
onsc i en te da importân
cia de sua atuação para a 
sociedade, o GRUPO SE
GURADOR BANCO D O 
BRASIL MAPFRE assumiu 

importantes compromissos c o m a 
sustentabilidade, de alcance mundial, 
visando garantir que suas atividades 
tenham como f im, também, a contr i
buição para o desenvolvimento pleno 
da sociedade em harmon ia c om a 
preservação do meio ambiente. São 
objetivos transformados em princípios 
e atividades. 
Por meio do Pacto Global e dos Ob 
jetivos do Mi lên io , ambos propostos 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), e do PSI (Principies for Sus-
tainable Insurance, da UNEP), a ser 
lançado na Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sus
tentável Rio+20, em junho de 2012, 
o Grupo BB MAPFRE par t ic ipa do 
desenvolvimento de um novo acordo 
global de apl icação da sustentabil i
dade no mercado de seguros. 
Mas não é apenas c om ações vo l 
tadas ao mercado de seguros que a 
companhia compactua. 
A Academ ia de Sus ten tab i l i dade , 
pioneira no mercado de seguros e 
criada para engajar todos os públicos 
de interesse da organização à causa, é 
outra iniciativa do Grupo que resulta 
da adoção de um mode lo de gestão 
que al inha as estratégias de negócio 

às considerações.e demandas de seus 
stakeholders. 
Por me io de encontros presenciais 
de formação realizados em parceria 
c om a Fundação Getu l io Vargas, o 
Grupo BB MAPFRE promove a dis
cussão de temas relevantes sobre 
sustentabilidade no Brasil, envolvendo 
colaboradores e fornecedores. 
Outro projeto de grande alcance so
cial é o Vila Ambiental, um centro de 
educação instalado no Parque Vi l la-
Lobos (SP) que recebe alunos c om 
idade entre 8 e 10 anos das escolas 
das redes pública e pr ivada, além 
do público em geral . Resultado da 
economia proveniente da ecoef ic i -
ência gerada por processos internos, 
como a redução do papel, o espaço 
já recebeu a v is i ta de mais de 30 
mi l pessoas, entre crianças, pais e 
professores, desde o seu lançamento, 
em 2009 . 
Diversos prêmios reconheceram o 
esforço e o c omp r ome t imen t o do 
Grupo BB MAPFRE com os princípios 
da sustentabilidade. E até os clientes 
também já estão sendo beneficiados, 
uma vez que a ecof ic iência gerada 
permitiu a concessão de um desconto 
de R$ 113 na renovação de apólices 
de seguro aos segurados aprovados na 
inspeção veicular ambiental, obriga
tória na c idade de São Paulo. 
O projeto inc lu iu , a inda, a conces
são de bônus, equivalente ao dobro 

do valor pago na taxa de inspeção, 
para ser u t i l i zado c o m o desconto 
na renovação ou contratação de um 
novo seguro. 
O Grupo BB MAPFRE acredita que 
os valores e as diretrizes que or ien
tam a sua conduta soc ioambienta l 
responsável geram valor ao negócio 
e contribuem diretamente para a me
lhora da qual idade de vida de todos 
os públicos envolvidos em suas ativi
dades e para a vida no planeta como 
um todo. Esta é a razão pela qual o 
compromisso do Grupo BB MAPFRE 
com o crescimento do con jun to de 
ações rumo às práticas sustentáveis 
é tão valorizado e reconhecido. Mais 
que isso: é o nosso cam i nho sem 
volta para um futuro sustentável. 
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Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 45, 2012. 




