3º relatório social 2012

Mensagem do presidente
Em 2012 o Grupo Liberty Mutual Insurance completou um século de existência.
Comemoramos esta data especial realizando a 1ª Semana do Voluntariado, que mobilizou centenas de funcionários no Brasil inteiro e beneficiou mais de 75 ONGs
de todo o país. Essa ação foi muito importante para todos nós, que acreditamos
no valor da responsabilidade e a traduzimos diariamente em todas as nossas ações.
Esta edição do Relatório Social da Liberty Seguros mostra que colaboramos em
atividades que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Também marcamos
presença em eventos relacionados ao PSI - Princípios para a Sustentabilidade em
Seguros, lançado no Rio+20, assim como registramos participação ativa na Comissão de Sustentabilidade e em Grupos de Trabalho da CNSeg relacionados ao tema.
E como acreditamos que toda mudança ou melhoria deve sempre começar de
dentro, implantamos no ano passado o kit sustentável para o canal concessionária,
deixando de produzir mais de 50 toneladas de papel ao ano.
Finalmente, foi também em 2012 que a Liberty Seguros definiu como causa
social a “Segurança e Responsabilidade na Mobilidade Urbana”. É por meio do
Projeto Sinal Livre, que até 2014 estará presente em 10 cidades-sede da Copa do
Mundo da FIFA 2014™, que concretizamos as nossas ações e mantemos a nossa
responsabilidade com clientes, funcionários, fornecedores e parceiros, assim como
com toda a sociedade.
Nossa decisão em patrocinar a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa
do Mundo da FIFA 2014 ™ também faz parte dessa visão, pois acreditamos que
esses dois grandes eventos esportivos deixarão um legado de extrema importância
para o País.
Boa leitura!
Pablo Barahona
Presidente e CEO do Grupo Liberty Seguros Brasil
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Ajudamos as pessoas a viverem
vidas mais seguras e tranquilas

Perfil da Empresa

MISSÃO
Ajudar as pessoas a viverem vidas mais seguras e
tranquilas.

princípios
Atuamos com integridade.
Tratamos as pessoas com dignidade e respeito.
Nós nos diferenciamos pelo atendimento excepcional
prestado aos nossos clientes.
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BREVE HISTÓRICO da liberty seguros no brasil

PAULISTA

SEGUROS

1906

1937

1950

1996

1997

2006

2008

2011

Em 1906, São Paulo se firmava como
capital financeira do Brasil graças à
cultura cafeeira.
Nesse ano, era fundada a Companhia
Paulista de Seguros Marítimos e
Terrestres. Em três anos, a companhia
inaugurou filiais em Santos, Campinas
e Rio de Janeiro. Com 10 anos de
mercado, a empresa alcançava 13% de
rendimento sobre o capital investido.

Nas décadas de 30 e 40, a seriedade
na administração garantiu que a
companhia passasse bem por crises
como a Revolução de 32, a Era Vargas,
o crash da bolsa de Nova York e as duas
Grandes Guerras.

No início dos anos 50 era inaugurada a
sede própria da Companhia Paulista de
Seguros Marítimos e Terrestres, um edifício
de 22 andares na Rua Líbero Badaró. Ao
comemorar 50 anos, 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 uma fase de
modernização.

Os investimentos em tecnologia foram
intensificados, gerando a criação de
novos produtos e serviços para atender
às expectativas de um consumidor
cada vez mais exigente. Em 1996, a
Paulista Seguros foi incorporada pelo
Grupo Liberty Mutual, uma das maiores
seguradoras do mundo, com sede em
Boston, iniciando uma fase de aporte de
recursos e transferência de know-how.

O grupo abriu 10 novas filiais,
expandindo ainda mais sua atuação
pelo Sul e pelo Sudeste do Brasil. No
ano 2000, adotou a denominação de
Liberty Paulista Seguros e recebeu
investimentos em tecnologia, treinamento
de profissionais e desenvolvimento de
novos produtos e serviços.

Como forma de reforçar a presença da
operação brasileira dentro do Grupo
Liberty Mutual, em 2006, a companhia
adotou o nome Liberty Seguros S/A.
Após 10 anos de união, trocando
experiências e respeitando 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 um grupo
multimarca e multicanal em 2008, a
Liberty Seguros adquiriu a marca Indiana
Seguros.

Em 2011 a Liberty Seguros torna-se
a Seguradora Oficial da Copa do Mundo
da FIFA 2014™.
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perfil organizacional

grupo liberty mutual no brasil e no mundo
grupo liberty mutual

Com sede em Boston, nos Estados Unidos, o Grupo Liberty Mutual Insurance, companhia global de seguros
de ramos elementares, completou 100 anos em 2012 e emprega mais de 50 mil pessoas em mais de 900 escritórios pelo mundo.
Liberty
Mutual

O grupo ocupa a 81ª posição da lista Fortune 100 das maiores empresas dos Estados Unidos com base no
faturamento de 2012.

3ª maior companhia em seguros pessoais e patrimoniais dos Estados Unidos.

100
Liberty
international

Liberty
seguros

em 2012 a companhia
completou um
século de existência

5,7 mi

5,7 milhões de
residências
seguradas

50.000

Mais de 50 mil
funcionários

14 mi
900
US$ 829 mi

14 milhões de
veículos segurados

900 escritórios
em 28 países

Lucro líquido de US$
829 milhões em 2012

liberty International

América do norte

europa

ásia

A Liberty International é a 2ª maior empresa internacional em Riscos Patrimoniais e Responsabilidade Civil,
com 11.400 funcionários e receita de US$ 8,6 bilhões. Sua unidade estratégica de negócios opera em duas áreas:

Canadá
Estados Unidos

Liberty International

América do sul

Alemanha
França
Espanha
Holanda
Irlanda
Itália
Polônia
Portugal
Reino Unido
Suíça
Rússia
Turquia

Tailândia
Singapura
China
Emirados Árabes
Índia
Malásia
Vietnã

Venda de produtos a pessoas e empresas locais em 28 países.
Liberty International Underwriters (LIU)

Fundada em 1999, é a divisão de riscos especiais do Grupo Liberty Mutual, que fornece uma linha especial de
seguros. Com sede em Nova York, a LIU opera na América do Norte, na Europa, na Ásia, na Oceania e na
América Latina.
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Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Equador
Venezuela

oceania

Austrália
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grupo liberty mutual no brasil e no mundo

canais

Grupo Liberty Seguros Brasil
Varejo

O Grupo Liberty chegou ao Brasil em 1996, ao adquirir a Companhia Paulista de Seguros, tradicional no ramo
desde 1906.
Com a incorporação da Indiana Seguros, em 2008, a companhia reforçou a estratégia de ser um grupo multimarca e multicanal.
Hoje, a Liberty Seguros ocupa a 5ª posição em seguros de automóveis no País e conta com mais de 1,6 mil funcionários,
distribuídos em 81 filiais espalhadas por todo o Brasil. Com crescimento anual de 15,5% durante os últimos quatro anos, a
Liberty Seguros faturou R$ 2,2 bilhões em 2012.
Como parte de uma visão de crescimento e do plano de desenvolvimento da marca e da empresa no País, foi
realizada a assinatura do patrocínio da Copa do Mundo FIFA 2014™.

A distribuição de nossos produtos é feita por duas linhas de negócios:
• Seguros Pessoais
• Seguros Corporativos
Temos um portfólio completo de soluções e somos
pioneiros e especialistas em seguros personalizados
para funcionários de empresas, os seguros de afinidade (Affinity).
Além disso, a divisão de Grandes Riscos e Riscos Especiais do Grupo Liberty Mutual, chamada de Liberty International Underwriters (LIU), foi constituída em 1999,
nos Estados Unidos, para fornecer uma linha de seguros
especiais, e começou a operar no Brasil em 2008.

Parceria com mais de 16 mil corretores, aos quais disponibilizamos um amplo
portfólio de produtos para os clientes, sejam eles pessoas físicas, sejam empresas.

Concessionárias

Parceria por meio da marca Indiana
Seguros e seus corretores.

Affinity

1,2 mi

de veículos
segurados em sua
carteira

1,3 mi
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2,2 bi

em prêmios
emitidos

Parceria com empresas para oferecer
aos colaboradores um programa de seguros e benefícios exclusivos.

Instituições Financeiras

brasil

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará

DE CLIENTES ATIVOS
E MAIS DE 16 MIL
CORRETORES
CADASTRADOS

Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe

Parceria com bancos nacionais e internacionais para fornecer um portfólio
completo de soluções de seguros.

cooperativas

Parceria que proporciona a venda de
seguros para os cooperados e seus dependentes por meio de um canal exclusivo de atendimento e fornecimento de
produtos e serviços.
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mapa de produtos
52 produtos voltados para pessoas
Liberty Vida Perfil

Lista de produtos

O produto é precificado de acordo com o comportamento do segurado, e não pela idade cronológica.

LIBERTY SEGUROS

Telessubscrição - Processo pioneiro no mercado PRODUTOS AUTO
brasileiro. Uma enfermeira entra em contato com o se- Liberty Auto Perfil
gurado para a realização da entrevista de saúde.
Liberty Auto Frotas

Liberty AutoConsciente

O produto é uma opção para proprietários de veículos
que não têm seguro e que não podem arcar com os
custos de seguro convencional.
Sua cobertura abrange danos materiais, corporais e
morais causados a terceiros pelo veículo segurado.

Liberty Auto Exclusivo
Liberty Caminhão
Liberty Auto Consciente
Carta Verde
PRODUTOS RISCOS PATRIMONIAIS
Liberty Residência
PRODUTOS PESSOAiS
Liberty Vida Mais Tranquila
Liberty Vida Pequena Empresa
Liberty Vida Global
Liberty Vida Perfil
Liberty Vida Especial
Liberty Acidentes Pessoais Individual
Liberty Acidentes Pessoais Coletivo
Liberty Vida em Grupo / Acidentes Pessoais (convencional)
Liberty Vida em Grupo Perfil
Liberty APC Planos Especiais
Liberty 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

PRODUTOS BANCOS
BRB Auto Consciente
BRB Residência Premiável
BRB Vida Especial
Safra Residência

INDIANA SEGUROS
PRODUTOS AUTO
Seguro Auto Chevrolet
Seguro dos Concessionários VW
Seguro dos Distribuidores Ford
Abraseg Auto
Seguro Peugeot
Citroën Seguros
Seguro Auto Renault
Seguro Auto Nissan
Seguro Auto Chery
PRODUTOS PESSOAiS
Tranquilidade Peugeot
Tranquilidade Citroën
Proteção Financeira Concessionárias
PRODUTOS PROTEÇÃO MECÂNICA
Proteção Mecânica Indiana
Proteção Mecânica GM
Citroën Extensão de Garantia
Peugeot Extensão de Garantia
Extra Garantia Sedif

PRODUTOS AFFINITY
Liberty Affinity Auto Perfil
Liberty Affinity Residência
Liberty Affinity Vida
Liberty Affinity Acidentes Pessoais
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mapa de produtos
grandes riscos e riscos especiais

56 Produtos para empresas de pequeno e médio porte
Desenvolvemos soluções de seguros customizadas para atender àquilo que realmente é importante para os diversos ramos de atividade comerciais e industriais. Entre os
diferenciais nas coberturas estão:
Liberty Salões de Cabeleireiro

Lista de produtos

Responsabilidade Civil Cabeleireiro

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
auto
Liberty Auto Frotas
Liberty Caminhão

MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS
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 Pessoais Convencional
Liberty Prestamista
Liberty Vida em Grupo Perfil
Liberty APC Planos Especiais

Vida
Liberty Viagens Corporativas
Liberty Acidentes Pessoais Coletivo
Liberty Vida em Grupo/ Acidentes Pessoais Convencional
Liberty Vida em Grupo Perfil
Liberty APC Planos Especiais
Responsabilidade Civil & Diversos

Cobre acidentes causados por instrumentos para corte de
cabelo, queimadura na pele por secador, chapinha e outros tratamentos químicos de cabelo que causarem danos
exclusivamente corporais ao cliente.
Liberty educadores
Responsabilidade Civil Geral & Profissional

É um seguro com soluções personalizadas às necessidades de instituições de ensino, tais como creches, escolas,
colégios, cursinhos e faculdades de médio e pequeno
porte. O seguro oferece coberturas de Responsabilidade
Civil, Geral e Profissional por eventuais danos e ocorrências com alunos, funcionários, bolsistas e prestadores de
serviços nas dependências da unidade.
Liberty indústria de produtos metálicos
Responsabilidade Civil Prestação de Serviços
em Locais de Terceiros

O seguro cobre qualquer dano material e corporal a
terceiros durante execução de serviços, decorrentes de incêndio, explosão, queda, lançamento, defeitos de máquinas utilizadas pelo segurado, acidente causado por falha
humana na execução do serviço, atos de vandalismo, etc.
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Responsabilidade Civil
Liberty Eventos
Liberty Feiras e Exposições
Liberty Educadores
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 Pet Shops
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
Liberty Máquinas e Equipamentos
Liberty Equipamentos Agrícolas

Liberty Responsabilidade Civil Geral
Liberty Obras de Arte
Liberty Entretenimento
Riscos Patrimoniais
Liberty Empresarial Premium
Liberty Engenharia
Transportes
Liberty Marine

Liberty sequestro, resgate e extorsão

Liberty Responsabilidade Ambiental

Produto pioneiro no mercado brasileiro. Garante
ao contratante o amparo por danos patrimoniais decorrentes de crimes de extorsão por ameaça ou por
sequestro.

Garante, ao contratante, o amparo para o pagamenGarante o pagamento de prejuízos financeiros cauto de indenização decorrente de ações relacionadas a sados a clientes em consequência direta de falhas no
danos ambientais causados pela atividade do segurado. serviço prestado pelo segurado.

Oferece, ainda, consultoria especializada em segurança e gerenciamento de crise em caso de sinistro.

Liberty Responsabilidade Profissional (E&O)

O seguro cobre danos ambientais originados na propriedade do segurado ou de terceiros ou no transporte
•
de mercadoria.
•
É possível contratar Garantias Especiais, como lim- •
peza de pista e armazenamento de tanques subterrâneos.

Oferece coberturas especiais como:
Quebra de sigilo profissional
Atos desonestos dos empregados
Gerenciamento de crises

Lista de produtos
FOCO EM SEGUROS E RESSEGUROS DE RISCOS
ESPECIAIS PARA GRANDES EMPREENDIMENTOS
Liberty Garantia
Liberty Responsabilidade Profissional (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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A comunicação com o cliente acontece de formas variadas, passando por peças impressas de comunicação,
mensagens por e-mail ou SMS, WEB pelo Meu Espaço e aplicativo móvel para smartphone, o que permite ao
segurado comunicar sinistros, e pela Central de Atendimento 24 horas. A interação também ocorre por meio de
parceiros, pela Assistência 24 horas, pela Assistência a vidros, por Rastreadores e outros serviços.
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relacionamento com o cliente
A Liberty Seguros acredita em relacionamentos duradouros, por isso procura sempre fazer o seu melhor
para satisfazer seus clientes.

OUVIDORIA

1 - Humanizar o atendimento

Compromissos da Ouvidoria da Liberty Seguros:
2 - Melhorar o tempo médio de
3 - Reduzir o volume de
resposta
reclamações dos segurados

RECLAME AQUI

A Liberty Seguros ocupa o 2° lugar no índice de
respostas e de “voltaria a fazer negócios”, além de ser
a única seguradora a conquistar o quesito “bom” em
reputação.
HELP LINE

Canal exclusivo de atendimento para corretor e funcionários da Liberty Seguros que precisam de informações relacionadas ao sistemas de cotação, emissão,
pagamentos e outras.
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira,
das 7h às 21h, e aos sábados, das 7h às 18h.

CENTRAIS de atendimento

4004-5423 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7095423 (outras localidades)

atendimentos em 2012

2.248.555

Assistência 24 horas

0800 701 4120 (auto/vida)
0800 702 5100 (empresas/residência)

34,4%

42%

Property: 

5%

Pr:

10%

Vida: 

3%

BA:

9%

Total: 

823

Rj: 

9%

Mg:

: 7%

Rs: 

5%

Indiana: 

773.471
atendimentos por chat

Chat online e Meu Espaço

www.libertyseguros.com.br

39.700

voltaria a fazer negócios

41.1%

clientes ouvidos
em 2012 por meio
das pesquisas de NPS

2.207

Monitoramento da satisfação

65,6%

5.11

Sp: 

Auto/RC: 

179

recursos por estado
92%

Liberty:644

total:823

avaliação do consumidor

nota consumidor

recursos por ramo

recursos analisados

índice de solução

82,7%

1.475.084
atendimentos por telefone

Fonte: Reclame Aqui – período de 6 meses

clientes
responderam a 11
pesquisas online e
via telefone

O tempo médio de resolução dos
recursos foi de 11 dias, 15% menor do que
o tempo médio praticado pelo mercado

Facilidades implantadas em 2012

• Acompanhamento dos serviços por meio de indicadores e SLAs (Service Level • Criação da área de Gestão de Clientes, que busca a melhoria contínua e permaAgreement).
nente excelência operacional.
• A satisfação do cliente é monitorada pelo NPS (Net Promoter Score), por meio • Reestruturação do Núcleo de Qualidade na área de Operações, tendo como canal de
de nota para o serviço utilizado.
entrada o site institucional, o SAC e as Mídias Sociais. O núcleo também faz a gestão
das reclamações no site Reclame Aqui.
• Atendimentos monitorados pelo Núcleo de Qualidade, que sugere treinamentos
e melhoria nos processos.
• Lançamento do Projeto Inovação, que permite um maior foco no desenvolvimento de ofertas, produtos e serviços diferenciados e inovadores para nossos
clientes.

nps médio - pontos de contato 2012
A ampliação dos serviços pelo canal chat aumentou
sua representatividade em relação ao total de contatos

460
cerca de

Aumento de

23,1%
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48,9%

34,4%

colaboradores estão envolvidos nas
operações de Central de Vendas Novas,
Emissão, Pós-Vendas, Atendimento de
Sinistros e Atendimento de Renovação.

63%
carro reserva

renovação

49%
sinistro roubo/furto

62%
cobrança

73%
serviço mecânico

66%
telemarketing

46%
endosso

sinistro parcial

vidros

68%
rastreador

68%
sinistro residência

67%
reboque

48%
sinistro indústria integral

76%
75%
vistoria prévia
60%
assistência residência
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relacionamento com os corretores

relacionamento com imprensa

Os corretores são parte fundamental do trabalho da Liberty Seguros, por isso procuramos envolvê-los ao máximo em nossas ações, além de oferecer treinamentos,
realizar campanhas e fazer pesquisas periódicas.

A Liberty Seguros se relaciona com a imprensa de
forma ética, transparente e imparcial, atingindo veículos impressos, online, rádio e TV, com foco em
publicações voltadas a economia, negócios, seguros,
marketing e cotidiano, além de mídias especializadas.

• Treinamentos online e presenciais sobre os produtos da empresa
• Régua de relacionamento
• Help Line: canal exclusivo de atendimento
• Campanhas de incentivos de venda

• Lançamento da primeira campanha integrada de PRÊMIO
marketing centrada no patrocínio da Copa do MunEm 2012 a Liberty Seguros recebeu o XV Prêmio
do da FIFA 2014™
Cobertura – Performance – Melhor Campanha de Mí• Lançamento das unidades de Seguros Corporativos dia 360° do mercado segurador.

Em 2012, a empresa esteve presente em 465 maté- • Seguros voltados para o segmento PME
rias na imprensa brasileira, as quais abordaram assuntos como:
• Seguros para grandes riscos e riscos especiais
• Lançamento da linha de nichos industriais

• Pesquisas de satisfação
• Participação em ações sociais e eventos
• Programa de visitas à Matriz
• Em 2012: Campanha Artilheiros, Campanha Artilheiros Vida e Campanha Seleção Premiada, com
premiações diversas

RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÕES CIVIS
A Liberty Seguros conta com representantes em todas as Comissões e Grupos
Também contatamos órgãos de autarquias públicas responsáveis pelo transporte
de Trabalho da CNSeg.
público de grandes cidades, como companhias de metrô, trem, ônibus, engenharia
de tráfego, entre outros.
Além disso, com o Projeto Sinal Livre, a empresa iniciou contato e relacionamento com secretarias municipais das cidades de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.
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Recursos Humanos e relacionamento com o funcionário
TREINAMENTO

1.500 colaboradores em todo o País receberam treinamento em 2012. Foram mais de 45 mil horas em
capacitação.

As pessoas são o nosso maior ativo, por isso investimos sempre em seu desenvolvimento.
• Jeito de Ser Liberty: temas e ações para novos
funcionários.
• Capacitação Técnica: temas e ações para alavancagem de competências específicas.
• Gestão do Futuro: temas e ações que visam despertar a cultura de inovação.

A Liberty Seguros criou em 2012 o Programa Sinta-se 41% de 533 posições trabalhadas em 2012 concluídas
Bem, que apresenta uma série de iniciativas desenvolvi- por meio de promoções horizontais e verticais, além de
das especialmente para cuidar dos funcionários.
80 posições divulgadas internamente.

• Projeto Mãe  
Ações em 2012
• Programa de Desenvolvimento para a Liderança - • Coach da Saúde     
14 executivos preparados para atuarem como men- • Leve na Boa
tores de 28 funcionários

• Pesquisa de Clima Organizacional (ECO) - Mais de • Orientação fonoaudiológica
200 planos de ação implementados em parceria com • Ginástica Laboral
as diretorias e com a área de RH
• Patrocínio de Provas de Corrida de Rua
• III Semana do Profissional Liberty e SIPAT - 1.100 • Locação da Quadra de Futebol Society
participações de funcionários e 40 palestras com • Orientação Ergonômica
temas voltados ao desenvolvimento profissional e • Campeonato de Futebol Anual
• Campanha de vacinação
pessoal
• Campanhas de promoção da saúde e do bem-estar
• Acessibilidade Garantida por meio da Educação a
(Campanha de Vacinação Contra Tétano e Hepatite B)
Distância - Mais de 60 cursos disponibilizados
• Doação de sangue em hospitais
• Biblioteca Liberty - Cerca de 1.300 títulos que visam • SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes
o desenvolvimento profissional e cultural
no Trabalho)

benefícios e elegibilidade

diretores, VICE-PRESIDENTE E PRESIDENTE

superintendentes

gerentes e analistas consultores

Idem ao lado
Assistência Médica - Plano LS2 - Skill
Assistência Médica - Plano Dinâmico - Seguros
Unimed

Idem ao lado
Assistência Médica - Plano L19 - OMINT
Assistência Médica - Plano Sênior - Seguros
Unimed
Check-up - Hospital Albert Einstein ou Fleury

45.000
1.100
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Número de Funcionários

Distribuição do número de Funcionários

horas em capacitação

participações dos nossos funcionários

40
+200

palestras de
diversos temas a
todos os níveis da
companhia

849
homens

737

411

têm nível superior
(3º grau completo)

têm nível superior incompleto
(3º grau incompleto)

Tempo de serviço

Faixa etária

de 0 a 2 anos: 

544

Até 25 anos: 

de 2 a 5 anos: 

411

De 26 até 35 anos: 701

de 5 a 10 anos: 

455

De 36 a 45 anos: 

521

de 10 a 20 anos: 

191

De 46 a 55 anos: 

147

Acima de 20 anos:  34

582

563

funcionários por área de atuação

785

Marketing, Produtos,
Central de Atendimentos,
Telemarketing

mulheres

252

para atuarem como mentores de

28 funcionários

286
homens

16

Estratégia, Relação com
Investidores, Governança
Corporativa

573

Nas sucursais

14 executivos

232

Acima de 55 anos:  34

Resseguro, Cosseguro,
Sinistros, Riscos, Emissão,
Técnico-Produção

homens

+

mulheres

Na Sede da empresa

Em 2012 foram preparados

+

786

planos de ação
em parceria com
as diretorias e
a área de RH

Estacionamento
Aparelho celular

+
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Idem ao lado
Assistência Médica - Plano LS1 - Skill
Assistência Médica - Plano Líder - Seguros
Unimed
Automóvel
Ticket car
Check-up - Laboratório Fleury

Acessibilidade

Em 2012 instalamos elevadores para deficientes e fizemos a marcação de piso tátil para que todos os nossos
funcionários tenham facilidade de acesso.

Outros programas em andamento

Vale-Refeição
Vale-Alimentação
Vale-Transporte/Ônibus Fretado
Seguro de Vida em Grupo com Cobertura
automática para cônjuge (50%) e Assistência
funeral (dependentes legais e pais)
Assistência Médica - Plano SC3 - Skill
Assistência Médica - Plano Versátil - Seguros
Unimed
Assistência Odontológica
Auxílio-Creche
Auxílio-Babá
Extensão de Concessão do Auxílio-Creche e/
ou Babá
Convênio Farmácia
Seguro Affinity
Previdência Privada
Empréstimo Consignado (Banco Itaú e
Santander)
RCF - Responsabilidade Civil (Facultativo)

Formação educacional dos funcionários

ATRAÇÃO DE TALENTOS

Programas lançados em 2012

Comum a todos os funcionários

Total de funcionários e divisão por sexo
(na sede e nas sucursais)

213
mulheres

40

aprendizes
(Lei da Aprendizagem)

65

Administrativo-Financeira
(Informática, Financeiro,
Contabilidade, Recursos
Humanos, Serviços Gerais)

funcionários portadores
de necessidades especiais
(PNE)

25

PUBLICIDADE E MARKETING
Em 2012, a Liberty Seguros lançou a primeira campanha integrada de marketing centrada no patrocínio
da Copa do Mundo da FIFA 2014™. A campanha
contou com anúncios em TV aberta, TV fechada, revistas, mídia e ações de engajamento online, além de
eventos e campanhas de incentivo para funcionários e
corretores.
As principais mensagens da campanha de 2012 foram:
• Responsabilidade compartilhada
• Trabalho com integridade
• Patrocínio da Copa do Mundo da FIFA 2014™
• Orgulho de ser brasileiro

maiS PRÊMIOS EM 2012

9º Prêmio Segurador Brasil – Melhor Desempenho
em Transportes Internacionais
Prêmio Profissional de Tecnologia da Informação
2012 - Segmento Finanças – concedido a Ana D´Amaral, diretora de Tecnologia da Informação da Liberty
Seguros, pela revista Informação Hoje.
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se cada um fizer a sua parte,
será possível resolver grandes
questões sociais. a Liberty
Seguros sabe que, juntos,
somos mais eficientes
28

Aspectos Sociais
e Ambientais
29

Ações sociais realizadas em 2012

SEMANA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

No ano em que o Grupo Liberty Mutual Insurance completou um século de existência, conseguimos desenvolver diversas atividades sociais e ambientais das quais nos
orgulhamos e que reforçam o principal valor da Liberty Seguros, a responsabilidade.

Motorista responsável, compartilhe esta responsabilidade
Em 2012, a Liberty Mutual se uniu à Organização
das Nações Unidas (ONU) na Década para Segurança
no Trânsito.

2.400 2.000 10.000 +10t
horas
semanais

funcionários e
colaboradores

Na Semana do Voluntariado foram mais de 2.400 horas dedicadas ao trabalho voluntário, com 1.200 funcionários engajados em todo o País e 800 colaboradores envolvidos em atividades sociais externas.

itens na campanha
do agasalho

mais de 10 toneladas
de alimentos

Arrecadamos mais de 10 mil itens na Campanha do
Agasalho, aumento de 80% em relação à edição de
2011. Foram mais de 10 toneladas de alimentos e mais
de 286 brinquedos novos durante a Campanha de Natal, um aumento de 170% em relação ao ano anterior.
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781

bolsas de sangue
doadas

vidas
salvas

Nossa campanha de Doação de Sangue, no Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, totalizou 237
bolsas de sangue, quantidade que pode salvar até 781
vidas.

Na terceira semana de setembro, período em que se
comemora o tema no Brasil, procuramos trazer à tona
discussões e ações relacionadas à segurança no trânsito
com o intuito de aumentar a conscientização de motoristas, pedestres, passageiros e sociedade em geral.
• Todas as matérias publicadas no Blog
(www.responsavelcomovoce.com.br) de 17 a 25 de
setembro tiveram a temática de segurança no trânsito, tendo sido recebidas 712 visitas, um aumento de
400% em comparação com as semanas anteriores
• No Facebook, inserimos diariamente um post sobre
o assunto e recebemos 335 likes, 313 compartilhamentos e 12 comentários
• Realizamos ações de educomunicação com funcionários, corretores e sociedade
• Teatro interativo: para levar o tema à sociedade
como um todo, realizamos uma ação de teatro interativo sobre o tema no Conjunto Empresarial Santo
Amaro, em São Paulo, local que recebe mais de 15
mil pessoas diariamente

100

350

75

mudas
plantadas

crianças participaram de palestras
sobre segurança no trânsito

ongs
beneficiadas

No campo ambiental, a Liberty Seguros contou com a Mais de 350 crianças receberam instruções e educa- No total, a Semana do Voluntariado beneficiou mais de
ação de plantio de árvores. Foram plantadas 100 mu- ção relacionadas à Segurança no Trânsito, e mais de 75 ONGs em todo o País.
das no município de Barueri, em São Paulo.
200 jovens participaram de orientação profissional e
coaching.
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SINAL LIVRe

ASPECTOS AMBIENTAIS

A Liberty Seguros quer ajudar a tornar mais seguro responsáveis e seguros na locomoção, são os principais
e tranquilo o percurso de ida e volta dos brasileiros que pilares dos projeto.
se locomovem nos grandes centros urbanos.

Todos os anos a Liberty Seguros implanta práticas para diminuir o impacto de suas operações e ajudar na preservação do meio ambiente.
• Energia: unificamos os relógios reduzindo 54,96% do consumo no ano
• Reciclagem: reestruturamos o processo de coleta seletiva em nossa matriz

Em 2012 realizamos:

Nós acreditamos que é possível melhorar a mobilidade por meio da responsabilidade e segurança. •
Como Seguradora Oficial da Copa do Mundo da FIFA
2014™, a Liberty Seguros optou por implementar o
projeto em 10 cidades-sede que receberão a Copa das
Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo da
•
FIFA 2014™.
Sensibilizar, engajar e educar o motorista, o pedestre, o ciclista, o motociclista ou o usuário do transporte
público, para adotar condutas e comportamentos mais

Projeto piloto na cidade de São Paulo com a participação de 123 estudantes de escolas públicas da
região do entorno do estádio que receberá o jogo
de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2014™
Diálogo com a comunidade para apresentar a causa e estimular o engajamento entre moradores, comerciantes, subprefeito, representantes de organizações como Metrô, CET, igrejas, SESC Itaquera
e outros

“Andar com responsabilidade
é andar seguro”

O papel da Liberty Seguros no projeto Sinal Livre é:
•
•
•
•

Reconhecer boas práticas
Influenciar políticas públicas
Educar
Engajar

Kit sustentável

Com o objetivo de reduzir o uso de papel na
emissão de seus documentos, a Liberty Seguros
implantou no canal Concessionária o projeto do Kit
Sustentável.
A iniciativa resultou na economia de 54 toneladas de
papel por ano.

Os demais documentos (Apólice e Manual do
Segurado) estão disponíveis no “Meu Espaço” (www.
indiana.com.br/meuespaco).
A ação é parte da política de responsabilidade social
da companhia, que já faz uso de papel reciclado com
certificação FSC (Forest Stewardship Council), a qual garante a procedência e o processo ecologicamente correto
do produto, seguindo o cumprimento das leis vigentes.

Reaproveitamento de veículos
sinistrados sem condições de uso

• 300 carros salvos em 2012
• Remoção e destruição dos veículos sinistrados feitas
pela Gerdau pelo processo que separa ferro, cobre,
aço, borracha e outros componentes (o ferro é encaminhado à caldeira e reciclado)

O novo kit conta com:
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•

Cartão Semente que pode ser plantado

•

Folder de boas-vindas impresso, constando o cartão
de assistência 24 horas com os dados da apólice
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expediente

Este relatório é uma publicação da área de
Assuntos Corporativos da Liberty Seguros.
Coordenação
Natália Maldonado Castilho
Apuração, Tratamento e Edição de Textos,
Arte e Diagramação
Agência GaPconteúdo
Fotos
Acervo Liberty Seguros e Banco de Imagens
GaPconteúdo
Agradecemos a todos os funcionários que cederam
suas imagens para ilustrar este relatório.

www.facebook.com/libertyseg
www.youtube.com/libertysegurosbrasil
Agosto 2013
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