração
na avaliação do ambiente de controles internos
voltados à transparência e à integridade das demonstrações financeiras e ao cumprimento de leis
e regulamentos,

27

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

GOVERNANÇA
GOVERNANÇA

RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO GRI FS2
A Liberty Seguros tem restrição em relação a celebrar
negócios com pessoas ou países politicamente expostos
e/ou com proibições. Por esse motivo segue as práticas e
orientações de organizações como o OFAC (Office of Foreign Assets Control Regulations) e o GAFI (Grupo de Ação
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).
A companhia dispõe de uma área que informa regularmente as áreas técnicas sobre quais são os países e as
atualizações com impeditivos ou com restrições OFAC/
GAFI. Qualquer suspeita ou situação que impacte diretamente essa restrição é tratada pelas áreas de Compliance
do grupo.
Possíveis negócios que envolvem eventuais impedimentos
ou restrições são negados e/ou reportados e cancelados
em eventual inconformidade. Também fazem parte da gestão da companhia processos mais específicos previstos
pelo Comitê de Sustentabilidade e a definição dos critérios
ASG (Ambientais, Sociais e de Governança).

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

As áreas de
Compliance
avaliam
possíveis
negócios com
países ou
empresas com
restrições.
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mercado – ODS-8 (8.2; 8.3).

GOVERNANÇA

(8.1; 8.3; 8.10), ODS-9 (9.3) – e Mudanças socioeconômicas e de

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

Tema material: Crescimento e viabilidade econômica – ODS-8
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O foco da Liberty é investir em
soluções mais eficientes para
seus clientes e corretores.
Desempenho positivo em 2018 GRI 103 | 201
A evolução tecnológica e o foco no desenvolvimento dos
funcionários foram fundamentais para o bom desempenho
da companhia em 2018 e continuarão sendo estratégicos
em 2019.

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

Oferecer um atendimento ágil e acolhedor é um dos principais elementos da cultura organizacional da seguradora.
Com o propósito de ajudar as pessoas a aproveitar o hoje e
buscar o amanhã com confiança, a companhia busca diariamente a eficiência e o alto desempenho dos serviços prestados. Todas as áreas são responsáveis e comprometidas
com a diretriz de oferecer a melhor experiência e a sinergia
entre elas é fundamental para o sucesso da operação.

Focada em alcançar níveis de excelência cada vez mais
altos no atendimento ao consumidor, a Liberty Seguros
conquistou por três anos consecutivos o Prêmio Reclame
Aqui, cujo voto popular elegeu a seguradora como a melhor
em seu relacionamento com os clientes.
A seguradora também investe constantemente em aumentar as capacidades de autosserviço para que seus
segurados possam resolver suas questões com autonomia
e no momento mais conveniente para eles. Acessando as
ferramentas digitais da Liberty Seguros, é possível solicitar
assistências, comunicar um sinistro por meio de mensagem de voz, acompanhar em tempo real a localização do
guincho solicitado e realizar pagamentos por cartão de
crédito pelo aplicativo.

Prêmio
Reclame Aqui:
por três anos
consecutivos
a Liberty foi
votada como
a seguradora
com o melhor
relacionamento
com clientes.
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INOVAÇÃO PARA CONSTRUIR
UM FUTURO DE VALOR

A inovação é um dos pilares da estratégia que move o Grupo Liberty Seguros e está baseada em três pilares: Cultura,
Pesquisa e Projetos. Para cada uma dessas vertentes, a
seguradora desenvolveu iniciativas que visam engajar o público interno, fornecer subsídios para que as equipes possam trabalhar a inovação no dia a dia e conectar a empresa
com o público externo, como clientes, startups, corretores
e instituições de ensino que possam agregar e fortalecer
esse processo.

LIBERTY SEGUROS

O Solaria Labs, laboratório global de inovação do Grupo
Liberty, em São Paulo, além de iniciar relacionamento com
o ecossistema brasileiro de inovação, busca expandir o
investimento do laboratório em novos mercados globais,
atendendo às operações na América Latina e Europa Ocidental. É uma possibilidade de acelerar o desenvolvimento
de novos produtos e serviços mais sustentáveis. Assim,
a companhia conseguirá promover mudanças entre seus
funcionários, no negócio e no setor.
Seguindo a estratégia de processos mais digitais, foi lançado o novo Kit Digital e, desde 2018, o cliente tem a opção
de receber a apólice via e-mail com todas as informações
necessárias, incluindo os dados do corretor.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

DESTAQUES DO ANO:
> Direção em conta - 17 mil usuários
> Desconto médio: 9,9%
> 900 mil viagens e 9 mil km percorridos
> Auto Vistoria permite ao próprio cliente
realizar a vistoria, via app Liberty, tornando
o processo ágil e sem deslocamento,
evitando a emissão de CO2.

Projetos como o Direção em
Conta levaram a Liberty, pelo
segundo ano consecutivo,
a ser eleita uma das Top 3
Seguradoras Mais Inovadoras
no Prêmio Valor Inovação
Brasil, do Valor Econômico.

31

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

A tecnologia é uma grande aliada da companhia, seja no
desenvolvimento de produtos, seja para otimizar a experiência do corretor.
O Direção em Conta, por exemplo, por meio da telemetria,
avalia como cada motorista dirige para estabelecer uma precificação personalizada e adequada ao seu perfil, resultando
em descontos que podem chegar a até 30%.

Experiência ágil
e acolhedora a
clientes.

Mais de

180 mil

LIBERTY SEGUROS

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

acessos no
Clube Liberty
Momentos e no
Blog Momentos.

Por meio da telessubscrição, entrevista por telefone realizada
na contratação do seguro de Vida, são coletadas e analisadas
informações de saúde, fornecidas pelos clientes. O processo
prático agiliza a oferta e o fechamento da proposta do seguro.
Por fim, a Auto Vistoria permite ao próprio cliente fazer
a vistoria por meio do aplicativo da Liberty, tornando o
processo mais ágil e contribuindo para o meio ambiente,
reduzindo as emissões de CO2, dispensando o deslocamento de um vistoriador.

Portfólio amplo e foco na
experiência do cliente
A Liberty acompanha constantemente as tendências e
as oportunidades do mercado. A partir da escuta de seus
clientes, de consumidores potenciais e dos canais de venda,
lança produtos e mantém o portfólio aderente às necessidades desses públicos. O Aliro Auto, seguro que entrega uma
cobertura mais completa, por exemplo, tem 50% de novos
clientes.

GOVERNANÇA

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

O amplo portfólio de produtos atende pessoas físicas e suas
propriedades, empresas e seus funcionários. São coberturas
e serviços para diferentes necessidades e perfis de clientes. No ano, o segmento de seguro de vida cresceu 16,2% e
31,9% o de Property.
No total, as soluções fazem com que 1,8 milhão de clientes
possam aproveitar o hoje e buscar o amanhã com confiança.
Além disso, a companhia firmou uma parceria com a moObie e agora também protege carros disponíveis da plataforma de automóveis compartilhados. O produto que a Liberty
desenvolveu permite que o microempreendedor individual
(MEI), que possui um carro registrado em um CNPJ, passe
a contar com a possibilidade de locar seu veículo por meio
da plataforma de car sharing como já ocorre com o cliente
pessoa física, garantindo uma oportunidade de renda extra.

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Portfólio:
mais de 100
produtos. Só
para seguros
de Property
Empresarial
são mais de
20 nichos em
diferentes
segmentos.

Clube Liberty Momentos
Pensando em oferecer vantagens que vão além
de um seguro de qualidade, neste ano, a Liberty
Seguros reformulou o Clube Liberty Momentos,
plataforma de benefícios que oferece opções de entretenimento, descontos em restaurantes e outras
experiências. Dessa forma, a seguradora se faz presente no dia a dia dos segurados, para que possam
aproveitar também os momentos que importam
com a família e amigos.
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Qualidade de serviço

A Taxa de Atendimento superou a meta de 95% pelo segundo
ano consecutivo. Como parte do plano de sustentabilidade, a
Liberty investirá cada vez mais na transparência, garantindo
que o cliente adquira o seguro apropriado e comunicando-o
constantemente sobre os benefícios e serviços, além de investir no welcome kit digital.
A companhia também aplicou a estrutura contra fraudes
por meio de modelos e processos preditivos novos. Atua
com a gestão eficiente e contínua de recursos buscando
ser mais sustentável em todos os seus processos.

DESENVOLVIMENTO E RECONHECIMENTO
AO CORRETOR

A Liberty Seguros reconhece a importância do corretor para
a sustentabilidade do negócio e tem como compromisso
oferecer condições e conhecimentos para crescer os negócios e a carreira dos profissionais parceiros.

LIBERTY SEGUROS

Por isso, a seguradora promove uma série de iniciativas focadas no desenvolvimento e relacionamento com o ccorretor.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

A companhia tem a preocupação de criar soluções inovadoras e em oferecer programas exclusivos, contribuindo
para o seu crescimento.
Em 2018 a companhia aprimorou o atendimento aos
corretores, levando a um crescimento do NPS de 11 p.p.,
chegando a 72%. Pesquisamos aproximadamente 5 mil
clientes por mês e destes, em média, 80% são Promotores.
A companhia lançou o programa Cresça com a Liberty, que
convida os corretores a evoluírem seus negócios e crescerem com a companhia. A campanha engloba todas as
iniciativas da Liberty com foco no corretor.
Destaque, ainda, para duas novidades lançadas com o objetivo de incentivar e capacitar os corretores a serem mais
digitais: a Liberty Academia Digital, treinamento inovador
que conta com importantes insights do time de atendimento do Facebook no Brasil e visa habilitar os corretores
a promover os produtos de seguro nas mídias sociais, e a
ferramenta digital Meu Marketing, que oferece materiais de
comunicação para mídias sociais e WhatsApp que podem
ser personalizadas com logo do corretor e enviados de
forma rápida e prática aos seus clientes.

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

EM 2018:
>C
 erca de 2.800 corretores receberam
treinamentos pela plataforma do
Programa Cresça com a Liberty
>+
 de 2 mil foram premiados nas
campanhas de incentivo
>C
 erca de 70 mil brindes distribuídos
>7
 89 profissionais participaram de
encontros regionais

O corretor de seguros é
peça fundamental para o
sucesso e sustentabilidade do
negócio da Liberty. Por isso,
a companhia trabalha para
oferecer a melhor experiência
para seus parceiros.
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Gestão de pessoas GRI 103 | 401
Tema material: Cuidado com as pessoas – ODS 8 (8.5; 8.8)

Um dos compromissos do planejamento estratégico é mover as pessoas ao seu melhor, criando um ambiente onde
as pessoas se sintam valorizadas, desafiadas, respeitadas
e acolhidas.
Além de desenvolver comportamentos, processos e líderes
que suportem a cultura, a Liberty investe cada vez mais em
ações para se tornar uma empresa diversa e inclusiva (leia
mais na página 35).
A Liberty se orgulha em oferecer um nível de remuneração
e benefícios competitivos e também em ajudar os seus
funcionários e suas famílias a viverem a vida de forma
mais segura e tranquila. Nove em cada dez funcionários
recomendam a Liberty para trabalhar.

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

A Liberty Seguros segue boas práticas na gestão de seus
funcionários, atendendo à legislação trabalhista brasileira
em todos os seus aspetos, proporcionando às pessoas
um ambiente seguro, no qual são reforçadas a sua cultura
organizacional, normas e políticas internas. A companhia
também atende às exigências do e-Social, devido a questões
de sistemas e novas parametrizações e modelo de envio.

Os funcionários têm acesso ao canal de Ouvidoria interna
e ao canal de Compliance para o registro de reclamações e
para ocorrências de suspeita de violação ao código de ética da companhia, à consultoria interna de recursos humanos, responsável por fornecer apoio aos funcionários e às
lideranças, além do jurídico.
O quadro de funcionários da Liberty Seguros conta com
alguns prestadores de serviços para determinadas atividades. Essas equipes são gerenciadas pelos próprios parceiros de negócio, portanto a companhia não realiza gestão
de terceiros. A Liberty disponibiliza recursos para que os
profissionais possam exercer suas atividades, conduzindo
práticas com aderência à legislação.
Os funcionários usufruem de seguro de vida, plano de
saúde, auxílio deficiência e invalidez, licença-maternidade e
licença-paternidade, previdência privada, vale refeição e alimentação, auxílio creche ou babá, assistência odontológica
e assistência funeral. Os funcionários da Liberty também
podem trabalhar de casa. 401-2

SÃO POLÍTICAS QUE FAZEM
PARTE DA GESTÃO DE PESSOAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistência Médica
Previdência Privada
Assistência Odontológica
Vale Transporte
Ônibus Fretado
Vale Refeição
Auxílio Alimentação
Auxílio Creche/Babá
Seguro de Vida
Jornada de Trabalho
Férias
Admissão
Afastamento
Folha de Pagamento
Saúde Ocupacional
Remuneração
Movimentação de Pessoal/
Transferências
• Desligamento
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A Liberty Seguros utiliza as competências técnicas e comportamentais para o processo seletivo, sem discriminar gênero, etnias, idade, orientação sexual ou religiosa. As metas
da companhia estão relacionadas a questões legais, como
atendimento ao percentual de pessoas com deficiência e
número de jovens aprendizes.
Na contratação são considerados os atributos e capacidades técnicas que identificam o melhor profissional. Também
não há diferenciação entre a remuneração de homens e
mulheres, pois os funcionários são remunerados de acordo
com suas funções.

Informações sobre empregados
e outros trabalhadores GRI 102-8
As taxas referentes ao número de empregados vêm melhorando a cada ano, conforme as tabelas a seguir.

GOVERNANÇA

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Competências técnicas e
comportamentais são consideradas
no processo seletivo.

DIVERSIDADE E IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES GRI 103 | 405

Nas contratações são considerados como grupos vulneráveis apenas os jovens aprendizes, pois a meta da companhia é dar possibilidade de emprego a jovens em situações
de média e alta vulnerabilidade. Em 2018 fizeram parte da
companhia 36 jovens que representam 6% do nível operacional. GRI 405-1

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

EMPREGADOS POR GÊNERO GRI 102-8
2016
TIPO DE CONTRATO

Total

2017

2018

HOMENS

MULHERES

TOTAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

HOMENS

MULHERES

TOTAL

898

852

1.750

871

847

1.718

895

851

1.746

Nota: Todos os empregados possuem contrato de tempo indeterminado e jornada integral.

EMPREGADOS POR REGIÃO GRI 102-8
REGIÃO

2016

2017

2018

Norte

13

13

14

Nordeste

81

82

84

Centro-Oeste

46

45

46

1.429

1.397

1.413

181

181

189

1.750

1.718

1.746

Sudeste
Sul
Total

EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA
GRI 102-8

< 30 anos
De 30 a 50 anos
> 50 anos
Total

2016

2017

2018

485

439

384

1.159

1.153

1.216

106

126

146

1.750

1.718

1.746
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EMPREGADOS POR CATEGORIA FUNCIONAL
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GOVERNANÇA

2016

2017

2018

Diretoria

10

10

10

Gerência

162

157

Chefia/coordenação

56

Técnica/supervisão
Administrativo
Operacional
Trainees
Total

LIBERTY SEGUROS

2018

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

160

Homens

87

0,050

82

0,048

84

0,048

41

61

Mulheres

83

0,047

91

0,053

100

0,057

306

301

315

170

0,097

173

0,101

184

0,105

181

173

175

1.033

1.035

1.022

2

1

3

1.750

1.718

1.746

Total

2016

2017

2018

2016

EMPREGADOS CONTRATADOS,

2017

2018

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Norte

5

0,003

2

0,001

2

0,001

Nordeste

6

0,003

11

0,006

5

0,003

Centro-Oeste

4

0,002

4

0,002

7

0,004

141

0,081

140

0,081

150

0,086

14

0,008

16

0,009

20

0,011

170

0,097

173

0,101

184

0,105

POR FAIXA ETÁRIA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

< 30 anos

79

0,045

69

0,040

81

0,046

De 30 a 50 anos

89

0,051

99

0,058

101

0,058

Sudeste

2

0,001

5

0,003

2

0,001

Sul

170

0,097

173

0,101

184

0,105

Total

Total

2017

POR GÊNERO

TAXA DE NOVOS EMPREGADOS E ROTATIVIDADE GRI 401-1

> 50 anos

SOBRE ESTE RELATÓRIO

2016

EMPREGADOS CONTRATADOS,

POR REGIÃO

EMPREGADOS CONTRATADOS,

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

36

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

2016

EMPREGADOS QUE DEIXARAM

2017

GOVERNANÇA

2018

A EMPRESA, POR FAIXA
Nº

TAXA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

< 30 anos

53

0,030

57

0,033

37

0,021

111

0,063

142

0,083

108

17

0,010

15

0,009

181

0,103

214

0,125

> 50 anos
Total

2016

EMPREGADOS QUE DEIXARAM

LIBERTY SEGUROS

2017

2018

POR REGIÃO

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Norte

2

0,001

2

0,001

0

0,000

0,062

Nordeste

6

0,003

10

0,006

4

0,002

13

0,007

Centro-Oeste

4

0,002

4

0,002

6

0,003

158

0,090

Sudeste1

156

0,089

182

0,106

134

0,077

13

0,007

16

0,009

14

0,008

181

0,103

214

0,125

158

0,090

2017

2018

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Nº

TAXA

Homens

84

0,048

113

0,066

72

0,041

Mulheres

97

0,055

101

0,059

86

0,049

181

0,103

214

0,125

158

0,090

Total

2016

EMPREGADOS QUE

Sul

A EMPRESA, POR GÊNERO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

DEIXARAM A EMPRESA,

ETÁRIA

De 30 a 50 anos

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

Total

1 O número de desligamentos é maior no Sudeste, pois na região está localizada a matriz, 100% do call center
e é onde ficam alocados todos os reguladores e vistoriadores de sinistros. A região Sudeste tem 1.429 funcionários. A segunda maior base, a região Sul, tem 181 funcionários.
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TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GOVERNANÇA

GRI 103 | 404

A Liberty Seguros tem políticas para proporcionar aos
funcionários o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
suas habilidades, conhecimentos ou atitudes por meio de
cursos, palestras, workshops e seminários.
O RH Treinamentos – Escolas Liberty são responsáveis
por estruturar os treinamentos registrados no sistema oficial de treinamento da companhia, o Portal Escolas Liberty. São realizados treinamentos na modalidade Presencial
e Online, para todos os funcionários, incluindo estagiários
e participantes do Programa Jovem Aprendiz. Os treinamentos são realizados de acordo com as necessidades
do negócio da Liberty Seguros, considerando resultados
pretendidos no curto, médio e longo prazos. A Liberty
Seguros não patrocina programas e cursos que não estejam alinhados aos interesses do funcionário e que não se
relacionam com as necessidades da companhia.
A área de treinamento e desenvolvimento monitora e avalia os cursos realizados, que são subdivididos em escolas
de temas específicos. Os indicadores são controlados e
validados mensalmente.

LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

Entre 2016 e 2017 os processos internos da área de treinamento foram revisados e, portanto, houve queda nos
indicadores de horas de treinamento. Entretanto, em 2018
já houve aumento do indicador a partir de investimentos
realizados em planejamento e na comunicação dos treinamentos.

META DE HORAS DE TREINAMENTO
Líder: 45 horas/funcionário
Não líder: 35 horas/funcionário
Indicador de adesão: 80%
CURSOS REALIZADOS
>Comportamentais
>Técnicos
>Estratégicos
>Para liderança
>Com foco no cliente

Mais de

70 temas presencias
e mais de

100 temas online

abordados em
treinamentos em 2018.

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE EMPREGADOS
POR GÊNERO GRI 404-1
2016

2017

2018

Homens

24,53

18,95

49,49

Mulheres

25,27

13,53

59,65

Média

24,91

16,19

54,44

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE EMPREGADOS
POR CATEGORIA FUNCIONAL GRI 404-1
2016

2017

2018

Diretoria

18,50

3,89

43,46

Gerência

34,95

13,23

67,95

Chefia/coordenação

55,87

32,71

78,75

Técnica/supervisão

32,31

12,54

20,90

Administrativo

25,30

17,62

47,06

4,75

2,05

89,78

Trainees

22,10

33,50

17,25

Média

25,27

16,43

54,80

Operacional
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A Liberty solicita de
todos os fornecedores
certificação
legal que ateste
responsabilidade
pelo descarte de
materiais de forma
ambientalmente
correta.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Performance ambiental

dois subsolos. Em 2018, esse consumo de energia foi de
1.086.497 kWh.

A Liberty está comprometida com a eficiência e o uso racional dos recursos naturais. Para mitigar seus impactos
ambientais, monitora rotineiramente o consumo de água e
de energia e a geração de resíduos.

O consumo de água se baseia nas mesmas premissas. Em
2018, a retirada de água pela Liberty foi de 7.677m3.

GRI 103 | 302, 103 | 303, 103 | 306

Energia e água GRI 103 | 302, 103 | 303, 302-1, 303-1

O gerenciamento do consumo de energia do prédio onde
fica a sede da Liberty, em São Paulo (SP), é realizado pela
empresa administradora do condomínio. O cálculo do consumo é realizado a partir das contas enviadas pela concessionária, referente ao espaço ocupado: são 13 andares com
serviço administrativo, 14º andar para serviços técnicos e

Avaliação ambiental de fornecedores GRI 103 | 308, 308-1
Até 2018, a companhia exigiu certificação legal para todos
os fornecedores, de acordo com a sua área de atuação,
garantindo que o fornecedor responsável pelo descarte de
materiais, por exemplo, está agindo corretamente. Uma
política e critérios ambientais estão sendo definidos em
2019, para serem aplicados a 100% das contratações.

Efluentes e resíduos
RESÍDUOS, DISCRIMINADOS POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO GRI 306-2
2018

LIBERTY SEGUROS

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (M³)
MÉDIA POR DIA

MÉDIA POR MÊS

Lixo orgânico

1,80

54

Resíduos papel e papelão

0,25

7,5

Resíduos plásticos

0,10

3,0

Nota: Os valores foram informados pela empresa gerenciadora condominial que administra o prédio onde a matriz da Liberty está localizada. Não
estavam disponíveis valores em toneladas.
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A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

O compromisso com a comunidade e
o impacto social positivo são parte da
cultura organizacional.

SOBRE ESTE RELATÓRIO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
PARA FUNCIONÁRIOS GRI FS16

A Liberty Seguros realiza algumas iniciativas de treinamento e desenvolvimento de seus funcionários.

Criação de valor para a comunidade
Tema material: Respeito à sociedade e responsabilidade social – ODS-5

(5.5;5.b), ODS-8 (8.6;8.b); Educação financeira e uso consciente do seguro –

OS PILARES DA ESTRATÉGIA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL GRI 103 | 203

ODS-4 (4.4), ODS-8 (8.3; 8;10).

Para a Liberty, o futuro tem valor, e por isso a companhia
acredita que, com seus funcionários, pode colaborar com o
desenvolvimento sustentável da sociedade. Por meio do Isso
tem Valor, atua a partir de três pilares com iniciativas que
buscam compensar os impactos socioambientais causados
pelo negócio e empoderar as pessoas no âmbito social para
garantir um futuro de valor para as próximas gerações.

LIBERTY SEGUROS

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

É parte da cultura organizacional da Liberty Seguros o
compromisso com a comunidade e com a geração de impacto social positivo. Também é parte do negócio ajudar
as pessoas a viver de forma mais segura e tranquila, para
que conquistem, preservem e protejam aquilo que têm de
maior valor. Para tanto, a companhia constrói um relacionamento próximo com seus clientes, corretores, fornecedores e demais públicos que são impactados diretamente
ou indiretamente por seu negócio e atividades.

Educação e empreendedorismo
I nvestir na qualificação profissional para impulsionar
carreiras e projetos: a Liberty Seguros acredita na conquista de sonhos, de patrimônio, de tudo aquilo que tem
valor para cada pessoa.

Inteligência Financeira: Tomando as Decisões Corretas
Para Conquistar a Independência Financeira – 2018
Estimula o participante a refletir sobre suas decisões
financeiras e quais os impactos na conquista dos seus
objetivos.
Finanças com Sabedoria – 2018
O curso tem o objetivo de conscientizar os participantes sobre a importância da educação financeira.

 creditar no reconhecimento e na valorização do
A
seguro como meio de proteção do que é mais importante na vida das pessoas.

Maximizando seu Potencial Financeiro – 2017
Com o lema “Seja o melhor que puder”, promove o
autoconhecimento como alavanca do sucesso; realiza
análise das competências profissionais; aborda temas
de administração financeira pessoal; hábitos de consumo; e o pensamento sobre o futuro.

Facilitar a compreensão dos principais conceitos do
negócio e sobre a importância da cobertura do seguro
para que as pessoas possam viver a vida de forma mais
segura e tranquila.

Saúde Financeira: Fazer Acontecer – 2016
A palestra apresenta ao público um olhar sobre a sua
trajetória de vida e carreira a partir de dois prismas,
cuja visão irá determinar os resultados alcançados.

Conscientização em seguros
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A Liberty apoia a educação de jovens e a inclusão no mercado de trabalho, empodera mulheres, desenvolve iniciativas
sociais e ações de voluntariado – implementação de melhorias –, nas comunidades, por meio do programa de responsabilidade social Isso tem Valor. GRI 103 | 413
Para determinar os beneficiados em cada ação, é realizado
um levantamento das ONGs que apoiam as mesmas causas
da Liberty, com auxílio de uma consultoria especializada.
Além disso, os funcionários podem indicar instituições que
apoiam para ser analisadas. Todas as candidatas passam
pela avaliação de compliance, que identifica possíveis conflitos de interesse. Em relação ao voluntariado, são realizadas
duas campanhas oficiais no ano e ações pontuais que também contribuem para esse indicador.

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

A companhia trabalha principalmente com instituições que
apoiam o empoderamento de jovens e de mulheres. A partir de 2019 irá trabalhar em uma política de diversidade.
A área de Sustentabilidade é responsável pelo acompanhamento dos resultados, que são medidos mensalmente
ou após o término da campanha. Todos os projetos têm
indicadores específicos, quantitativos e qualitativos. Os
resultados são reportados para a diretoria e divulgados
periodicamente para toda a companhia.
A Liberty atua com respeito à sociedade e responsabilidade
social. O "Serve with Liberty", campanha global de voluntariado do grupo Liberty Mutual, mobilizou mais de 1.300
funcionários em ações de voluntariado no Brasil. O projeto
de Mulheres Seguras impactou 400 corretoras e mais 300
mil mulheres nas redes sociais. Com o patrocínio à "Virada
Sustentável", firmou seu compromisso para discutir e apoiar
a comunidade no tema. Com o "Natal Solidário" envolveu a
participação de 670 funcionários que se uniram para levar
mais alegria para idosos, crianças e cidadãos que precisam
de uma moradia digna.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E
USO CONSCIENTE DO SEGURO

Além de desenvolver jovens com o curso que oferece
especialização no mercado de seguros, a companhia
iniciará uma campanha de conscientização sobre risco e a importância do seguro. Além de informar seus
clientes, um dos principais objetivos é atingir o público
que ainda não consome o produto

O programa Isso tem Valor apoia a
educação de jovens e a inclusão no
mercado de trabalho, empodera mulheres
e realiza ações de voluntariado.
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Projetos e causas apoiados em 2018
GRI 203-1, 203-2

EMPODERAMENTO DE JOVENS

EMPODERAMENTO FEMININO

> Centro Educacional e Assistencial (CEAP)

> Academia Burda

• Prepara jovens da comunidade de Pedreira (SP) para o
mercado de trabalho.

> Curso Liberty de Educação Profissional

• Realizado em parceria com o CEAP, oferece aos alunos
especialização em seguros como diferencial para ingressarem no mercado.

> Fundação Tênis

• A ONG realiza programa social e educacional por meio do
esporte com jovens e crianças carentes.

• Projeto de profissionalização de mulheres de regiões carentes, com capacitação para o mercado de corte e costura.
• Formação de mais de 500 alunas.
• Dois anos de patrocínio.
• Participação das empreendedoras nas Feiras Sociais da
Liberty.

> Programa Liberty Mulheres Seguras

• Projeto com divulgação de conteúdo e ações que promovem o empoderamento das mulheres (leia mais na página
45).

> ONG Vocação Sustentável

LIBERTY SEGUROS

• A Instituição fomenta práticas socioeducativas que visam
ao desenvolvimento integral de crianças e jovens.

A Liberty oferece curso de
especialização no mercado de seguros
para os jovens do CEAP, com geração
de valor para os jovens e para o setor.
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SUSTENTABILIDADE

VOLUNTARIADO

> Virada Sustentável

>Doar faz bem

• Participação na Virada Sustentável, maior evento do Brasil de promoção à sustentabilidade.

SOBRE ESTE RELATÓRIO

APOIO SOCIAL

• 1.014 livros arrecadados
• 9.474 itens de alimentos
• 2.841 fraldas arrecadadas
• 1.952 itens de higiene, comida de animais, remédios etc.

> A.C.Camargo e Hospital Angelina Caron

>Doação de sangue

• Apoio a projetos que investem em pesquisa na área da
saúde, além de ampliar o atendimento no hospital.

• 147 voluntários doadores

IDOSOS
> Centro Cultural do Idoso em Recife

LIBERTY SEGUROS

• Promoção de iniciativas que melhoram a qualidade de
vida dos idosos.

Serve with Liberty:
a maior campanha
social da Liberty
Seguros para engajar
os colaboradores em
causas sociais.

 ERVE WITH LIBERTY – CAMPANHA
S
GLOBAL DE VOLUNTARIADO DO
GRUPO LIBERTY:
> Matriz + 71 filiais participantes
> 1.134 voluntários únicos
> 70% de participação
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> Orientação para buscar o primeiro emprego

• 22 jovens orientados
•A
 ção realizada por meio da troca de cartas, entre outras
iniciativas.

> Programa de recrutamento interno para pessoas com deficiência
• Destinado a jovens aprendizes, estagiários, mães e refugiados.

> Campanha do Agasalho

• Doação de 2 mil peças, entre roupas e cobertores, pelos
funcionários da matriz, corretores e filiais da região de
São Paulo.

NATAL SOLIDÁRIO 2018 PARA IDOSOS
LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

> 672 voluntário únicos
>3
 6% de participação no Natal Solidário:
somado ao Serve With Liberty, totaliza a
participação de 80% da companhia em
ação de voluntariado.

EM 2018, A LIBERTY 102-12, 413-1
> Apoiou nove instituições com verba
incentivada e beneficiou mais de 80
instituições no Brasil.
> Formou 200 jovens com o segundo
ano do programa Liberty Seguros
de Educação Profissional, em
parceria com um centro educacional,
capacitando-os para ingressar no
mercado securitário.
> Treinou mais de 600 mulheres com
o programa Mulheres Seguras em
eventos e iniciativas sociais.
> Ofereceu mentoria para mulheres
empreendedoras por meio do
Facebook.
> 80% dos funcionários participaram de
ações de voluntariado.
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Desde 2015, o Liberty Mulheres Seguras,
programa que apoia o empoderamento feminino,
já impactou mais de 300 mil mulheres.

PÁGINA NO
FACEBOOK -

LIBERTY SEGUROS

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

compartilhamento de
assuntos atuais
sobre empreendedorismo e
empoderamento
feminino
+ 48 mil
seguidoras

EVENTOS PARA CORRETORAS
EM TODO O BRASIL
Palestra com consultoria especializada e
roda de conversa com participação do público sobre temas identificados com oportunidade de aprofundamento, como negociação
e influência, e igualdade de gênero. Também
foi reforçado o protagonismo da Liberty no
setor de seguros, sendo os eventos uma
oportunidade de aproximar o relacionamento entre a companhia e o setor.
REALIZAÇÃO DO 1º SUMMIT
MULHERES SEGURAS, EM 2018
EVENTOS NAS SEIS REGIONAIS
Mais de 400 mulheres impactadas em 2018

APOIO A PROJETOS SOCIAIS
• Profissionalização de mulheres para o
mercado de corte e costura
• Participação das empreendedoras nas
Feiras Sociais Liberty
• Dois anos de patrocínio
• Formação de mais de 500 alunas
• Oficinas de Empreendedorismo e Educação Financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade
PARCERIA COM A AMMS - Associação das
Mulheres do Mercado de Seguros 102-13
> Acesse o conteúdo do programa em
mulheresseguras.com.br

Em 2018, a
Liberty ofereceu
mentoria em
parceria com
uma rede
de mulheres
empreendedoras:
+ de 5.500
interações em
seis meses
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Valor econômico direto
gerado e distribuído GRI 201-1
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VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (R$) GRI 201-1

DISTRIBUÍDO

2016

2017

2018

2.302.496.952

2.385.750.493

2.719.759.299

VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$) GRI 201-1

Custos operacionais

2016

Salários e benefícios de empregados

215.589.101

232.258.329

254.592.917

Pagamentos ao governo

154.946.016

197.070.358

247.075.247

950.000

1.769.298

2.560.964

2.673.982.069

2.816.848.478

3.223.988.606

2.766.554.188

Investimentos na comunidade1

2017

2.956.332.801

2018
LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

Total

1 Investimentos na comunidade por meio de incentivos fiscais.

3.436.105.871

Obs.: As informações foram retiradas do balanço financeiro e podem ser encontradas no site:
https://www.libertyseguros.com.br/Pages/sobre-a-liberty/financas.aspx
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Valor econômico retido (R$) GRI 201-1

RETIDO (“VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO”
MENOS “VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO")

2016

92.572.120

2017

139.484.323

LIBERTY SEGUROS

2018

212.117.264

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS
RESULTADOS DO
DO ANO
ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (%) GRI 201-1

2016

2017

2018

86,11

84,70

84,36

Salários e benefícios de empregados

8,06

8,25

7,90

Pagamentos a provedores de capital

0

0

0

Pagamentos ao governo

5,79

7,00

7,66

Investimentos na comunidade

0,04

0,06

0,08

Total

100

100

100

Custos operacionais

Obs.: As informações foram retiradas do balanço financeiro e podem ser encontradas no site:
https://www.libertyseguros.com.br/Pages/sobre-a-liberty/financas.aspx
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Sobre este relatório
EXPLICAÇÃO DO TÓPICO MATERIAL E SEUS LIMITES GRI 103-1

TEMA MATERIAL

POR QUE O TEMA É RELEVANTE 103-1

PÚBLICOS QUE MAIS
DESTACARAM O TEMA

LIMITES DENTRO E
FORA DA INSTITUIÇÃO

CONEXÃO COM OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)

TÓPICOS MATERIAIS GRI

Qualidade do serviço

Garantir que as pessoas tenham o seguro que foi contratado;
agilidade no atendimento dos corretores e clientes; e transparência na contratação.

Liderança, Corretores,
Especialistas e
Fornecedores

Dentro: todas as operações
Fora: Clientes, Corretores

8

Engajamento de stakeholders

Crescimento e viabilidade econômica

Oferecer sustentabilidade financeira para o negócio e permitir
o atingimento de metas de longo prazo ao passo que se lança
como prestadora de serviços e avalia de forma segura os riscos
e oportunidades na sua gestão de investimento.

liderança e colaboradores

Dentro: todas as operações

8, 9

Desempenho econômico;

Respeito à sociedade
e responsabilidade
social

Ser destaque em ações de responsabilidade social, visando o
impacto positivo da Liberty e dos seguros para a sociedade.

liderança, corretores, terceiro setor

Educação financeira
e uso consciente do
seguro

Ampliar a cultura de seguros, contribuir para a sustentabilidade
da segurança econômica familiar

liderança, terceiro setor,
corretores e especialistas

Gestão da inovação

Atender com agilidade os corretores e clientes; reduzir custos e
desenvolver processos; contribuir para a inovação e para a sociedade como um todo.

liderança, colaboradores

Conformidade
legal e ética

Reduzir os riscos e custos para a empresa, conduzir um processo de compliance rigoroso e contribuir com a prevenção
a fraudes e a segurança da informação, de modo a garantir a
integridade dos negócios no longo prazo.

Dentro: todas as operações
Fora: Clientes, Corretores,
Fornecedores
Dentro: todas as operações
Fora: corretores, clientes
Dentro: liderança, todas as
operações

5, 8

4, 8

8, 9

Impacto econômico indireto;
Comunidades locais;

Marketing e rotulagem

Perfil organizacional;
Engajamento de stakeholders
Perfil organizacional;
Abordagem de gestão;

Dentro: todas as operações
corretores e clientes

Fora: Corretores, Clientes,
Formadores

16

Conformidade legal e ética;
Privacidade do cliente;
Conformidade socioeconômica
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TEMA MATERIAL

POR QUE O TEMA É RELEVANTE 103-1

PÚBLICOS QUE MAIS
DESTACARAM O TEMA

Cuidado com as pessoas

Garantir o engajamento das pessoas, um lugar onde as pessoas se
sintam valorizadas, desafiadas, respeitadas e acolhidas

corretor, cliente e fornecedor

Desenvolvimento de
produtos considerando aspectos e efeitos
ambientais, sociais e
de governança.

Oferecer um portfólio diversificado, produtos e serviços para todas
as necessidades, adotar critérios ambientais, sociais e de governança no desenvolvimento de produtos e serviços e na formação de
preço.

liderança, colaboradores e
fornecedores

Dentro: todas as operações
Fora: investidores, clientes

3, 7, 8

Gestão ambiental e de
resíduos

Incluir critérios socioambientais na gestão de salvados de produtos
e serviços pode permitir maior eficiência e melhorar essa fonte de
receita. Boas práticas de gestão ambiental podem potencializar a
percepção da empresa.

Liderança

Dentro: todas as operações
Fora: fornecedores e parceiros

6, 7, 12, 13

Desempenho econômico

Gestão de riscos

Ampliar a visão e a avaliação de riscos permite maior resiliência
e capacidade de geração de valor do negócio. Gerenciar os riscos
ambientais, sociais e de governança suportam isso.

liderança e colaboradores

Dentro: todas as operações
Fora: clientes e investidores

8

Desempenho econômico

TÓPICOS MATERIAIS GRI
Emprego;

Dentro: todas as operações

8

Treinamento e educação;
Diversidade e igualdade de
oportunidades
Energia;
Água;
Efluentes e resíduos;
Avaliação ambiental de fornecedores
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GRI 102-55

Divulgações gerais
GRI STANDARD

DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

102-1 Nome da organização

14, 13

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

13, 17

102-3 Localização da sede

13,14

102-4 Localização das operações

13, 14

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica

13, 14

102-6 Mercados atendidos

13, 14

102-7 Porte da organização

13, 14

102-8 Informações sobre empregados e trabalhadores

35

102-9 Cadeia de fornecedores

18

102-10 Mudanças significativas na organização e na sua cadeia de
fornecedores

não houve

102-11 Abordagem ou princípio da precaução

19, 22, 27

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente

44

102-13 Participação em associações

45

102-14 Declaração do tomador de decisão sênior

3

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento

13, 19

OMISSÃO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Perfil organizacional

GRI 102: Divulgações gerais 2016

LIBERTY SEGUROS

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

8

Estratégia
GRI 102: Divulgações gerais 2016

50

Ética e integridade
GRI 102: Divulgações gerais 2016

16
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

GRI STANDARD

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

102-18 Estrutura da governança

19, 20

102-40 Lista de grupos de stakeholders

5, 6

102-41 Acordos de negociação coletiva

100% dos empregados são cobertos por negociações coletivas

102-42 Identificação e seleção de stakeholders

6

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders

6, 9

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas

5, 9

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras da
Liberty Seguros são individuais e não
incluem nenhuma outra entidade.

102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites do tópico

5

102-47 Lista dos tópicos materiais

5

102-48 Reformulações de informações

Esse é o primeiro relatório da companhia, portanto não há reformulações em relação a dados divulgados em relatórios anteriores.

102-49 Mudanças no relatório

Esse é o primeiro relatório da companhia, portanto não há mudanças
em relação a dados divulgados em
relatórios anteriores.

102-50 Período do relatório

5, 6

102-51 Data do relatório mais recente

5, 6

RESULTADOS DO ANO

OMISSÃO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
RELATÓRIO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Governança
GRI 102: Divulgações gerais 2016
Engajamento de stakeholders

GRI 102: Divulgações gerais 2016

8

Práticas de reporte

LIBERTY SEGUROS

GRI 102: Divulgações gerais 2016
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GRI 102: Divulgações gerais 2016
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A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

102-52 Ciclo do relatório

6

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

5, 6

102-54 Opção de acordo com o GRI Standards

6

102-55 Sumário de Conteúdo GRI

50

102-56 Asseguração externa

5, 6

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

30

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

46, 47

RESULTADOS DO ANO

OMISSÃO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
RELATÓRIO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Desempenho econômico

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 201: Desempenho econômico
2016

1, 5, 8, 16

2, 5, 7, 8, 9
O indicador está em desenvolvimento para o próximo ciclo de
relato.

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido
às mudanças climáticas

13

LIBERTY SEGUROS

Impactos econômicos indiretos

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

40
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RESULTADOS DO ANO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tópicos materiais
GRI STANDARD

GRI 203: Impactos econômicos
indiretos 2016

DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

OMISSÃO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

203-1 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura
42
e serviços oferecidos

2, 5, 7, 9, 11

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

42

1, 2, 3, 8, 10, 17

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

22

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de
combate à corrupção

23

Combate à corrupção

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 205: Combate à corrupção
2016

16
As informações são consideradas
confidenciais pela empresa.

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

16

Energia

LIBERTY SEGUROS

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 302: Energia 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

39

302-1 Consumo de energia dentro da organização

39

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

39

7, 8, 12, 13

Água

GRI 103: Abordagem de gestão
2016
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DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

GRI 303: Água 2016

303-1 Total de retirada de água por fonte

39

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

39

RESULTADOS DO ANO

OMISSÃO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
RELATÓRIO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

6, 7

Efluentes e resíduos

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 306: Efluentes e resíduos 2016 306-2 Resíduos, discriminados por tipo e método de disposição

39

3, 6, 12

Avaliação ambiental de fornecedores

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 308: Avaliação ambiental de
fornecedores 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

39

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais

A Liberty não possui procedimentos para a contratação de fornecedores com base em critérios
ambientais. Estes estão sendo
construídos pelo Comitê de Sustentabilidade.

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

34

LIBERTY SEGUROS

Emprego

GRI 103: Abordagem de gestão
2016
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GRI 401: Emprego 2016

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

A LIBERTY MUTUAL
NO MUNDO

GOVERNANÇA

RESULTADOS DO ANO

OMISSÃO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
RELATÓRIO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

401-1 Taxas de novas contratações e de rotatividade de empregados

36

5, 8

401-2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio
período

34

8

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

38

404-1 Média de horas de treinamento por ano por empregado

38

SUSTENTÁVEL

Treinamento e educação

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 404: Treinamento e educação
2016

4, 5, 8

Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103: Abordagem de gestão
2016
GRI 405: Diversidade e igualdade
de oportunidades 2016

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

35

405-1 Diversidade nos órgãos de governança e empregados

20, 21, 35

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

41

413-1 Operações com programas implementados de engajamento da
comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

44

5, 8

LIBERTY SEGUROS

Comunidades locais

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 413: Comunidades locais
2016
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OMISSÃO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
RELATÓRIO
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DIVULGAÇÃO

PÁGINA/URL

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

23

GRI 415: Política pública 2016

415-1 Contribuições políticas

A companhia não pratica doações
para partidos políticos.

16

Suplemento Setorial FinanceiroMarketing e rotulagem

FS16 Iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de
beneficiário

40

1, 8, 10

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

18

418-1 Queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e
perda de dados de clientes

18

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus limites

48, 49

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes

10

103-3 Evolução da abordagem de gestão

20

419-1 Não conformidade com leis e regulamentos sociais e econômicos

De acordo com o Jurídico Corporativo, não houve nenhuma inconformidade no período.

SUSTENTÁVEL

Política pública

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

Privacidade do cliente

GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 418: Privacidade do cliente
2016

16

LIBERTY SEGUROS

Conformidade socioeconômica
GRI 103: Abordagem de gestão
2016

GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016

16
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PÁGINA/URL

FS1 Políticas com componentes ambientais e sociais específicos
aplicadas às linhas de negócio

Não há políticas implementadas
no momento para elaboração de
novos produtos, nem para enquadramento dos existentes. O
desenvolvimento das políticas está
previsto entre as ações do Comitê
de Sustentabilidade, considerando
critérios ASG (ambientais, sociais e
de governança).

10

FS2 Procedimentos para avaliação e classificação de riscos ambientais e sociais nas linhas de negócios

28

10

SUSTENTÁVEL

Portfólio do produto

Suplemento Setorial Financeiro –
Portfólio do produto

Suplemento Setorial Financeiro –
Portfólio do produto

FS5 Interações com clientes, empresas investidas e parceiros de
negócios sobre riscos e oportunidades ambientais e sociais

A companhia está estruturando o
Comitê de Sustentabilidade. Neste
momento, não há informações
sobre o assunto.

10

FS7 Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício social específico para cada linha de negócios,
separados por finalidade

O indicador está em desenvolvimento para o próximo ciclo de
relato.

1, 8, 9, 10, 11

FS8 Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício ambiental específico para cada linha de negócios,
separados por finalidade

O indicador está em desenvolvimento para o próximo ciclo de
relato.

FS11 Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social,
positiva e negativa

O indicador está em desenvolvimento para o próximo ciclo de
relato.

LIBERTY SEGUROS

Propriedade dos ativos
Suplemento Setorial Financeiro –
Propriedade dos ativos

10
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RELATÓRIO

Indicadores SASB
DESEMPENHO ECONÔMICO
SASB

Setor financeiro – Seguros

Informações transparentes e
conselhos justos para os clientes

LIBERTY SEGUROS

TEMAS ESTRATÉGICOS
PARA A LIBERTY SEGUROS

INDICADOR

PÁGINA/URL

FN-IN-550a.3 - Descrição da abordagem para o gerenciamento de capital e liquidez,
riscos associados a atividades sistêmicas não relacionadas a seguros

O indicador está em desenvolvimento para o próximo ciclo de relato.

FN-IN-270a.3 Descrição da abordagem para informar
clientes sobre produtos

09, 10, 32, 49

FN-IN-270a.4 - Taxa de retenção de clientes

A taxa em 2018 foi de 55,1%.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9. Indústria, inovação e infraestrutura

1. Erradicação da pobreza

10. Redução das desigualdades

2. Fome zero

11. Cidades e comunidades sustentáveis

3. Boa saúde e bem-estar

12. Consumo e produção responsáveis

4. Educação de qualidade

13. Combate às alterações climáticas

5. Igualdade de gênero

14. Vida debaixo d'água

6. Água limpa e saneamento

15. Vida sobre a terra

7. Energia acessível e limpa

16. Paz, justiça e instituições fortes

8. Emprego digno e crescimento econômico

17. Parcerias em prol das metas
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