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Missão
Assegurar proteção financeira e 
tranquilidade aos nossos clientes, 
em uma relação única de agilidade, 
confiança e transparência.

Visão 
Até 2012, ser a empresa preferida por 
clientes e corretores, nos principais 
mercados em que atua, estando 
entre as mais rentáveis.

Valores

Buscamos sempre os melhores resultados.
Cumprimos o que prometemos.
Somos acessíveis e dinâmicos.
Temos vocação para servir.
Valorizamos os colaboradores  
e o trabalho em equipe.
Somos comprometidos com 
a sustentabilidade.

A missão, visão e valores permeiam todas as unidades e relações da Companhia.  | GRI 4.8
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Mensagem do 
Presidente do Conselho 
de Administração | GRI 1.1 e 1.2

A SulAmérica completou 116 anos em 2011, destacando-se entre 
as empresas centenárias do País por sua história de grande su-
cesso. Alcançarmos essa marca demonstra que estamos acer-
tando em nossas escolhas e em nossa visão de futuro, sendo 
bem-sucedidos na realização de nossa missão e transformando 
sonhos em conquistas. 

Animados por nossas realizações, vamos investir para tornar 
nossa marca ainda mais reconhecida e desejada, oferecendo 
produtos e serviços alinhados com a evolução da sociedade, 
da tecnologia e do meio ambiente, fortalecendo nossa filo-
sofia de gestão baseada em uma proposta de agilidade, con-
fiança e transparência. 

temos convicção que oportunidades não nos faltarão para 
concretizar mais esses sonhos. o mercado segurador brasileiro 
apresenta boas e sólidas perspectivas de crescimento, princi-
palmente quando comparado ao de outros países desenvolvi-
dos. Além disso, estamos testemunhando a expansão da nossa 
economia, impulsionada por ações de estímulo do governo e 
investimentos em grandes obras de infraestrutura, que promo-
vem o aumento de renda e, assim, contribuem para o ingresso 
de novos consumidores no mercado de seguros. 

Devemos reconhecer que entre os principais desafios do nos-
so setor certamente está a capacidade de alcançarmos uma 
parcela cada vez maior da população, com produtos e serviços 
adequados às suas necessidades. Ao mesmo tempo, devemos 
participar ativamente do aprimoramento do ambiente regu-
latório, cujos reflexos se estendem, inclusive, aos resultados 
econômico-financeiros de todos os atores dessa indústria. 

nosso setor também observa com atenção a ocorrência de even-
tos climáticos severos cada vez mais frequentes, que afetam di-
retamente a economia do País e que vêm aumentando nossos 
custos com indenizações. outros aspectos também contribuem 
para o modelo de desenvolvimento da indústria, entre os quais po-
deríamos destacar as questões associadas ao crescimento econô-
mico do Brasil, com impactos principalmente sobre os segmentos 
de saúde, vida e previdência. A maior longevidade da população, a 
melhoria da qualidade de vida e a utilização de novas tecnologias 
de saúde, muitas vezes associadas a custos mais altos, impõem 
desafios ao mercado, que se vê diante da necessidade de anteci-
par-se às mudanças e rapidamente ajustar-se aos novos cenários. 
| GRI EC2 

As estratégias desenvolvidas por nós na SulAmérica, em es-
pecial após termos promovido a abertura de capital em 2007, 
têm nos permitido estar estrategicamente posicionados dian-
te desses novos desafios e oportunidades. esse posicionamen-
to envolve, entre outras questões, uma ampla adoção das me-
lhores práticas de governança corporativa e a otimização de 
nossa estrutura organizacional.

A SulAmérica está 
bem posicionada para 
aproveitar as perspectivas 
de crescimento do setor
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Diante disso, nós acreditamos estar preparados para conquis-
tar cada vez mais espaço em um mercado disputado por gran-
des grupos econômicos nacionais e internacionais, inovando e 
desenvolvendo produtos que atendam às necessidades de nos-
sos clientes e corretores. 

estamos celebrando o fato de termos alcançado bons resul-
tados em 2011, apresentados em detalhe nesse relatório. Cres-
cemos com apoio de uma estrutura de distribuição presente 
nos principais mercados do território nacional, por meio da 
qual oferecemos os melhores serviços para nossos corretores 
e nossos segurados. investimos na otimização de processos de 
apoio e rotinas operacionais, com ganhos de sinergia em toda 
a Companhia e com nossos parceiros de distribuição.

Para garantirmos nossa longevidade, pensamos estrategica-
mente e investimos constantemente em nossas operações. 
Adotamos a sustentabilidade como um valor, disseminando 
esse conceito de forma abrangente em toda a Companhia. 
Como exemplo disso, em 2011 evoluímos ainda mais e ele-
vamos o alcance de nosso Comitê de Sustentabilidade, que 
passou a vincular-se diretamente ao Conselho de Administra-
ção. Setorialmente, temos contribuído para promover o tema 
participando ativamente de comitês e ações dos órgãos que 
representam os mercados onde atuamos, apoiando especial-
mente as iniciativas da Confederação nacional das empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização (Cnseg). 

em reconhecimento às práticas de gestão em sustentabilidade 
adotadas, pelo terceiro ano consecutivo somos a única segu-
radora a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade em-
presarial (iSe) da BM&FBovespa, fato que para nós representa o 
reconhecimento do acerto de nossas iniciativas.

no ano passado, a SulAmérica aprimorou o alinhamento dos 
interesses de seus acionistas e administradores, e adotou um 
novo plano de remuneração, baseado em metas de longo pra-
zo e na valorização das ações da Companhia. Da mesma for-
ma, nosso Conselho de Administração aprovou a revisão de 
nossa Política de transações com Partes Relacionadas, forma-
lizando e unificando todas as práticas e recomendações sobre 
o tema em um único documento, disponível para consulta em 
nosso website. Por fim, o Conselho aprovou também a alte-
ração da Política de Distribuição de Dividendos para prever 
a possibilidade de distribuição de dividendos intercalares ou 
intermediários, a cada trimestre. 

essas iniciativas, juntamente com as melhorias que alcança-
mos nas demais práticas da Companhia, foram reconhecidas 
em várias premiações que recebemos, como o primeiro lugar 
no ranking das “Melhores Companhias para os Acionistas”, con-
cedido pela revista Capital Aberto, no segmento valor de mer-
cado entre R$ 5 bilhões e R$ 15 bilhões, além de menção honrosa 
em Governança Corporativa no 13º Prêmio Abrasca de Relatório 
Anual. A seção “Mês a Mês” deste relatório mostra os diversos 
prêmios que conquistamos em reconhecimento às nossas prá-
ticas nos campos de gestão de pessoas, desenvolvimento de 
produtos, relacionamento com clientes, enfim, de permanente 
busca pela excelência em tudo o que fazemos.

Acreditamos que a SulAmérica está preparada para enfren-
tar um cenário futuro desafiador e, ao mesmo tempo, muito 
promissor, com inovação, criação de novos paradigmas e boa 
governança. Alcançaremos com sucesso nossos objetivos, am-
pliando nosso mercado de atuação e ficando cada vez mais pró-
ximos dos nossos clientes e corretores com o engajamento e a 
dedicação de nosso time de excelentes colaboradores.

 
Patrick Larragoiti Lucas 

Presidente do Conselho de  

Administração da Sul América S.A. 
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o ano de 2011 foi marcado por ajustes em nossa estrutura 
e pela captura dos primeiros resultados dessas mudanças. 
Afinamos o time, lançamos novos produtos, aprimoramos a 
operação e, com isso, crescemos em todos os segmentos de 
negócios. Registramos um aumento de 14,7% nos prêmios de 
seguros da Companhia.

em Saúde e odontológico, nosso crescimento foi de 17,8%. 
lançamos uma nova estrutura de produtos voltados às peque-
nas e médias empresas, atendendo à crescente demanda dessa 
parcela do mercado. na carteira de planos odontológicos, atingi-
mos a marca de 500 mil segurados graças ao crescimento orgâ-
nico da SulAmérica e à incorporação da carteira de aproximada-
mente 150 mil segurados da Dental PlAn. A integração da Dental 
PlAn também trouxe expertise, estrutura e sistemas, que nos 
preparam para um crescimento ainda maior nos próximos anos.

no segmento de Automóveis, apesar do ambiente competitivo, 
com pressão nos preços e aumento de custos, atingimos a meta 
de crescimento de 7,3%, com mais de 1,5 milhão de veículos se-

gurados. Ampliamos nossa presença física em prestação de 
serviços com o início de operação de seis Centros Automotivos 
de Super Atendimento (C.A.S.A.).

em Ramos elementares, o principal avanço foi no aprimora-
mento da política de subscrição de riscos. Registramos em 2011 
um dos melhores resultados históricos. estamos prontos para 
aproveitar o bom momento do Brasil, que terá investimentos 
de destaque em portos, aeroportos e rodovias – especialmente 
aqueles ligados aos grandes eventos esportivos como a Copa do 
Mundo e os Jogos olímpicos –, além de outros empreendimen-
tos necessários para suportar o crescimento natural do País.

no segmento de Pessoas e Previdência, revigoramos nossa 
atuação e crescemos 7,8%. Fizemos um importante ajuste no 
balanço1, que, se não fosse considerado, teríamos em 2011 um 
dos melhores resultados na história desse segmento. na car-
teira de Vida, alcançamos 2,2 milhões de segurados. em Pre-
vidência, lançamos o site “Previdência Sem Blá Blá Blá”, uma 
iniciativa em educação financeira que contribui para a pou-
pança de longo prazo.

em Gestão de Ativos, tivemos mais um ano de sucesso, encer-
rando o ano com R$ 19,6 bilhões sob nossa gestão. Reforçamos o 
time dedicado a aplicações em renda variável e lançamos novos 
fundos, nos quais tivemos resultados bem acima do esperado.

Crescemos em todos os 
negócios e estamos ainda 
mais próximos de nossos 
clientes e corretores

Mensagem 
do Presidente | GRI 1.1 e 1.2

1 Mais informações no capítulo Desempenho econômico-Financeiro deste relatório e nas Demonstrações Financeiras da Companhia.
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todas essas conquistas foram facilitadas por diversas mu-
danças pelas quais a Companhia passou ao longo do ano. 
Analisamos cuidadosamente as estruturas dos segmentos 
de negócios e promovemos movimentações internas, além de 
trazer olhares novos de profissionais do mercado para termos 
os melhores talentos em posições-chave da SulAmérica. Dessa 
forma, conseguimos inovar e simplificar os processos e rela-
cionamentos entre as equipes.

na área Comercial, ampliamos a capilaridade, formamos es-
pecialistas em cada segmento e nos aproximamos dos nossos 
parceiros. Continuamos a valorizar os corretores por meio da 
reformulação da campanha de premiação e da proximidade no 
relacionamento por conta de visitas às filiais e de reuniões fre-
quentes com executivos da SulAmérica. em 2011, cerca de 2.000 
novos corretores passaram a atuar conosco.

Reforçamos o posicionamento da nossa marca com grande pre-
sença em mídias e com a participação em palestras e eventos. 
A marca forte e centenária da SulAmérica, sempre associada a 
solidez, segurança, transparência e agilidade, e o nosso capital 
humano são diferenciais estratégicos da Companhia.

A incorporação da sustentabilidade na gestão da Companhia teve 
novos avanços. Compreendemos e aplicamos critérios socioam-
bientais nas rotinas de trabalho, reduzindo, em especial, o uso de 

papel, e na construção de novas unidades, com tecnologias que 
otimizam o consumo de energia e água. elaboramos ainda nosso 
primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa (Gee), 
que nos ajudará a nortear a estratégia de redução e compensação 
das emissões nos próximos anos, por meio da execução de proces-
sos mais eficientes. Como meta para 2012 pretendemos incluir cri-
térios socioambientais em políticas já existentes, além de elaborar 
e aprovar uma política corporativa de gestão socioambiental jun-
to ao Conselho de Administração. | GRI EC2 

esses avanços nos mostram que estamos no caminho certo 
para encarar os desafios que virão. Completamos o ajuste in-
terno e já iniciamos um novo ciclo de crescimento. Acreditamos 
que o aprimoramento constante das operações e da gestão de 
pessoas, aliado a uma estratégia sólida de crescimento focada 
em rentabilidade, nos permitirá continuar nessa trajetória de 
sucesso: gerando valor aos acionistas e sendo a seguradora pre-
ferida de clientes e corretores.

Agradecemos a todos os colaboradores, acionistas, parceiros, 
corretores e clientes que contribuíram para a construção des-
ses 116 anos de SulAmérica e, em especial, para as conquistas 
alcançadas em 2011. tenho certeza de que serão seguidas de 
muitas outras nos próximos anos e ajudarão a construir uma 
nova fase na história desta Companhia. Que sejam todos reple-
tos de superação e realizações.

 
Thomaz Cabral de Menezes 

Presidente da Sul América S.A.
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Principais 
Indicadores

Resultados	(R$	milhões) 20111 20101 2009
Prêmios de seguros 9.426,1 8.266,1 8.679,6
Prêmios ganhos 8.944,5 7.864,5 7.769,5
Sinistros retidos e despesas com benefícios (6.670,6) (5.586,2) (5.699,7)
Custos de aquisição (1.057,0) (921,4) (880,7)
Margem bruta 1.216,9 1.356,9 1.189,1
Resultado antes dos impostos e participações 747,7 1.009,3 611,3
lucro líquido 445,7 614,0 413,5
lucro líquido recorrente2 448,1 426,6 413,5

Resultados	por	ação 2011 2010 2009
Quantidade de ações  843.887.793 843.887.793 843.887.793
lucro líquido (R$)  0,54 0,73 0,49
lucro líquido recorrente (R$)2  0,54 0,51 0,49
Valor patrimonial (R$) 3,6456 3,4268 3,3549
Preço por ação (R$) (último pregão do ano) 15,10 20,80 17,33
Valor de mercado (R$ bilhões) (último pregão do ano) 4.179,9 5.767,8 4.846,5

Balanço	patrimonial 2011 2010 2009
Provisões técnicas – seguros  4.787,4 4.225,0 4.646,8
Provisões técnicas – previdência complementar 2.554,6 2.259,5 1.906,6
Patrimônio líquido 3.076,5 2.891,9 2.831,1
Ativos totais 13.418,8 12.242,7 12.429,4

Indicadores	financeiros	e	operacionais	(%) 2011 2010 2009
Índice de sinistralidade3 74,6 71,0 73,4
Índice de custos de aquisição4 11,8 11,7 11,3
Índice de margem bruta5 13,7 16,9 13,6
Índice de despesas administrativas6 8,7 9,0 9,6
Índice combinado7 99,6 97,7 100,0
RoAe8 14,9 21,5 16,2
RoAe recorrente2, 8 15,0 14,9 16,2
Dividend payout ratio9 50,0 50,0 50,0

Dados	relevantes 2011 2010 2009
Ativos administrativos (R$ milhões) 19.614 17.520 14.440
número de funcionários 5.12310 5.163 5.328
número de filiais11 63 53 45
número de C.A.S.A. 35 29 18

1 Conforme orientações da Circular SuSeP n0 424/2011 publicada em abril de 2011, os prêmios referentes aos produtos de VGBl – Vida Geradora de Benefício livre, anteriormente classificados no 
segmento de seguros de pessoas, passaram a ser reconhecidos nos resultados de operações de previdência privada. Dessa forma, os resultados relativos ao ano de 2010 foram reclassificados para 
refletir essa mudança e permitir melhor comparação. 2 Dados recorrentes para 2010 e 2011. A diferença entre os dados contábeis e os dados recorrentes referem-se basicamente às vendas da parti-
cipação acionária da Brasil Veículos (BV) e do imóvel do Morumbi, em 2010, e contemplam efeitos de decisão datada de julho de 2005, mediante a qual a Agência nacional de Saúde (AnS) autorizou 
a SulAmérica a reajustar em 26,1% os preços das apólices de seguro saúde individual emitidas anteriormente a 1º de janeiro de 1999. 3 Índice de sinistralidade: sinistros retidos divididos pelos 
prêmios ganhos. 4 Índice de custos de aquisição: custos de aquisição divididos pelos prêmios ganhos. 5 Índice de margem bruta: margem bruta divida pelos prêmios ganhos. 6 Índice de despesas 
administrativas: despesas administrativas divididas pelos prêmios retidos. 7 Índice combinado: indicador de eficiência operacional das seguradoras que é medido pela soma do resultado da divisão 
das despesas com sinistros mais comissões pelos prêmios ganhos com o resultado da divisão das despesas administrativas, outras despesas/receitas operacionais e despesas com tributos pelos 
prêmios retidos. 8 RoAe: retorno sobre o patrimônio líquido médio. 9 Dividend payout ratio: percentual do lucro líquido ajustado destinado à distribuição dos dividendos. 10 o número total de 
colaboradores em 2011 não inclui os 88 colaboradores da Dental PlAn, pois os mesmos passaram a integrar a folha de pagamento em 01.01.2012. 11 nos relatórios de 2009 e 2010, só eram contabilizadas 
as 14 unidades centrais de cada cidade ou região. Desde 2011 a Companhia contabiliza todas as unidades físicas e, por isso, a mudança nos números apresentados.
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Perfil e  
Segmentos 
de Negócios
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A SuLAMéRICA
A Sul América S.A. é a maior seguradora independente do Brasil, 
com 116 anos de atuação e um portfólio diversificado de produ-
tos e serviços que compreende os segmentos de Saúde e odon-
tológico, Automóveis, Ramos elementares, Pessoas e Previdência 
e Gestão de Ativos. em 2011, a SulAmérica obteve prêmios de se-
guros no valor de R$ 9,4 bilhões e alcançou a marca de R$ 19,6 
bilhões em ativos administrados. | GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 e 3.6

Seus 6,7 milhões de clientes contam com uma estrutura forma-
da por 63 filiais2 e 35 Centros Automotivos de Super Atendimento 
(C.A.S.A.), que oferecem apoio a uma rede de cerca de 30 mil cor-
retores de seguros, responsáveis por 96% dos prêmios de segu-
ros emitidos. A Companhia possui ainda 20 parcerias comerciais 
com instituições financeiras e de varejo. | GRI 2.2

Maior grupo 
segurador 
independente do 
Brasil, assegura 
proteção financeira 
e tranquilidade aos 
seus clientes

MAPA dE PRESEnçA dA SuLAMéRICA 
| GRI 2.3 e 3.6

2 utilizamos o termo filial para representar todas as unidades operacionais (sucursais e filiais) e representações.

não houve mudança significativa nos percentuais de participação dos segmentos nos prêmios 
totais da Companhia em relação aos dois anos anteriores.

Prêmio Totais da Companhia em 2011

23,6%

5,2%
5,0%

66,2%

Saúde e odontológico

Ramos elementares
Automóveis

Pessoas

63 Filiais

35 C.A.S.A.s
Centros Automotivos  
de Super Atendimento
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Com sede no Rio de Janeiro (RJ), a SulAmérica conta com 5.123 colaboradores3 e atua em todo o País por meio das seguintes 
empresas:  | GRI 2.3, 3.6 e LA1

3 não foram incluídos os colaboradores da Dental PlAn, que só foram integrados à folha de pagamento em 01.01.2012. o quadro de colaboradores incorporado foi de 88 pessoas, que não traz mu-
danças significativas nos dados de Práticas trabalhistas. esses dados serão incorporados em 2012.

Saerpa Serviços e  
Participações Holding 

Sul América Companhia 
nacional de Seguros  

Sul América Companhia 
de Seguros Gerais

Sul América Companhia 
de Seguros Saúde

dental Plan Ltda.
Sul América 

Odontológico S.A.
Sul América 

Investimentos dTVM S.A.
Sul América Seguros de  

Pessoas e Previdência S.A.

Brasilsaúde Companhia 
de Seguros 

Sul América Serviços 
de Saúde S.A.

Sul América Seguros  
Saúde S.A.
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SEGMEnTOS dE nEGóCIOS | GRI 2.2 e 2.7

SAúdE E OdOnTOLóGICO
A SulAmérica atua no mercado de assistência privada à saúde 
desde 1973. Atualmente, tem operações nas modalidades de 
seguro-saúde grupal (que compreende corporativo, grupos asso-
ciativos, pequenas e médias empresas e planos odontológicos), 
individual e planos administrados de pós-pagamento. os prê-
mios desse segmento de negócios totalizaram R$ 6,3 bilhões em 
2011, representando 66,2% dos prêmios totais da Companhia 
no ano. A carteira de Saúde e odontológico atingiu mais de 2,4 
milhões de segurados, entre os quais 494.8724 em planos odon-
tológicos, representando 9,2%5 do total de prêmios segundo da-
dos de setembro de 2011 divulgados pela Agência nacional de 
Saúde Suplementar (AnS).

entre os principais destaques em 2011 está a aquisição da Den-
tal PlAn, concluída em abril, que acrescentou aproximadamente 
150 mil segurados à carteira da Companhia, contribuindo para 
o aumento da visibilidade da SulAmérica no ramo odontológi-
co, que registrou crescimento de 93,7% nos prêmios em 2011. no 
ramo saúde, foi dado maior foco para atender a crescente de-
manda de planos de saúde das pequenas e médias empresas. 
Para tanto, fundamentada em pesquisas realizadas com clientes, 
corretores de seguros e colaboradores, a SulAmérica aprimorou o 
portfólio existente e lançou novos produtos. | GRi 3.8

4 Considerando segurados nas modalidades de planos odontológicos e planos administrados de pós-pagamento.

5 Considerando empresas com classificação AnS (1): cooperativa odontológico e odontologia em grupo.

entre os lançamentos de 2011, merece especial atenção a linha 
Prestige Saúde e odontológico, voltada para um público que 
exige serviços exclusivos e diferenciados, aliando comodidade 
e atendimento personalizado.

A SulAmérica continua expandido seu processo de automação, 
que agiliza o pagamento aos prestadores de serviços, minimiza 
erros e reduz custos com armazenamento de documentos. nes-
se sentido, ampliou-se o processo de certificação digital, que foi 
implementado de forma pioneira pela Companhia e permite o 
trânsito seguro e ágil de informações eletrônicas e a redução 
do uso de papéis. | GRi en26

Como empresa seguradora, a SulAmérica monta seu banco de dados a partir do preenchimento 
da apólice e o setor de atuação e porte das empresas clientes não são dados solicitados. | GRi FS6

Número de Segurados (mil)

1.793

945 991 1.176

180 222
272268

326
263122

221
450

278
259

2412.019
2.402

201120102009
Grupal

PMe

odontológico

individual

Administrado

Prêmios por Região – Saúde e Odontológico

9,66%

10,18%

1,81%

17,72%

60,63%

Centro-oeste

Sul

norte

nordeste

Sudeste



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 13

AuTOMóVEIS
Com 1,5 milhão de veículos segurados, o segmento de Automó-
veis encerrou 2011 com prêmios de R$ 2,2 bilhões, representando 
23,6% dos prêmios totais da SulAmérica. Segundo dados divul-
gados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) relati-
vos ao ano de 2011, a Companhia detinha 10,4% de participação 
no mercado, ocupando a quarta posição em prêmios.

em 2011, a rede de Centros Automotivos de Super Atendimento 
(C.A.S.A.) foi ampliada de 29 para 35 unidades, expandindo a ofer-
ta desse serviço diferenciado aos segurados. os novos centros 
localizam-se em Santos (SP), Florianópolis (SC), Belo Horizonte 
(MG), São Paulo (SP) – no bairro do tatuapé –, niterói (RJ) e londri-
na (PR). A unidade no Paraná é o segundo C.A.S.A. que conta com 
atributos para o uso racional de recursos naturais, minimizando 
o impacto ambiental de suas operações.os C.A.S.A.s têm como 
principais objetivos oferecer serviço ágil e de alta qualidade aos 
clientes e reduzir custos com sinistros. | GRi 3.8

A SulAmérica investiu no desenvolvimento de um novo sistema 
de gestão de sinistros de automóveis com o objetivo de reduzir 
custos operacionais da carteira e proporcionar agilidade no aten-
dimento aos seus clientes. o sistema está em linha com as me-
lhores práticas do mercado internacional e, com isso, confere à 
Companhia mais rapidez e precisão em seus processos internos.

Ainda em 2011, foram lançados o cartão de crédito SulAmérica 
Auto Credicard, que permite o parcelamento em até seis vezes 
sem juros do seguro de automóvel e conta com um programa 
de recompensas em que parte das compras viram pontos, e o 
serviço SulAmérica Assistência 24 horas para carros com mais 
de dez anos de uso, comercializado também pela internet. 

Frota Segurada (mil)

1.154

1.378
1.491

201120102009

19,4%
8,2%

Como empresa seguradora, a SulAmérica monta seu banco de dados a partir do preenchimento 
da apólice e o setor de atuação e porte das empresas clientes não são dados solicitados. | GRi FS6

Centro-oeste

Sul

norte

nordeste

Sudeste

Prêmios por Região – Auto

17,0%
8,0%

13,0%

2,0%

60,0%

Aumento da capilaridade 
e melhoria nos processos 
internos foram destaques 
no segmento Automóveis
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RAMOS ELEMEnTARES
no segmento de Ramos elementares estão concentradas as ope-
rações com seguro residencial e para condomínios, transporte, 
cascos, responsabilidade civil geral, incêndio e riscos de enge-
nharia.  em 2011, os prêmios desse segmento alcançaram R$ 494 
milhões, representando 5,2% dos prêmios totais da Companhia. 

PESSOAS E PREVIdênCIA
em 2011, a SulAmérica aprimorou seu relacionamento com corre-
tores de seguros e clientes, oferecendo serviços e ferramentas para 
operar com mais agilidade no segmento Pessoas. Com 2,2 milhões 
de segurados, os prêmios em 2011 totalizaram R$ 474 milhões, 
equivalentes a 5,0% dos prêmios totais da Companhia no ano.  

Como empresa seguradora, a SulAmérica monta seu banco de dados a partir do preenchimento 
da apólice e o setor de atuação e porte das empresas clientes não são dados solicitados. | GRi FS6

Como empresa seguradora, a SulAmérica monta seu banco de dados a partir do preenchimento 
da apólice e o setor de atuação e porte das empresas clientes não são dados solicitados. | GRi FS6

um dos focos de atuação foi o reforço na oferta dos produtos de 
baixo ticket, como o Sorte Mania e o Seguro Amuleto, seguros 
de acidentes pessoais distribuídos em 5.987 pontos de venda em 
todo o País. Considerando a significativa expansão da classe mé-
dia brasileira, esses produtos possibilitam o acesso de uma nova 
e mais ampla camada de consumidores ao mercado de seguros. 
o Seguro Viagem também permitiu à SulAmérica inovar na for-
ma de distribuição desse produto através das agências e opera-
doras de viagens. | GRi FS13

As reservas de previdência e VGBl totalizaram R$ 3,3 bilhões 
em 2011. Durante o ano, a carteira de produtos foi remodelada 
com a inclusão das novas tábuas atuariais BR-eMS, que refle-
tem a expectativa de vida da população brasileira e contribui 
para tornar os produtos mais modernos e atrativos ao mercado 
brasileiro. entre outros fatores, o aumento da arrecadação em 
previdência foi estimulado pelos planos empresariais. A previ-
dência privada é hoje considerada pelas empresas como um 
relevante benefício para atrair recursos humanos qualificados 
em um ambiente de baixo nível de desemprego e crescente for-
malização das relações de trabalho.

os canais de relacionamento também foram ampliados, com 
destaque para o lançamento do portal “Previdência Sem Blá 
Blá Blá” em novembro, website (www.previdenciasemblablabla.
com.br) desenvolvido para oferecer informações simples e dire-
tas sobre o tema para clientes e outros interessados. | GRi FS16

Composição dos Prêmios em  
Ramos Elementares em 2011

Cascos

Massificados

DPVAt

incêndio

RC Geral

transporte

Riscos Diversos

outros

10,3%

25,1%

5,3%

16,5%

11,7%

11,2%
5,8%

14,1%

nordeste

Sul

norte

Centro-oeste

Sudeste

Prêmios por Região – Ramos Elementares

21%
5%

9%

1%

64%

Prêmios por Região – Pessoas e Previdência

11%21%

4%

2%

62%

Centro-oeste

Sul

norte

nordeste

Sudeste
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GESTãO dE ATIVOS
A Sul América investimentos DtVM S.A. vem se consolidando 
entre os maiores administradores de recursos no Brasil e en-
cerrou 2011 com uma carteira de R$ 19,6 bilhões em ativos sob 
gestão – provenientes de investidores institucionais, distribui-
dores externos e clientes de alta renda –, alocados em fundos 
mútuos, fundos exclusivos e carteiras administradas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a agência de classificação de ris-
cos Standard & Poor’s atribuiu à gestora de ativos da SulAmé-
rica a classificação máxima Asset Management Practices – 1, 
Muito Forte. essa classificação reflete a qualidade do perfil de 
negócios, a capacidade de administração de recursos pauta-
da nas melhores práticas de gestão, a variedade de produtos 
oferecidos e os bons princípios fiduciários, além da qualifica-
ção técnica da equipe de gestão de ativos. A manutenção dessa 
nota demonstra a constante preocupação da SulAmérica com 
a melhoria de processos, o rigoroso controle de riscos e a trans-
parência no relacionamento com os clientes.

entre as novidades de 2011 estão a contratação da equipe de 
renda variável com foco na estratégia de valor e o lançamento 
de um novo portal de investimentos e de novos fundos de ren-
da fixa e ações.

em 2011 foi realizada uma pesquisa de satisfação com clientes 
da gestora de ativos para avaliar os produtos e serviços ofere-
cidos. o índice geral de satisfação foi de 82%, três pontos per-
centuais acima do obtido em 2010, com destaque para o aten-
dimento efetuado por meio da central telefônica, cujo índice de 
satisfação foi de 90%. | GRi PR5

A maior concentração se dá na região Sudeste, uma vez que a maioria das empresas investidas 
têm suas sedes localizadas nesses estados. | GRi FS6

Volume de Ativos sob Gestão  
 (R$ bilhões)

14,4

17,5
19,6

201120102009

21,5%
12,0%

Gestão de Ativos 
Títulos Privados de Empresas, por Região

0,5%

5,1%
15,2%

79,2%

Gestão de Ativos
Ações de Empresas, por Região

3,3%4,6%
2,0%

90,1%

Centro-oeste

Centro-oeste

Sudeste

Sudeste

nordeste

nordeste

Sul

Sul
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Governança 
Corporativa 
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ESTRuTuRA dE GOVERnAnçA CORPORATIVA | GRI 4.1 
listada no nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa desde sua oferta pública inicial de ações, realizada em outubro de 
2007, a SulAmérica tem o compromisso com o aprimoramento constante de sua estrutura e práticas de governança.

Transparência, equidade,  
prestação de contas e 
responsabilidade corporativa 
norteiam a governança 
corporativa da SulAmérica

Conselho de 
Administração

Assembleia 
de Acionistas

Comitê de
Investimentos

Comitê de
Remuneração

Comitê de
Governança 
e divulgação

Comitê de 
Sustentabilidade

Auditoria 
Externa

Auditoria 
Interna

Comitê de
Auditoria

diretoria 
Executiva
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ASSEMBLEIA GERAL
A Assembleia Geral é a mais elevada instância de deliberação da 
Companhia e reúne-se anualmente com a função de aprovar as 
contas da Administração; examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras; aprovar a 
destinação do resultado do exercício social; eleger os membros 
do Conselho de Administração; e fixar a remuneração global 
dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria).  
extraordinariamente, é convocada sempre que necessário pelo 
Conselho de Administração ou pelos acionistas para decidir so-
bre assuntos relevantes de sua competência. A SulAmérica, com 
o intuito de incentivar a participação dos acionistas na Assem-
bleia, disponibiliza manuais com orientações para essa partici-
pação em seu site e por meio do sistema informações Periódicas 
(iPe) da CVM e da BM&FBovespa. na Assembleia, conforme o es-
tatuto Social da Companhia, é conferido direito de voto às ações 
preferenciais em deliberações de determinadas matérias.

COnSELHO dE AdMInISTRAçãO
o Conselho de Administração é o centro decisório da estrutura 
de governança da Companhia. É formado por nove membros e 
respectivos suplentes com mandato de um ano e direito à reelei-
ção, todos com amplo conhecimento dos negócios e dos merca-
dos de atuação, além de forte visão estratégica. Desde 2010, três 
membros do Conselho de Administração são independentes nos 
termos do Regulamento do nível 2 de Governança Corporativa da 
BM&FBovespa e do Código das Melhores Práticas de Governan-
ça Corporativa do instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(iBGC). o Conselho de Administração tem a missão de proteger e 
valorizar o patrimônio da Companhia e de atuar para sua longe-
vidade. Responsável pela determinação das diretrizes, da estraté-
gia e da Política Geral da Companhia, aprova o orçamento anual 
e o plano de negócios, além de eleger e monitorar as atividades 
da Diretoria executiva, zelando pelo retorno do investimento dos 
acionistas com base em uma perspectiva de longo prazo.

Membros do Conselho de Administração6 

Patrick Antonio Claude 
de Larragoiti Lucas
Presidente

Carlos Infante 
Santos de Castro 
Membro

Isabelle Rose Marie 
de Ségur Lamoignon
Membro

Pierre-Claude 
Perrenoud
Membro

Roberto Teixeira da Costa
Membro

Carlos Jaime 
Muriel Gaxiola 
Vice-Presidente

Guilherme 
Affonso Ferreira 
Membro

Jorge Hilário 
Gouvêa Vieira 
Membro

Robert William 
Crispin
Membro

o Conselho de Administração conta ainda com dois suplentes: Francisco Werneck de 
Albuquerque Maranhão (suplente de Robert William Crispin) e Arthur Jonh Kalita (su-
plente de Carlos Jaime Muriel Gaxiola).

os Conselheiros Guilherme Affonso Ferreira, Pierre-Claude Perrenoud e Roberto teixei-
ra da Costa são considerados independentes conforme os critérios estabelecidos no 
Regulamento do nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa e de acordo com 
as premissas do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do iBGC (ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa).  | GRi 4.3

não há representantes dos colaboradores no Conselho de Administração e o Presidente 
do Conselho de Administração não é membro da Diretoria. | GRi 4.2 e 4.4

Anualmente, o Conselho de Administração se submete a um 
processo de autoavaliação que abrange, além da atuação co-
legiada do órgão, o preparo e o desempenho de cada um de 
seus membros, a performance do Presidente do Conselho e 
dos comitês de assessoramento e a efetividade do suporte for-
necido pela Secretaria Corporativa. na mesma periodicidade, 
os membros independentes do Conselho têm a oportunidade 
de reavaliar sua independência em relação à Companhia e aos 
acionistas, por meio de questionário desenvolvido especial-
mente para esse fim. o resultado da autoavaliação identifica 
oportunidades de melhorias na dinâmica do Conselho para o 
exercício seguinte. | GRi 4.10

6 Veja o currículo dos membros das estruturas de governança corporativa da SulAmérica no anexo ao final do Relatório.
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COMITêS dE ASSESSORAMEnTO  
AO COnSELHO dE AdMInISTRAçãO | GRI 4.1

Comitê de Auditoria: composto por cinco membros, reúne-se 
a cada três meses. tem como funções monitorar e avaliar as 
atividades das Auditorias interna e externa; os riscos e contro-
les internos e a adequação, transparência e qualidade técnica 
das informações contidas nos relatórios financeiros da Com-
panhia; zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Ética 
e de Compliance; e orientar o Conselho de Administração na 
escolha dos auditores externos independentes e do diretor 
responsável pela Auditoria interna.  

Comitê de Investimentos: formado por cinco membros, reúne-se 
a cada três meses. tem como funções assegurar o cumprimento 
das diretrizes de investimentos da SulAmérica e monitorar os 
resultados obtidos, além de avaliar as tendências do mercado 
financeiro e a adoção das melhores práticas de controle de risco 
na gestão de investimentos. 

Comitê de Governança e divulgação: formado por cinco mem-
bros, reúne-se a cada três meses. tem como função monitorar 
e supervisionar as determinações previstas na Política de Di-
vulgação de Ato ou Fato Relevantes e de negociação de Valores 
Mobiliários e as obrigações estabelecidas no Regulamento do 
nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa.

Comitê de Remuneração: formado por quatro membros, 
reúne-se uma vez ao ano e, extraordinariamente, quan-
do necessário. tem como função assessorar o Conselho de 
Administração na definição das políticas de remuneração dos 
administradores da Companhia, além de rever e monitorar a 
avaliação de desempenho dos administradores e definir os 
parâmetros do plano de sucessão.

Membros do Comitê de Auditoria 

Membros do Comitê de Investimentos 

Membros do Comitê de Governança e Divulgação

Membros do Comitê de Remuneração

Carlos José 
da Silva Azevedo
Presidente

Patrick Antonio Claude 
de Larragoiti Lucas
Presidente

Patrick Antonio Claude 
de Larragoiti Lucas
Presidente

Patrick Antonio Claude 
de Larragoiti Lucas
Presidente

Jorge Hilário 
Gouvêa Vieira 
Membro

Carlos Infante 
Santos de Castro 
Membro

Kevin Martins 
da Silva 
Membro

Roberto Teixeira 
da Costa 
Membro

Walter Iorio
Membro

Kevin Martins da Silva
Membro

Thomaz Luiz Cabral de Menezes
Membro

Jorge Augusto 
Hirs Saab 
Membro

Arthur
John Kalita 
Membro

Arthur Farme 
d’Amoed neto 
Membro

Carlos Jaime 
Muriel Gaxiola 
Membro

Timothy Scott 
Mackenzie 
Membro

domingos 
Carelli neto 
Membro

Roberto Teixeira 
da Costa 
Membro

Guilherme 
Affonso Ferreira 
Membro
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Comitê de Sustentabilidade: em 2011, passou a reportar-se ao 
Conselho de Administração e conta com a participação dos 
Vice-Presidentes dos dois principais segmentos de negócios 
da SulAmérica e um membro especialista externo, reforçando 
a visão do mercado e o alinhamento com as melhores práti-
cas internacionais. tem como funções elaborar e monitorar a 
execução da Política de Sustentabilidade da Companhia e res-
pectivos programas, assessorar o Conselho de Administração 
e assistir aos demais stakeholders em assuntos relacionados 
à sustentabilidade corporativa. Formado por sete membros, 
reúne-se a cada três meses. | GRi 4.9

A seleção de membros para o Conselho de Administração e 
para seus comitês de assessoramento atende a três critérios, 
conforme o caso: 

     requisitos mínimos legais, quando existentes; 
      recomendações das melhores práticas de governança cor-

porativa emanadas por institutos de referência como iBGC, 
Committee for Sponsoring organizations (CoSo), institute 
for internal Auditors (iiA), entre outros; 

      requisitos mínimos definidos nos regimentos internos de 
cada órgão e no estatuto Social da Companhia. 

Membros do Comitê de Sustentabilidade

Thomaz Luiz Cabral 
de Menezes
Presidente

Roberto Teixeira 
da Costa
Presidente

Carlos Alberto de 
Figueiredo Trindade Filho
Membro

Álvaro Almeida
Membro

Arthur Farme 
d’Amoed neto 
Membro

Vanessa Angélica 
Campos Pina 
Membro

Gabriel Portella 
Fagundes Filho
Membro

 Roberto teixeira da Costa é membro externo e independente e Álvaro Almeida é 
membro externo. 

Além desses critérios, para o Comitê de Sustentabilidade foi 
selecionado um membro independente com reconhecida ex-
periência em questões socioambientais e membros represen-
tantes dos segmentos de negócios que concentram os maiores 
impactos da Companhia. | GRi 4.7

dIRETORIA ExECuTIVA
A Diretoria executiva é responsável pela implementação das 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração e pela 
execução da estratégia da Companhia. na SulAmérica é forma-
da pelo Presidente e por seis Vice-Presidentes – responsáveis 
pelos segmentos de negócios (Saúde e odontológico, Auto-
móveis, Ramos elementares, Pessoas e Previdência e Gestão de 
Ativos) e pelas áreas de Controle e Relações com investidores e 
Comercial –, além de 25 Diretores. 

COMITêS dE ASSESSORAMEnTO à dIRETORIA ExECuTIVA
Para melhor desempenho de suas atribuições, a Diretoria exe-
cutiva conta com os o apoio dos seguintes comitês: 

Comitê Executivo (ComEx): avalia e decide sobre assuntos cor-
porativos e estratégicos. Reúne-se mensalmente.

Comitê de Gestão de Ativos e Passivos (Asset and Liability Ma-
nagement Committee – ALCO): avalia as estratégias a serem 
adotadas na gestão dos ativos da Companhia, tendo em vista a 
sua exposição a riscos, as características dos passivos e as polí-
ticas de investimento. As reuniões são mensais.

Comitê de Avaliação de Planos de Ação (CoPA): avalia e decide 
sobre projetos que impliquem em investimentos ou acarretem 
em despesas superiores a limites preestabelecidos. o Comitê 
reúne-se mensalmente.

Comitê de Risco: tem como funções aprovar as políticas de geren-
ciamento de riscos de forma alinhada à estratégia da Companhia, 
dar suporte à gestão estratégica de riscos visando a melhor aloca-
ção do capital e aprovar os níveis de retenção por ramo de seguro 
e as mudanças significativas nas políticas de subscrição.
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POLíTICAS CORPORATIVAS dA COMPAnHIA
São apresentadas, a seguir, as políticas corporativas adotadas 
pela SulAmérica, isto é, aquelas que foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração. Além dessas, a Companhia conta 
com políticas, procedimentos e um arcabouço legal e técnico 
que orientam a atuação e as relações de seus colaboradores 
com todos os públicos da Companhia.

Política de Governança Corporativa: aprovada em 2010, consoli-
da as práticas de governança da Companhia, que contemplam 
a prestação de informações e facilitam o acompanhamento e 
a fiscalização dos atos da Administração, além de atender às 
regras societárias de direitos dos acionistas.

Política de divulgação de Ato ou Fato Relevantes e negociação 
de Valores Mobiliários: instituída em 2007, estabelece os proce-
dimentos para tratamento de informações sigilosas e atende 
os requisitos da instrução nº 358/02 da Comissão de Valores 
Mobiliários. Além do público interno, é aplicável aos auditores 
independentes e consultores externos que tenham acesso a in-
formações da Companhia que ainda não são públicas.

Política de Remuneração: revista e ampliada em 2011, estabelece 
as diretrizes a serem observadas quanto à remuneração dos admi-
nistradores da Companhia. essa política se pauta pelas melhores 
práticas de remuneração executiva aplicadas no mercado, contri-
buindo para a atração, o estímulo e a retenção de profissionais. A 
política em vigor favorece, especialmente, o alinhamento dos in-
teresses de executivos e da Companhia e seus acionistas, sempre 
com o objetivo de geração de valor para os acionistas por meio de 
resultados sustentáveis no longo prazo. | GRi 4.6

A remuneração fixa do Conselho de Administração é definida 
com base nas responsabilidades, atribuições e dedicação de seus 
membros à SulAmérica, bem como nos princípios de boa gover-
nança corporativa em que os valores recebidos não devem repre-
sentar a principal fonte de renda de seus participantes. Parte do 
Pessoal-Chave da Administração7 é elegível a remuneração va-
riável ordinária, representada por honorários complementares 
pagos na forma de bônus anuais, visando promover o maior in-
teresse e o alinhamento de seus objetivos com os da Companhia. 
os montantes atribuídos resultam de processo de avaliação de 
performance realizado com base em metas objetivas estabele-
cidas em contratos de gestão, bem como em avaliação subjetiva. 
os indicadores objetivos são definidos anualmente, com base no 
plano de negócios e orçamento, vinculados ao desempenho fi-
nanceiro e operacional do grupo SulAmérica. | GRi 4.5

7 o pessoal-chave da Administração inclui os membros do Conselho de Administração, da Diretoria (Presidente, Vice-Presidentes e Diretores), do Conselho Fiscal (quando houver) e dos Comitês de 
Assessoramento do Conselho de Administração.
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em 2011, o Plano Geral de Aquisição de Ações da Sul América 
S.A. foi reformulado com a inclusão do Plano de Sócios, um novo 
modelo de remuneração baseada em opções de ações. A me-
todologia do plano tem foco no crescimento sustentável e na 
geração de valor, sem comprometer a atratividade do pacote 
de remuneração, permitindo estimular, atrair e reter profissio-
nais qualificados. De acordo com o Plano de Sócios, o executivo 
pode destinar parte de sua remuneração variável à compra de 
ações a preço de mercado, complementadas por uma parcela 
de ações outorgadas pela Companhia. A quantidade de ações 
que o administrador pode adquirir, assim como a contraparti-
da oferecida pela SulAmérica, dependem da sua avaliação de 
desempenho do ano anterior. o executivo deve manter essas 
ações sob sua titularidade por até seis anos.

Política para Transações com Partes Relacionadas: instituída em 
2011, consolida e uniformiza os procedimentos a serem obser-
vados pelos administradores, colaboradores e acionistas quan-
to às transações com partes relacionadas e em situações nas 
quais sejam identificados conflitos de interesses. | GRi 4.6

Política de distribuição de dividendos: estabelecida pelo Con-
selho de Administração em 2010, determina que 50% do lucro 
líquido obtido nos exercícios de 2009, 2010 e 2011 sejam distri-
buídos aos acionistas. A distribuição, em cada caso, fica sujeita 
à aprovação em Assembleia Geral ordinária, podendo ser revis-
ta com base nos planos e necessidades da Companhia. essa po-
lítica foi aditada em 2011 para prever a distribuição trimestral 
de dividendos intermediários ou intercalares.

BOAS PRÁTICAS dE GOVERnAnçA CORPORATIVA
A SulAmérica conta com iniciativas diferenciadas e avançadas 
de governança corporativa:

Canal de comunicação com o Conselho de Administração:  
baseada nos princípios de transparência, equidade e prestação 
de contas, a SulAmérica disponibiliza no seu site de Relações 
com investidores (Ri) o canal “Fale com o Conselho. trata-se de 
uma ferramenta que oferece aos acionistas da SulAmérica a 
oportunidade de sugerir temas para as pautas das Assembleias 
Gerais e esclarecer dúvidas com os conselheiros. nenhuma so-
licitação ou dúvida foi registrada nesse canal em 2011. | GRi 4.4

Incentivo à participação de acionistas em Assembleias:  
um manual bilíngue com orientações para facilitar a partici-
pação dos acionistas nas Assembleias Gerais está disponível 
no site de Ri da Companhia e nos sites da Comissão de Valores 
Mobiliários e da BM&FBovespa.

Regimento Interno e Guia de Orientações e Informações do Con-
selho de Administração: esses documentos consolidam o conhe-
cimento legal, regulatório e corporativo inerente às atividades do 
Conselho de Administração. o objetivo é promover uma rápida e 
completa integração de novos conselheiros à Companhia, além de 
evidenciar as expectativas dos stakeholders em relação a esse órgão.

Portal de Governança Corporativa: ferramenta dedicada aos 
membros do Conselho de Administração e de seus Comitês de 
Assessoramento que permite o acesso remoto e em ambiente 
seguro às informações necessárias à sua atuação. o Portal forta-
lece a integração do Conselho e de seus Comitês com a Adminis-
tração da Companhia e agrega agilidade ao processo de tomada 
de decisão. Ferramentas interativas permitem a votação de ma-
térias, acesso a calendários, pautas e conteúdo de reuniões.

Boas práticas reforçam o 
compromisso voluntário 
da SulAmérica com a 
ética e a transparência
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Transparência e ampla divulgação de informações: a SulAmé-
rica estimula a ampla divulgação de informações relevantes ao 
mercado e publica, no seu site de Ri, informações sobre suas po-
líticas corporativas, estrutura de governança, atos societários, 
demonstrações financeiras, sustentabilidade, fatos relevantes e 
comunicados ao mercado, em português e inglês.

Mais de um terço das ações em circulação no mercado: para 
garantir a dispersão no mercado de no mínimo 25% do capi-
tal social, conforme o Regulamento do nível 2 de Governança 
Corporativa da BM&FBovespa, a SulAmérica monitora cons-
tantemente as suas ações em circulação. Ao final de 2011, 
37,6% das ações da Companhia estavam sendo negociadas 
na BM&FBovespa.

AudITORIA E COMBATE A FRAudE

AudITORIAS InTERnA E ExTERnA
As Auditorias interna e externa da SulAmérica estão vincula-
das ao Conselho de Administração e reportam suas atividades 
ao Comitê de Auditoria. Fazem parte do escopo dos trabalhos 
das Auditorias interna e externa a verificação do cumprimento 
de normas e boas práticas de mercado e do gerenciamento de 
riscos e o desenvolvimento de ações preventivas de combate à 
fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Desde 2010, a KPMG Auditores independentes é a empresa de 
auditoria independente contratada para prestar serviços de au-
ditoria externa relacionados à verificação das Demonstrações 
Financeiras, para a qual são observadas as normas do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) relativas à independência de suas atividades. tal 
independência é declarada pelos auditores externos e confir-
mada pelo Conselho de Administração a cada reunião. em 2011, 
a mesma empresa foi contratada para auditar as informações 
socioambientais e de governança corporativa divulgadas pela 
Companhia neste Relatório Anual. | GRi 3.10
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A Auditoria interna da SulAmérica planeja e coordena os tra-
balhos de auditoria preventiva (operacional e de sistemas) e 
monitora e certifica a existência de controles internos ade-
quados para a identificação e o gerenciamento dos riscos da 
SulAmérica. A Auditoria interna reporta-se trimestralmente 
ao Comitê de Auditoria.

COnTROLES InTERnOS E COMPLIAnCE | GRI 4.8

A SulAmérica dissemina uma cultura de controles com foco no 
cumprimento da legislação, nos seus princípios éticos e na trans-
parência, por meio de um programa interno que garante o en-
volvimento de todos os colaboradores. o Código de Compliance 
ressalta os princípios éticos e os padrões de conduta a serem 
adotados pelos colaboradores da SulAmérica, que formalizam 
esse compromisso ao assinar um termo de adesão ao Código no 
momento em que são admitidos pela Companhia. 

Além disso, a SulAmérica fortalece a cultura de prevenção a frau-
des por meio de campanhas, treinamentos, eventos e workshops 
direcionados para clientes, corretores, parceiros, colaboradores e 
a sociedade em geral. Além disso, o canal “Compliance escutando 
Você” estabelece um processo interno para denúncias anônimas.

As diretrizes do Código de Conduta Ética da Companhia foram 
aprimoradas no ano passado com a reformulação das dispo-
sições acerca de práticas de corrupção (por omissão, criação 
ou manutenção de favorecimento) e das questões socioam-
bientais. o Código foi apresentado a 93,3% dos colaboradores 
e membros da administração por meio de treinamento. Além 
disso, foi lançada a Política Anticorrupção, consolidando todas 
as orientações da Companhia acerca da ética nas relações com 
partes públicas e privadas. | GRi So3

De acordo com seu Código de Conduta Ética, a SulAmérica não 
financia nem apoia a candidatura a cargos públicos ou parti-
dos políticos dentro ou fora de períodos eleitorais. Portanto, não 
houve repasse de recursos a partidos políticos, políticos ou ins-
tituições relacionadas em nome da SulAmérica. | GRi So6

Foram desenvolvidos, ainda, sistemas operacionais capazes de 
identificar fraudes mediante o cruzamento de informações que 
permitem avaliar desvios de padrão de uso e demais irregulari-
dades. em 2011, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), do Ministério da Fazenda, recebeu a denúncia da Com-
panhia de quatro casos com indícios de lavagem de dinheiro –  
grupo 2. A responsabilidade de apuração cabe ao Ministério Pú-
blico e à Polícia Federal. em caso de comprovação, as medidas a 
serem tomadas estão previstas na Política Anticorrupção. | GRi So4

COMBATE A FRAudES E LAVAGEM dE dInHEIRO
A Companhia desenvolve campanhas preventivas com correto-
res, colaboradores e parceiros de negócios visando a prevenção 
de possíveis fraudes. Algumas das fraudes mais comuns são: 
ocultar a existência de doenças na contratação do seguro saú-
de, apresentar recibos ou cobrar por procedimentos não efe-
tuados, emprestar a carteira do seguro saúde ou odontológico 
a outras pessoas e assumir a culpa por acidentes de trânsito 
causados por terceiros.

Além dessas campanhas, em 2010 foi criado um programa 
institucional de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, 
que inclui um treinamento para colaboradores, sendo esten-
dido também a outros públicos interessados da Companhia. 
em 2011, 623 corretores parceiros e 414 jovens participantes 
do programa social “orientando para o Mercado de trabalho” 
fizeram o treinamento, o qual já foi apresentado a 94,3% dos 
colaboradores. | GRi So3

O Código de Conduta Ética 
e o Programa de Combate 
a Fraude e a Lavagem de 
Dinheiro são disseminados 
entre os colaboradores, 
corretores e prestadores  
de serviços
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Conforme disposto no Código de Conduta Ética e nas políticas in-
ternas da SulAmérica, especialmente na Política Anticorrupção, 
a prática de fraude ou suborno por um colaborador ou terceiro 
que aja em nome da Companhia é punível e resultará em san-
ções que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho ou de 
prestação de serviços, conforme o caso. | GRi So4

A ocorrência de fraudes aumenta os custos da SulAmérica, con-
tribuindo para o incremento do preço do seguro, que se baseia no 
princípio da mutualidade8. A fraude gera prejuízo a todos os en-
volvidos: seguradora, clientes, corretores e prestadores de serviços. 
Para mitigar a ocorrência de fraudes, a SulAmérica oferece canais 
de atendimento para o recebimento de denúncias, assegurando o 
anonimato e o tratamento sigiloso dos casos investigados.

disque Fraude: para denúncias anônimas e sigilosas de fraude. 
Disponível pelo telefone 4002-3433, pelo site institucional, no 
menu “Fraude”, ou por correio (Caixa Postal 13.746, agência Pre-
sidente Vargas, CeP 20210-972, Rio de Janeiro (RJ)). Para outras 
informações sobre combate à fraudes, consulte o item ouvido-
ria, no capítulo “Desempenho Socioambiental”.

8 Mutualidade é um associativismo que têm em comum os mesmos riscos, juntando-se para um fundo comum, de modo a que se algum desses elementos tiver algum problema as consequências 
possam ser mínimas ou até mesmo anuladas.

Ouvidoria: o contato pode ser realizado pelo e-mail  
ouvidoria@sulamerica.com.br, por correio (Caixa Postal 
13.788, CeP 20210-972, Rio de Janeiro-RJ) ou pelo site institu-
cional, no menu “Fale com a gente”. Para mais informações 
sobre a ouvidoria da Companhia, consulte o item Clientes no 
capítulo de Desenvolvimento Socioambiental.

GEREnCIAMEnTO dE RISCOS | GRI 4.11

A aceitação de riscos é parte essencial do negócio da SulAmé-
rica. Para assegurar que essa aceitação seja feita de forma con-
sistente e alinhada aos objetivos estratégicos, a Companhia 
definiu em 2008 uma política de gestão de riscos corporativos.

essa política é baseada em um modelo de gerenciamento de 
riscos em linha com as melhores práticas de enterprise Risk 
Management (eRM), que é continuamente abastecido com 
informações sobre processos, identificação e classificação de 
riscos e controles. esse modelo de gerenciamento de riscos con-
sidera diversos componentes – ambiente interno, definição de 
objetivos, identificação de eventos, avaliação dos riscos, respos-
ta ao risco, atividade de controle, informação e comunicação e 
monitoramento –, que oferecem a base de informação para a 
implementação dos planos de ação nas áreas de negócios.
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o Comitê de Riscos Corporativos define as estratégias de eRM 
adotadas pela Companhia, conforme as diretrizes gerais esta-
belecidas pelo Conselho de Administração. o Presidente, por 
sua vez, tem a responsabilidade de rever regularmente pe-
rante o Comitê de Riscos as estratégias globais dos negócios 
para analisar e administrar os riscos relevantes, mantendo-os 
em níveis aceitáveis.

os principais riscos inerentes às atividades da SulAmérica es-
tão organizados em seis categorias.

Riscos operacionais: representam perdas por falha, deficiência 
ou inadequação de processos internos e externos. Podem es-
tar relacionados a fraudes, relações trabalhistas, falhas sistê-
micas e interrupção das atividades. Para mitigar esses riscos, 
a SulAmérica conta com canais específicos de comunicação e 
uma área dedicada à prevenção das fraudes e ao desenvolvi-
mento de políticas de prevenção. Além disso, oferece treina-
mentos sobre o tema aos colaboradores e está desenvolvendo 
um projeto para a gestão de riscos operacionais alinhado às 
melhores práticas e recomendações de acordos e tratados in-
ternacionais. o plano de continuidade de negócios é tratado 
corporativamente e contempla a manutenção das atividades 
essenciais da Companhia em momentos de crise.

Riscos de crédito: são os riscos de um tomador ou devedor dei-
xar de cumprir os termos de qualquer contrato ou do que foi 
acordado com a Companhia. Para a qualificação desses riscos, 
cada instituição ou fundo que realiza operações financeiras 
com a SulAmérica recebe uma classificação em relação ao seu 
risco de crédito. Para cada negócio realizado é definido um li-
mite máximo de exposição para investimentos em instituições 
ou fundos privados e para cada um dos níveis de classificação. 
nas operações de seguro, os limites são estabelecidos conside-
rando o histórico de crédito do segurado e a exposição ao risco 
em cada operação. nas operações de resseguro, foram deter-

minadas regras de cessão, limites de exposição consolidados 
por negócio, limites de cessão por rating e limites de crédito 
por ressegurador, respeitando os limites regulatórios. Por fim, 
a celebração de qualquer contrato de resseguro segue normas 
internas definidas pelo Comitê de Riscos.

Riscos de mercado: referem-se ao risco de alterações no am-
biente em função da volatilidade das variáveis que atuam no 
mercado (taxas de juros e de câmbio, indicadores de desem-
penho de ações e commodities, entre outros). Desde 2003, 
a SulAmérica utiliza técnicas de gerenciamento de ativos e 
passivos (Asset and liability Management – AlM) como uma 
das principais ferramentas na determinação de parâmetros 
para a alocação de investimentos, condicionada por diretri-
zes estabelecidas por comitês internos e por mandatos de 
investimentos, atualizado periodicamente de forma a refle-
tir pontos importantes da gestão de recursos da Companhia, 
como a política de investimentos, a composição adequada 
das carteiras por ativo, a legislação em vigor, a descrição dos 
produtos e dos passivos, entre outros aspectos. A metodolo-
gia para o gerenciamento dos riscos de mercado baseia-se no 
cálculo do Value at Risk (VaR) paramétrico, além de testes de 
estresse para verificar perdas em cenários extremos. o acom-
panhamento é feito por relatórios diários com informações 
sobre o VaR e por análises mensais dos investimentos.

A gestão de riscos é parte 
essencial do negócio 
e realizada de forma 
consistente e estratégica
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Riscos de subscrição: oriundos de uma situação econômica ad-
versa que contraria as expectativas da Companhia no momen-
to da elaboração de sua política de subscrição, referindo-se às 
incertezas nas premissas atuariais e financeiras e à constitui-
ção de provisões técnicas. Para a gestão e controle desses ris-
cos, a Companhia revisa periodicamente os Procedimentos de 
Análise e Revisão de Produtos (PARP) com o objetivo de rever 
as bases dos produtos comercializados. A revisão ocorrida em 
2011 incluiu no procedimento critérios socioambientais. o con-
trole desses riscos é feito por meio de testes de consistência 
das metodologias de constituição das provisões, pelo recálculo 
das provisões técnicas e pelo acompanhamento mensal das 
variações das provisões técnicas. A Companhia também dis-
põe de modelos atuariais internos para apurar o capital econô-
mico, incluindo os riscos de subscrição e permitindo a gestão 
mais eficaz desses riscos.

Riscos estratégicos: referem-se à possibilidade de perdas resul-
tantes de processos que impactem a sustentabilidade, o cresci-
mento ou a obtenção de vantagem competitiva. Para assegurar 
o cumprimento dos objetivos traçados no planejamento estra-

tégico, a SulAmérica possui o Comitê de Avaliação de Planos 
de Ação (CoPA) e adota controles internos baseados no Balan-
ced ScoreCard (BSC) como ferramenta de gestão. A Companhia 
utiliza a metodologia de cálculo do Custo Médio Ponderado de 
Capital (CMPC) para estimar o custo de capital utilizado em seus 
projetos. Anualmente, os valores das premissas são revisados. 

Riscos legais e de compliance: referem-se à possibilidade de não 
cumprimento de leis e regulamentos, perda de reputação e má 
formalização de operações. A área Jurídica da SulAmérica está 
preparada para reduzir esses riscos, por meio da revisão rigoro-
sa dos contatos de seguros e do acompanhamento constante da 
legislação de cada segmento de negócios. Para aprofundar esses 
controles, frequentemente a estrutura de compliance adequa 
as atividades das áreas da Companhia às normas dos órgãos re-
guladores e fiscalizadores. Além disso, cada área da SulAmérica 
possui um gestor de compliance para auxiliar na identificação 
possíveis riscos. 

Para mais informações sobre gestão de riscos, consulte a 
nota explicativa 5 das Demonstrações Financeiras contidas 
neste relatório.
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óRGãOS REGuLAdORES E EnTIdAdES dE CLASSE
As atividades da SulAmérica são regulamentadas e fiscalizadas 
pelos seguintes órgãos e agências reguladoras: Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), Conselho nacional de Seguros Priva-
dos (CnSP), Agência nacional de Saúde Suplementar (AnS), Conse-
lho de Saúde Complementar (Consu), instituto de Resseguros do 
Brasil (iRB), Conselho de Recursos do Sistema nacional de Seguros 
Privados (CRnSP), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco 
Central do Brasil (Bacen), Conselho Administrativo de Defesa eco-
nômica (Cade), Conselho nacional de Autorregulação Publicitária 
(Conar) e Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

A SulAmérica, visando ao desenvolvimento do setor de Seguros 
no Brasil vem promovendo ações de engajamento dos diversos 
grupos de interesse para discussão sobre questões relacionadas à 
regulamentação e sustentabilidade dessa indústria. um exemplo 
é o encontro Regulatório de Saúde Suplementar, realizado anual-
mente pela SulAmérica, que reuniu em 2011 cerca de 700 repre-
sentantes de toda a cadeia de saúde suplementar para discutir 
questões relacionadas a desafios do setor e à agenda regulatória 
da AnS. | GRi 4.12 e 4.16

A Companhia ainda participa de entidades representativas 
como o instituto Brasileiro de Relações com investidores (ibri), 
a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) e o 
instituto Brasileiro de Governança Corporativa (iBGC). Além dis-
so, executivos da Companhia integram as diretorias, comissões 
e grupos de trabalho da Confederação nacional das empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplemen-
tar e Capitalização (Cnseg) e suas federações. | GRi 4.16 e FS5

COMPROMISSOS VOLunTÁRIOS 
ASSuMIdOS | GRI 4.12 e 4.13

Desde 2009, a Companhia desenvolve iniciativas relaciona-
das ao Protocolo do Seguro Verde, firmado entre o Ministério 
do Meio Ambiente, a Cnseg e o Sindicato das Seguradoras 
(SindSeg) para que impactos socioambientais sejam consi-
derados pelas empresas do setor na subscrição, venda e ges-
tão de seus produtos e serviços. Além disso, a Sul América 
investimentos Distribuidora de títulos e Valores Mobiliários 
S.A. é signatária dos Princípios para o investimento Respon-
sável, da organização das nações unidas (onu).

em 2011, a SulAmérica tornou-se signatária do Pacto nacional 
de erradicação do trabalho escravo no Brasil, da organização 
internacional do trabalho (oit). no mesmo ano, participou ati-
vamente da criação de um grupo de trabalho de sustentabili-
dade na Cnseg para contribuir na elaboração e na implemen-
tação dos Princípios para a Sustentabilidade dos Seguros (PSi) 
da united nations environment Programme Finance initiative 
(uneP-Fi). esse grupo de trabalho se tornará uma comissão da 
Cnseg e tem por objetivo apresentar os PSi durante a conferên-
cia da Rio+20 em 2012 e desenvolver uma estratégia de atuação 
para o setor nos próximos anos.

novas iniciativas, associações e pactos devem ser concluídos em 
2012 com o objetivo de firmar o compromisso da SulAmérica 
com o desenvolvimento sustentável, conforme descrito no capí-
tulo Desempenho Socioambiental deste Relatório.

Em 2011, a Companhia 
tornou-se signatária de 
novos compromissos 
para o desenvolvimento 
sustentável
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Estratégia
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ECOnOMIA MundIAL E nACIOnAL
em 2011, a economia brasileira teve seu comportamento in-
fluenciado em parte pela volatilidade que caracterizou o am-
biente externo, com o desempenho de alguns setores sendo 
negativamente afetado. instabilidades econômicas nos euA 
e na europa e o desastre natural no Japão foram alguns dos 
fatores que se destacaram. 

o Produto interno Bruto (PiB), após forte recuperação em 
2010, quando alcançou crescimento de 7,5%, perdeu fôlego ao 
longo do ano e encerrou 2011 com aumento de apenas 2,7%. 
Apesar do menor ritmo de crescimento, a ociosidade perma-
neceu reduzida, permitindo que o mercado de trabalho se-
guisse registrando as menores taxas de desemprego na série 
recente, encerrando o ano em 6,0%. isso manteve a inflação 
sob pressão, também motivada pelo aumento dos preços das 
commodities ao final de 2010 e início de 2011. o Índice nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (iPCA), após atingir seu 
pico de 7,3% em setembro, encerrou 2011 com alta de 6,5%, 
alcançando o teto da meta do governo. 

Crescimento com 
rentabilidade é o 
desafio da SulAmérica 
por meio da gestão de 
seus ativos intangíveis 
e do investimento em 
tecnologia e capilaridade

o Banco Central do Brasil (Bacen) iniciou o ano de 2011 reali-
zando aperto monetário gradual para conter pressões inflacio-
nárias e elevou a taxa Selic de 10,75% em janeiro para 12,50% 
em julho. no curso do ano, com o objetivo de combater efeitos 
recessivos sobre a atividade econômica doméstica e devido ao 
agravamento da crise internacional, o Bacen flexibilizou a po-
lítica monetária a partir de agosto, com sucessivos cortes na 
taxa Selic, que encerrou 2011 em 11,0%. 

A balança comercial continuou superavitária, fechando o ano 
com saldo de uS$ 29,8 bilhões. isso, somado ao forte ingresso 
de capitais estrangeiros, não só financiou o déficit de uS$ 50,0 
bilhões em conta corrente, como levou a superávit no balanço 
de pagamentos, favorecendo o aumento das reservas interna-
cionais no ano, que encerraram com uS$ 352 bilhões.

o cenário internacional também impactou negativamente o 
mercado de ações brasileiro e o mercado de câmbio. o ibovespa 
encerrou o ano em 56.754 pontos, com desvalorização de 18,1% 
em relação ao ano anterior, e o dólar encerrou 2011 cotado a  
R$ 1,8669 para venda, com desvalorização de 12,4% em relação 
ao fechamento de 2010. 

Para 2012, os riscos da economia global não permitem esperar 
um desempenho da economia brasileira muito diferente da-
quele registrado em 2011. o crescimento do PiB, segundo alguns 
economistas, pode chegar a 3,5% no ano, graças aos estímulos 
monetários nos últimos meses de 2011 e ao provável aumento 
da renda decorrente do crescimento na geração de empregos e 
do reajuste real do salário-mínimo. A inflação dificilmente será 
mantida no centro da meta estabelecida (4,5%), devido ao cres-
cimento do consumo doméstico e da alta dos preços de servi-
ços, devendo situar-se em cerca de 5,3%. A tendência de redução 
da taxa Selic, já sinalizada por alguns economistas para o pata-
mar de 8,5%, deverá diminuir os resultados financeiros das em-
presas, exigindo mais disciplina e racionalidade na precificação 
dos produtos e serviços para manter as margens desejadas.



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 31

Já para os próximos anos, a economia nacional deve beneficiar-se 
ainda, dos investimentos em infraestrutura previstos no Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e da preparação para os grandes 
eventos esportivos que serão realizados no Brasil – Copa do Mun-
do em 2014 e Jogos olímpicos em 2016. 

O SETOR dE SEGuROS | GRI 1.1 e 1.2

o desenvolvimento econômico que o Brasil tem vivido nos úl-
timos anos, aliado às expectativas favoráveis para o futuro do 
País, indica que a indústria de seguros e previdência deve conti-
nuar a trajetória positiva apresentada recentemente. 

A estabilidade econômica cria condições favoráveis para a for-
malização de setores da economia e de empresas e, consequen-
temente, para a criação de novos empregos. o crescimento da 
economia, o aumento de renda da população e a facilidade de 
acesso ao crédito se refletem na comercialização de produtos 
voltados para benefícios – saúde e odontológico, vida e previdên-
cia –, e também para automóveis e demais ramos elementares.

Como demonstrado na série histórica do gráfico abaixo, o 
setor de seguros vem crescendo nos últimos anos a taxas su-
periores à do PiB.

Ainda assim, esse setor tem um significativo potencial a ser de-
senvolvido, uma vez que o grau de penetração da indústria de 
seguros no Brasil é pequeno. Segundo dados do Sigma Report 
de 2010, quando comparam-se em valor absoluto os prêmios de 
seguros ao PiB, indicador chamado de penetração de prêmios 
de seguros na economia, a taxa do mercado brasileiro é de 3%. 
nos países desenvolvidos, essa taxa alcança o patamar de 10% 
(euA, 8%; Reino unido, 11,9%; e Holanda, 13,1%). em compara-
ção aos outros países que compõem o chamado BRiC, o Brasil 
fica acima da Rússia, 2,3%, e atrás da Índia e da China, onde os 
prêmios de seguros representam 4,7% e 3,8% do PiB, respecti-
vamente.

no Brasil, o mercado de seguros é extremamente competiti-
vo. Atuam nesse mercado companhias de seguros associadas 
com instituições bancárias brasileiras e subsidiárias locais de 
conglomerados de seguros internacionais. tal como obser-
vado em outros países, essa indústria vem passando por um 
processo de consolidação. 

o mercado brasileiro de seguros e previdência privada está su-
jeito a uma regulamentação abrangente. A regulamentação 
governamental de seguros, previdência privada e atividades 
conexas é de responsabilidade do Conselho nacional de Segu-
ros Privados (CnSP) e da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep). As companhias de seguros e as entidades de previdên-
cia privada precisam de aprovação governamental para operar 
e são obrigadas a registrar junto à Susep os produtos que pre-
tendem oferecer ao mercado. 

Já os segmentos de seguro saúde e odontológico são regulados 
pela Agência nacional da Saúde Suplementar (AnS), que está 
sob a jurisdição do Ministério da Saúde. Vários tipos de opera-
dores atuam em diferentes modalidades no mercado de seguro 
saúde e odontológico no Brasil: seguradoras, empresas que ofe-
recem planos administrados de pós-pagamento, cooperativas 
médicas, prestadores filantrópicos e de autogestão. 

Taxas de Crescimento Nominal
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Fonte: Susep, Fenasep e iBGe.
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no ambiente regulatório, as discussões acerca da Resolução 
no 222/2010 – que altera o cálculo do Patrimônio líquido Ajusta-
do (PlA) das seguradoras, resseguradoras locais, entidades aber-
tas de previdência complementar e sociedades de capitalização 
– vêm sendo acompanhadas pela Companhia. A resolução afeta 
o nível de solvência das empresas no setor e pode impactar suas 
estratégias para os próximos anos com o aumento da necessida-
de de aporte de recursos. A solvência indica o volume financeiro 
destinado a provisões técnicas de forma a garantir o pagamento 
dos seguros vigentes. em 2011, as provisões técnicas consolidadas 
da Companhia somavam R$ 7,3 bilhões, representando 54,7% do 
passivo total e atendendo às disposições da Susep e da AnS.

MERCAdOS dE SEGuRO dE SAúdE E AuTOMóVEIS
Segundo dados mais recentes publicados pela AnS, relativos a 
setembro de 2011, os planos privados de saúde englobaram 47,2 
milhões de segurados, 5,4% acima do número registrado em 
setembro de 2010. A receita do mercado de saúde suplemen-
tar foi de R$ 52,1 bilhões entre janeiro e setembro de 2011, com 
crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período de 2010. 
na SulAmérica, a receita do segmento de Saúde e odontológico 
aumentou 14,1% nesse mesmo período e o market share da 
Companhia foi de 9,4%, ocupando o terceiro lugar da indústria 
em termos de prêmios de seguros.

os seguros de automóveis são os que mais crescem no Brasil 
devido ao aumento do volume de compras de automóveis 
decorrente da facilidade de crédito e dos subsídios criados 
pelo governo, como a isenção de imposto sobre Produtos 
industrializados (iPi). o mercado de seguros de automóveis 
apresentou incremento de 7,1% no ano de 2011 frente ao ano 
anterior. A SulAmérica cresceu 7,1% frente a 2010, com mar-
ket share de 10,4%.

ESTRATéGIA dE CRESCIMEnTO | GRI 1.1 e 1.2

Visão	SulAmérica: “Até 2012, ser a empresa preferida por clien-
tes e corretores, nos principais mercados em que atua, estando 
entre as mais rentáveis”.

As pessoas certas e engajadas, os processos simplificados, a 
proximidade com o dia a dia da operação e a sintonia com 
o que o mercado demanda são os principais balizadores da 
Companhia para executar sua estratégia e alcançar sua Visão. 

A SulAmérica está cada vez mais próxima de seus clientes e 
corretores e é a partir da compreensão de suas necessidades e 
demandas que estrutura mudanças e posiciona-se no merca-
do. A Companhia conta ainda com um diferencial competitivo 
importante: o valor de sua marca. Confiança, solidez, segurança, 
tranquilidade, pioneirismo e inovação são alguns dos atributos 
percebidos na marca SulAmérica que fazem com que ela seja 
reconhecida e desejada pelos clientes e corretores.

A SulAmérica fundamenta sua estratégia de longo prazo em 
seis premissas. São elas:

    oferecer um amplo portfólio de produtos e serviços, com ino-
vação e inteligência avançada de subscrição;

    ter um relacionamento diferenciado com clientes e correto-
res, valorizando agilidade, confiança e transparência;

   Alavancar vendas cruzadas;
   Possuir um modelo operacional eficiente;
   investir no capital humano e em tecnologia;
   explorar a força da marca SulAmérica.

Crescimento com 
rentabilidade é uma 
das premissas para a 
estratégia de longo prazo
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A estratégia da Companhia é baseada em crescimento com ren-
tabilidade. o portfólio de produtos e serviços engloba as mais 
diversas soluções em seguros, previdência e investimentos, ofe-
recendo aos clientes proteção financeira com agilidade e trans-
parência. os investimentos em inteligência na precificação são 
fundamentais para que os produtos e serviços oferecidos es-
tejam adequados e a preços competitivos. Como os produtos 
comercializados pela SulAmérica apresentam características 
distintas, podem, eventualmente, atuar de forma anticíclica.

A Companhia manterá seu foco de atuação na ampliação do 
seu portfólio, inovando e desenvolvendo produtos e serviços 
que atendam às necessidades de clientes e corretores. Por 
meio de crescimento orgânico, a SulAmérica tem aumenta-
do sua rede de distribuição e estabelecido novas bases em 
regiões com elevado potencial estratégico. Ao final de 2011, a 
Companhia possuía 63 filais localizadas em todo o Brasil, 35 
Centros Automotivos de Super Atendimento (C.A.S.A.) e mais 
de 30 mil corretores. 

Soma-se a essa capilaridade a reformulação do papel da área 
Comercial da SulAmérica. Mais do que atingir metas de volume 
de vendas, o objetivo principal é aumentar a participação de 
mercado e a rentabilidade da Companhia. nesse sentido, algu-
mas iniciativas foram implementadas em 2011.

A primeira delas foi a replicação do modelo de especialistas de 
automóvel presentes nas principais filiais para os produtos de 
saúde e odontológico, vida e previdência. esses colaboradores 
entendem profundamente o setor de seguros e cada produto, 
assim, reforçam a interação com os segmentos de negócios.

o relacionamento com os corretores e parceiros de distribuição 
também ganhou mais qualidade com a revisão da estrutura hie-
rárquica da área Comercial, que aproximou a liderança do dia a 
dia das operações. Como consequência, a Companhia ampliou 
seu contato com os clientes, estando mais próxima de suas de-
mandas e facilitando a identificação de tendências do mercado.

Além disso, foram criadas 16 novas equipes Comerciais para 
atender à expansão e à maior capilaridade da Companhia. uma 
nova Diretoria de Afinidades foi instituída para reforçar a atua-
ção junto às mais de 20 instituições financeiras e de varejo, que 
adicionam 16 mil pontos de venda à SulAmérica. nesse grupo, 
destacam-se as parcerias com a Caixa Seguros, Santander, BV 
Financeira e Citibank, para a promoção do seguro SulAmérica 
Auto, além de parceiros regionais. | GRi 2.2

o ano de 2012 trará importantes desafios não só para o Brasil, 
mas também para a indústria de seguros. A SulAmérica acre-
dita estar bem posicionada para desempenhar um papel de 
grande relevância nesse mercado, totalmente compatível com 
sua sólida história e suas ambições.

ATIVOS InTAnGíVEIS
Ativos intangíveis são aqueles que agregam valor aos negócios 
e possibilitam a identificação concreta, existência legal, o direi-
to de propriedade, a especificação da vida útil e a transferibili-
dade. A SulAmérica trabalha continuamente na gestão de seus 
ativos intangíveis, como marca, capital humano, inovação e 
desenvolvimento de softwares para a gestão do conhecimento.

esses aspectos são fundamentais para a concretização da es-
tratégia de crescimento com rentabilidade da Companhia, que 
se posiciona de forma diferenciada no mercado. A oferta de no-
vos produtos e serviços, a automação dos procedimentos com 
parceiros e a eficiência operacional dependem, em grande par-
te, desses ativos intangíveis e têm como objetivo trazer maior 
qualidade nas relações com clientes e corretores.

MARCA
Com 116 anos de atuação, a SulAmérica tem posição de desta-
que no setor de seguros e é desejada pelos clientes atuais e po-
tenciais. Constantemente associada aos atributos de agilidade, 
confiança e transparência, a marca da Companhia é reconheci-
da pela cordialidade no atendimento aos corretores e clientes e 
pela participação ativa no setor e na sociedade como um todo. 
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A SulAmérica também envolve-se ativamente em eventos e 
ações de entidades representativas e grupos de trabalho seto-
riais. A marca é fortalecida pela atuação da Companhia em pro-
jetos socioambientais, relacionados especialmente à promoção 
da saúde e à educação, e pela associação às rádios SulAmérica 
trânsito (em São Paulo) e SulAmérica Paradiso (no Rio de Janei-
ro), que prestam serviços aos moradores dessas cidades com 
informações das condições de tráfego e de entretenimento. 

CAPITAL HuMAnO
uma política de recursos humanos clara e o investimento 
consistente no desenvolvimento de pessoas são as principais 
formas de aprimoramento do capital humano da SulAmérica. 
A Companhia acredita que pessoas certas em lugares certos 
aceleram e garantem a conquista dos resultados esperados. 

todo o potencial dos colaboradores só pode ser alcançado em con-
dições adequadas. Por isso, a SulAmérica vem promovendo um 
ambiente cada vez mais colaborativo, uma cultura de comparti-
lhar desafios. os executivos buscam e disseminam essa postura, 
humanizando e simplificando relacionamentos. exemplo disso é o 
processo de extinção de barreiras entre áreas, em que desafios não 
são tratados isoladamente, mas sim envolvendo toda a Companhia. 
Como consequência, aumenta-se o nível de prestação de serviço 
ao cliente: a proposta é de que, mais do que atender a processos e 
garantir resultados, os colaboradores da SulAmérica preocupem-se 
em encantar o cliente e fortalecer relações.

InOVAçãO E TI
A inovação está presente em todas as áreas de atuação da 
SulAmérica. nesse sentido, foram lançados em 2011 produtos 
alinhados às necessidades dos clientes. Além de adquirir fer-
ramentas disponíveis no mercado, a SulAmérica, através da 
sua área de tecnologia da informação (ti), desenvolve siste-
mas e processos internamente ou por meio de contratação de 
empresas para a condução das suas atividades.

um dos projetos mais importantes na área de ti em 2011 foi 
a migração da plataforma de e-mails, agenda e compartilha-
mento de arquivos para a computação em nuvem. esse siste-
ma armazena as informações on-line, permitindo o acesso de 
qualquer ponto e ampliando as alternativas de colaboração 
entre as equipes.

InVESTIMEnTOS
os principais investimentos realizados pela SulAmérica du-
rante 2011 tiveram como foco a excelência no atendimento 
aos clientes, a implantação de novas tecnologias e a amplia-
ção das operações. no total, foram realizados investimentos 
de R$ 77 milhões, com principais destaques para software e 
hardware (R$ 30 milhões), aquisição da Dental PlAn (R$ 31 mi-
lhões), migração da Central de Atendimento (R$ 5 milhões) e 
novas unidades (R$ 1,5 milhão).

A área de tecnologia da informação recebeu 39% do volume de 
investimentos, destinados a projetos de inovação para ganhar 
agilidade nas transações. entre eles, destacam-se os novos termi-
nais de autoatendimento para clientes de Saúde e odontológico, 
a reformulação do portal Saúde online, o novo sistema de venda 
de seguro de Automóvel, a atualização tecnológica dos parques 
de computadores nas unidades, a expansão da capacidade de 
links de dados e o novo portal da SulAmérica investimentos.

Ao longo do ano, a capilaridade da SulAmérica aumentou, com o 
investimento de cerca de R$ 1,5 milhão em quatro novas filiais e 
seis C.A.S.A.s. As novas operações aproximam a Companhia de seus 
clientes e qualificam o atendimento prestado. nesse sentido, tam-
bém foi realizada a mudança do Call Center para a matriz no Rio de 
Janeiro, criando uma das infraestruturas mais modernas do País.
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Mês a Mês | GRI 2.9, 2.10, 3.8 e 3.11 
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Reconhecimentos, novos 
produtos e serviços e 
aumento de capilaridade 
foram destaques ao longo 
de 2011

Saúde e Odontológico: lançamento da nova estrutura de produ-
tos do SulAmérica Saúde e odontológico empresarial e Pequenas 
e Médias empresas (PMe) simplifica o processo de contratação 
do seguro. o portfólio traz como novidade o plano Prestige, com 
serviços exclusivos e personalizados para públicos com alto poder 
aquisitivo. entre os diferenciais do Prestige estão rede referencia-
da exclusiva, descontos em serviços e cobertura internacional.

JAnEIRO01

Governança Corporativa: o Conselho de Administração aprova 
a Política para transações com Partes Relacionadas, dispondo 
sobre as medidas que a Companhia, seus administradores e co-
laboradores deverão adotar para evitar ou lidar com situações 
nas quais haja conflito de interesses. 

Expansão: inauguração de filiais em Presidente Prudente (SP), 
Recife (a segunda unidade na capital pernambucana) e no Rio 
de Janeiro (nova unidade no bairro de Botafogo).

Inovação: implantação do primeiro pacote de vantagens (work-
site) da SulAmérica em um cliente. o pacote de vantagens é 
oferecido a colaboradores de empresas clientes com condições 
diferenciadas para os seguros de automóveis, residenciais, vida 
e planos de previdência. 

Saúde e Odontológico: novas funcionalidades do portal 
Saúde online, agregando um visual mais moderno e facili-
dade na navegação. 

Previdência: lançamento do SulAmérica Renda imediata, pro-
duto que permite ao cliente a contratação imediata de uma 
renda escolhida a partir de 30 dias do aporte realizado.

Gestão de Ativos:
   lançamento de um novo fundo de ações focado em valor.
    Portal da Sul América investimentos é reformulado, com mais 

conteúdo e uma linguagem mais adequada aos seus clientes.

Prêmio: “Melhores Fundos de Renda Fixa”, da revista istoÉ Di-
nheiro – o fundo SulAmérica inflatie é incluído nesse ranking.

FEVEREIRO02

Sustentabilidade – negócios com ética e Transparência: o Co-
mitê de Sustentabilidade passa a ser subordinado ao Conselho 
de Administração. 

Governança Corporativa: a SulAmérica revê o plano de remu-
neração variável de seus executivos ampliando a parcela basea-
da em ações, de forma a reforçar o alinhamento dos interesses 
de executivos com os da Companhia e de seus acionistas. 

Gestão de Ativos: implantação do Sistema Gerencial Mitra, que 
permite integrar os cálculos de risco de mercado, precificação de 
ativos e Performance Attribution. entre os benefícios estão a me-
lhor comparabilidade dos riscos e rendimentos e a geração de rela-
tórios de performance, que contribuem para a tomada de decisão.

Patrocínio do 1º Mundial de Futevôlei 4x4: a Companhia refor-
ça sua preocupação em promover e estimular atividades que 
beneficiem a saúde e a qualidade de vida da população. o even-
to foi precedido por dois dias de competições entre equipes de 
colaboradores da SulAmérica e de corretores. o campeonato 
mundial, organizado pela Confederação Brasileira de Futevôlei 
e pela Federação internacional de Futevôlei, reuniu seleções de 
sete países e contou com a participação de 10 mil espectadores 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Prêmio: Prêmio Segurador Brasil 2011, da revista Segurador Brasil 
– a SulAmérica é reconhecida na categoria Melhor Desempenho 
em Responsabilidades e Riscos Diversos.

MARçO03
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ABRIL04

Relações com Investidores: realização do primeiro SulA Day 
em nova York, reunindo cerca de 50 investidores, executivos da 
Companhia e membros do Conselho de Administração. 

Expansão: inauguração de um C.A.S.A. em Santos (SP), o primei-
ro em uma cidade do litoral paulista.

Saúde e Odontológico: conclusão da aquisição da Dental PlAn, 
após a aprovação das autoridades regulatórias competentes.

Prêmio: “os Melhores Fundos para institucionais”, da revista 
investidor institucional – os fundos SulAmérica Dividendos FiA, 
SulAmérica excellence e SulAmérica institucional são classifi-
cados como excelentes pelo ranking.

MAIO05

Governança Corporativa: 
        Aprovação pelo Conselho de Administração da Política de  

Governança Corporativa.
    Anunciada a revisão da Política de Distribuição de Dividen-

dos da Companhia para prever a distribuição trimestral de 
dividendos intermediários ou intercalares.

Gestão de Ativos: fundo de ações focado em valor, lançado em 
fevereiro, alcança R$ 50 milhões em patrimônio.

Prêmios:
    18º Prêmio Abemd, da Associação Brasileira de Marketing 

Direto – a SulAmérica recebe três troféus por casos de re-
lacionamento com o cliente – Caixa do Bem-estar, inativos 
Previdência e Prospecção Auto Clusters – e o prêmio especial 
Correios de Marketing Direto 2011. 

     Melhores do Ano, do Sindicato da indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios do estado de São Paulo – a SulAmérica 
é premiada na categoria Companhia de Seguros. 

JunHO06

Sustentabilidade – Respeitar o Meio Ambiente: em comemora-
ção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a SulAmérica organiza 
a Semana do Meio Ambiente nas unidades da Matriz do Rio de 
Janeiro (RJ) e Morumbi (SP).

Relacionamento com corretores: iii encontro SulAmérica de 
Corretores Corporativos reúne 50 executivos das principais cor-
retoras de seguros do Brasil. o evento, realizado na Colômbia, 
contou com uma palestra ministrada por Álvaro uribe, ex-pre-
sidente daquele país, que falou sobre as transformações locais 
durante o seu governo.

Automóveis:
    A SulAmérica revê sua metodologia de precificação e alcança 

maior rentabilidade nos produtos de Automóveis com menor 
custo para os clientes. em paralelo, são aprimorados processos 
com a aplicação de ferramentas de gestão da qualidade que au-
tomatizam todo o processo de cálculo, precificação e análise de 
riscos dos seguros de veículos comercializados pela Companhia.

    lançamento do cartão de crédito SulAmérica Auto Credicard 
e do serviço SulAmérica Assistência 24 Horas.

Previdência: adoção de uma nova ferramenta de análise desen-
volvida pela Companhia (novas tábuas atuariais BR-eMS).

Prêmios:
     latAm Fund Manager Performance Awards, da revista latAm 

Fund Manager – o fundo inflatie é classificado como Melhor 
Fundo de Renda Fixa.

    Prêmio Consumidor Moderno de excelência em Serviços ao 
Cliente, da revista Consumidor Moderno – a Companhia é re-
conhecida pelo sexto ano consecutivo  por sua qualidade de 
atendimento aos clientes, classificando-se em primeiro lugar 
nos setores de Seguros, Saúde e Previdência e Capitalização. 

    Xi Prêmio Mercado de Seguros, da revista Seguro total – a 
SulAmérica recebe dois troféus Gaivota de ouro: um home-
nageando o presidente da Companhia, thomaz Cabral de 
Menezes, como executivo de Seguros do Ano e outro pela 
rádio SulAmérica trânsito, na categoria Mérito em Comuni-
cação Radiofônica no Auxílio do trânsito em São Paulo.
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Automóveis: tem início a parceria com a Caixa Seguradora S.A. 
(Caixa Seguros) para comercialização de seguros de automóvel, com 
validade de cinco anos e abrangência em todo o território nacional.

Prêmios:
     Prêmio Abrasca de Criação de Valor, da Associação Brasilei-

ra das Companhias Abertas – a SulAmérica conquista pelo 
segundo ano consecutivo o Destaque Setorial na categoria 
Serviços Financeiros. 

     Prêmio Personalidades Cliente S.A. CiC Brasil 2011, da revista 
Cliente S.A. – o diretor de Atendimento, tecnologia e opera-
ções da SulAmérica, edison Kinoshita, recebe o troféu ouro. 

JuLHO07

AGOSTO08

Sustentabilidade – Apoio à Comunidade: em parceria com a 
organização não governamental Projeto Casulo, a Companhia 
promove o iii Dia da Cidadania – São Paulo.

Capital Humano: inauguração das novas instalações da uni-
versidade Corporativa da SulAmérica – universas.

Automóveis: lançamento do Certificado de Garantia para os 
serviços prestados nas unidades C.A.S.A., que oferece garantia 
total dos reparos efetuados e peças substituídas nos veículos 
dos clientes pelos prazos de 90 dias para danos mecânicos e 
elétricos e três anos para funilaria.

Prêmios: 
     Prêmio Best Customer experience (BCX), da revista Consumidor 

Moderno – pelo segundo ano consecutivo, a SulAmérica ganha 
a categoria Saúde e Previdência. 

     Prêmio Padrão de Qualidade em Relacionamento Multi-
canal, da revista Consumidor Moderno em parceria com a 
consultoria izo Brasil – a Companhia conquista a categoria 
Seguros e Previdência.

     Prêmio Melhores do Seguro 2011, da revista Apólice em par-
ceria com a CVA Solutions – a SulAmérica é premiada nas 
categorias Previdência Privada (destaque região Sudeste) e 
Seguro Saúde (destaque São Paulo). 

     Prêmio iBRC: 25 Melhores empresas em Atendimento ao Clien-
te, da revista exame em parceria com o instituto ibero-Brasilei-
ro de Relacionamento com o Cliente – a Central de Atendimen-
to da SulAmérica figura entre as 25 melhores do País.  

     Prêmio Correios de Marketing Direto 2011, do Correios – 
case Prospecção Auto Clusters da SulAmérica é destacado 
na premiação. 

     “Melhores gestores de renda fixa ativa”, da revista exame, 
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas – o fundo infla-
tie recebe classificação cinco estrelas e o fundo SulAmérica 
Dividendos, quatro estrelas.

SETEMBRO09

Sustentabilidade – Respeitar o Meio Ambiente: publicação do 
i inventário de emissões de Gases de efeito estufa da SulAméri-
ca, em comemoração ao Dia Mundial sem Carro.

Relacionamento com o setor de saúde: a Companhia realiza 
o V encontro Regulatório de Saúde Suplementar no Centro de 
Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro (RJ), que reuniu cerca 
de 700 participantes para debater os principais temas de rele-
vância para o segmento.

TI: conclusão do projeto de migração da plataforma de e-mail, 
agenda e compartilhamento de arquivos em computação em 
nuvem9. Após seis meses de trabalho, são oferecidas novas pos-
sibilidades de colaboração para todas as equipes, além do tra-
dicional uso do correio eletrônico.

Gestão de Ativos: Sul América investimentos, na condição de 
signatária do PRi, participa do congresso anual dos Princípios 
para o investimento Responsável em Paris (França).

Prêmio: Prêmio Destaques do Ano, do Clube Vida em Grupo do 
Rio de Janeiro – a SulAmérica é destaque na categoria Vida Cole-
tiva e a primeira a ganhar a categoria Propaganda & Marketing.

9 Computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se ao armazenamento de dados e acesso de programas, serviços e arquivos de forma remota, através da internet.
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nOVEMBRO11

OuTuBRO10

Sustentabilidade – Apoio a Comunidade: em comemoração 
ao aniversário do bairro do estácio, na cidade do Rio de Janeiro 
(RJ), a SulAmérica promove o ii Dia da Cidadania SulAmérica 
– Rio de Janeiro. 

Expansão: inauguração de uma filial em Divinópolis (MG).

Gestão de Ativos: pelo terceiro ano consecutivo, a Standard & 
Poor’s Ratings Services atribui à SulAmérica investimentos a 
nota AMP-1 (muito forte) na avaliação de gestores de fundos 
de investimentos.

Prêmios:
     Prêmio As Melhores Companhias para os Acionistas 2011, da 

revista Capital Aberto – a SulAmérica é campeã na categoria 
de companhias com valor de mercado entre R$ 5 bilhões e  
R$ 15 bilhões.

     Prêmio Amauta, da Associação de Marketing Direto da Amé-
rica latina – os cases Caixa Bem-estar e Prospecção Auto 
Cluster recebem troféus prata nas categorias Mala Direta 
3D e Mala Direta Flat, respectivamente. 

     os Melhores Fundos para institucionais, da revista investidor  
institucional – fundos SulAmérica excellence Fi RF CP, SulAmérica 
institucional FiM e SulAmérica Pension iBr-X Ativo FiA são classifi-
cados como excelentes no ranking.

Mercado de Capitais: pelo terceiro ano consecutivo, a SulAmérica 
é a única seguradora a integrar a carteira iSe da BM&FBovespa.

Gestão de Riscos: a Standard & Poor’s Ratings Services eleva os  
ratings de crédito de longo prazo atribuídos à Sul América S.A. para 
“BB+”, e à subsidiária operacional Sul América Companhia nacional 
de Seguros, para “BBB-”, passando a ser grau de investimento. 

Relações com Investidores: realização de reunião pública, em 
conjunto com a Apimec-SP, no C.A.S.A. Bandeirantes na cidade de 
São Paulo, com a participação de executivos, membros do Conse-
lho de Administração e cerca de 50 analistas e investidores. Foi 
a primeira vez que uma seguradora realizou uma reunião com 
investidores e analistas em uma dessas unidades operacionais.

Expansão: inauguração de um C.A.S.A. Belo Horizonte (segunda uni-
dade na capital mineira) e de outro C.A.S.A. tatuapé, em São Paulo.

Educação Financeira: durante o Congresso Brasileiro dos 
Corretores de Seguros, em Brasília, a SulAmérica promove o  
pré-lançamento do portal “Previdência Sem Blá Blá Blá”  
(www.previdenciasemblablabla.com.br).

Gestão de Ativos: fundo de ações focado em valor lançado em 
fevereiro alcança R$ 100 milhões em patrimônio. o fundo ex-
celence, lançado em 2002, alcança patrimônio de R$ 1,2 bilhão. 

Prêmios:
     Prêmio Cobertura Performance 2011, da revista Cobertura – 

a SulAmérica é campeã na categoria Melhor Performance 
econômico-Financeira, em Carteira de Saúde.   

     Prêmio Best Consumer experience iberoamericano, da Asso-
ciação iberoAmericana de Relacionamento empresa Cliente – a 
Companhia ganha nas categorias Saúde e Vida e Previdência.

     13º Prêmio Abrasca de Relatório Anual, da Associação Brasi-
leira das Companhias – a SulAmérica recebe Menção Honro-
sa na Governança Corporativa. 

     Prêmio Fórum de líderes empresariais – líderes consagra-
dos: Patrick larragoiti e thomaz Menezes.

Reconhecimento: Marcas dos Cariocas, pesquisa do Grupo 
troiano de Branding a pedido do jornal o Globo – a Companhia 
é apontada como a marca de seguros preferida dos moradores 
do Rio de Janeiro.
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dEzEMBRO12

Atendimento ao cliente: migração do Call Center das centrais 
receptivas situadas no Rio de Janeiro para as instalações da Ma-
triz na cidade, com o objetivo de agilizar as operações e aproxi-
mar as áreas operacionais e de atendimento.

Expansão:
     um C.A.S.A. em londrina (PR), o segundo da Companhia a uti-

lizar tecnologias que otimizam o consumo de energia e água.
     um C.A.S.A. em Florianópolis (SC) e outro C.A.S.A. em niterói 

(RJ) – os primeiros nessas cidades.

História: a Companhia lança, no espaço Solar universas, na Ma-
triz no Rio de Janeiro, e na unidade do Morumbi, em São Paulo, a 
mostra “SulAmérica, acelerando o futuro há mais de 100 anos”, 
que retrata por meio de fotos, vídeos e textos os 116 anos de 
sucesso, desafios e inovações da Companhia.

Prêmios:
     Prêmio Apimec Minas Mercado de Capital: Qualidade – 

Melhor Reunião, da Associação dos Analistas e Profissio-
nais de investimento do Mercado de Capitais.

     Prêmio de Marketing Seg news 2011, da agência Seg news 
– a Companhia é premiada em três categorias: Segurador 
do Ano (para o presidente da SulAmérica, thomaz Menezes), 
Seguro Saúde e pela campanha “Se aborrecer pra quê”. 

     Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de inovação em 
Seguros, da Confederação nacional das empresas de Segu-
ros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
a Capitalização (Cnseg) – a SulAmérica é premiada com o 
caso Saúde online/Validador Web. 

     Prêmio empresa de Marketing do Ano 2011, da revista 
Marketing – a Companhia recebe o prêmio como empre-
sa de Marketing do Ano no segmento de Seguros.

Reconhecimento: estudo da revista FH, da editora it Mídia, 
realizada com profissionais do segmento de saúde, destaca a 
SulAmérica como uma das companhias consideradas referên-
cia em saúde suplementar.
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Desempenho 
Socioambiental 
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GOVERnAnçA E GESTãO dA SuSTEnTABILIdAdE 
na SulAmérica, a sustentabilidade está intrinsecamente ligada 
ao negócio e declarada como um valor corporativo. Para garan-
tir que o tema permeie toda a Companhia de forma abrangen-
te, adota uma série de iniciativas – integrando questões econô-
micas, sociais e ambientais no desenvolvimento de produtos e 
serviços –, organizadas em quatro pilares.

Apoiar a Comunidade: patrocínio de projetos sociais e promo-
ção de ações e campanhas nas áreas de educação, meio am-
biente e saúde, com foco nas comunidades do entorno de suas 
principais unidades.

Respeitar o Meio Ambiente: desenvolvimento de programas e 
iniciativas, além da revisão de processos operacionais, que in-
centivam o consumo consciente de recursos naturais e as me-
lhores práticas de respeito e preservação do meio ambiente.

Por meio de relações 
transparentes e do 
compromisso com a 
sustentabilidade, a 
SulAmérica promove o 
engajamento com seus 
públicos, investe em 
iniciativas sociais e melhora 
processos e produtos para 
mitigar impactos ambientais

desenvolver o Capital Humano: criação de uma cultura de alto 
desempenho a partir da garantia de qualidade de vida, desen-
volvimento e empregabilidade com igualdade de oportunidades, 
tanto para os colaboradores como os outros públicos de interesse.

negócios com ética e Transparência: atuação com base nas me-
lhores práticas de governança corporativa, participação em índi-
ces e associações que visam à inclusão de critérios socioambien-
tais e publicação de informações demonstrando o compromisso 
com a defesa dos direitos humanos, da ética e do meio ambiente.

em 2011, o papel estratégico da sustentabilidade na SulAmérica 
foi reforçado com uma mudança no Comitê de Sustentabilidade, 
que passou a reportar-se diretamente ao Conselho de Administra-
ção. Além disso, esse Comitê foi renovado com a participação dos  
Vice-Presidentes dos dois principais segmentos de negócios e de 
um novo membro especialista externo, reforçando a visão de mer-
cado e a interação com as melhores práticas internacionais.

A gestão da sustentabilidade nas operações da Companhia é 
conduzida pela Superintendência de Sustentabilidade empre-
sarial, que tem a missão de coordenar esforços e disseminar o 
conceito por todas as áreas.
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Ações para melhoria da gestão | GRI 1.2

Veja algumas ações de destaque realizadas ao longo 
de 2011.

    Definição e implantação de um Plano de Ação, como 
resultado do diagnóstico das principais iniciativas com 
viés socioambiental envolvendo todos os segmentos de 
negócios e áreas corporativas da Companhia. 

    Criação de um site de informações socioambientais para 
sistematizar o processo de coleta e melhorar o controle, uti-
lizado por mais de 150 usuários, entre gestores e colabora-
dores responsáveis pelos principais indicadores de diversas 
áreas da Companhia. Dessa forma, a área de Sustentabili-
dade compartilha a responsabilidade pelo controle e moni-
toramento dos indicadores socioambientais com as áreas 
responsáveis pela geração dos mesmos. | GRi FS4

    Formação de um grupo de trabalho para a integração de da-
dos socioambientais às Demonstrações Financeiras. | GRi FS4

    inclusão de critérios socioambientais no processo de 
desenvolvimento de produtos e serviços e na gestão de 
riscos com início de operação em 2012. | GRi FS1

    Mapeamento de processos relativos a gestão de resíduos 
sólidos, gestão de mudanças, sistema de gestão de tercei-
ros e gestão da cadeia produtiva, entre outros. A criação de 
políticas e implantação de sistemas nesses processos para 
melhoria e controle de dados serão definidas em 2012.

EnGAJAMEnTO COM PARTES InTERESSAdAS | GRI 4.16

A matriz dos principais públicos da SulAmérica foi estabelecida 
por um trabalho conjunto de diversas áreas em 2009. esse do-
cumento tem sido utilizado para a priorização das iniciativas 
junto aos diversos grupos em diferentes módulos de engaja-
mento das partes interessadas. | GRi 4.14 e 4.15

o diálogo com colaboradores, corretores, clientes, entidades de 
classe, órgãos governamentais, prestadores de serviços, forne-
cedores, investidores, acionistas e sociedade civil vem evoluin-
do. A organização de eventos e fóruns, diversos canais de co-
municação disponibilizados pela Companhia e a realização de 
pesquisas permitem identificar os temas e demandas impor-
tantes para esses públicos e transformar essas contribuições 
em mudanças efetivas na gestão dos negócios.

em 2011, esse relacionamento foi fortalecido, destacando-se as 
reuniões do Conselho de Clientes, os encontros com Corretores, 
o encontro Regulatório de Saúde e o Programa lideranças Co-
munitárias SulAmérica, além das apresentações públicas, reu-
niões na SulAmérica e em conferências organizadas por bancos 
e corretoras de valores e os non deal roadshows realizados com 
os investidores. A Companhia também realizou o Painel de en-
gajamento com representantes de partes interessadas para a 
construção da Matriz de Materialidade deste relatório (saiba 
mais no capítulo Sobre o Relatório). | GRi 3.5

Além das iniciativas de engajamento presencial, a SulAméri-
ca disponibiliza canais de atendimento e comunicação para o 
acesso a informações e o encaminhamento de sugestões, crí-
ticas e dúvidas sobre a Companhia, seus produtos e serviços.  
A descrição desses canais se encontra ao longo do relatório, nos 
temas referentes aos respectivos públicos.

CAPITAL HuMAnO 
Desenvolver o Capital Humano é um dos Pilares de Sustenta-
bilidade da SulAmérica e essencial para que a Companhia con-
tinue a prestar serviços de excelência e se manter como uma 
das empresas líderes do mercado. os colaboradores são um de 
seus maiores ativos para garantir a qualidade de atendimento 
na prestação dos serviços e alcançar os objetivos e metas esta-
belecidos. nesse sentido, a SulAmérica vem investindo na ado-
ção das melhores práticas de gestão de pessoas, desenvolvendo 
equipes multifuncionais e alocando especialistas dos diversos 
segmentos de negócios nas áreas Comercial e de Atendimento. 

A Companhia vai além do atendimento aos requisitos traba-
lhistas legais e conta com boas práticas para tratar de diversi-
dade, remuneração e benefícios, recrutamento e seleção, trei-
namento, desenvolvimento e saúde e segurança. 
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PERFIL dOS COLABORAdORES
A seguir, é apresentado o perfil dos colaboradores da SulAmérica. As categorias apresentadas nos gráficos e tabelas são:

    executivos (cargos estatutários que incluem Diretores, Vice-Presidentes e o Presidente da Companhia);
    gerenciais (colaboradores que possuem hierarquia ou cargo com avaliação gerencial, como Superintendente, Gerente, 

Consultor, Supervisor e Coordenador); 
    vendas (colaboradores da área Comercial, que incluem os cargos de inspetor de Vendas e Gerente de Vendas); 
    técnico/operacional (colaboradores que não possuem equipe/subordinados, como Analista, Assistente e Auxiliar); 
    estagiário.

EMPREGAdOS POR TIPO dE COnTRATO dE TRABALHO E REGIãO10 | GRI LA1

executivo Gerencial técnico/ 
operacional Vendas estágio total temporários total com 

temporários

2011 32 958 3.931 65 137 5.123* 18 5.141
2010 30 922 3.940 84 186 5.162 52 5.216
2009 32 907 4.104 100 185 5.328 17 5.345

executivo Gerencial técnico/operacional Vendas estágio
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Centro-oeste 0 0 0 20 21 20 63 66 62 6 6 7 0 0 0
nordeste 1 1 1 40 39 46 126 126 126 7 9 11 0 0 0
norte 0 0 0 7 7 9 28 28 29 4 6 6 0 0 0
Sudeste 30 28 30 822 801 771 3.598 3.603 3.763 36 47 59 137 186 185
Sul 1 1 1 69 54 61 116 117 124 12 16 17 0 0 0
Total 32 30 32 958 922 907 3.931 3.940 4.104 65 84 100 137 186 185

10 Houve mudança na metodologia de cálculo do número de colaboradores em relação aos números apresentados em 2009 e 2010. A partir de 2011, o cálculo baseia-se no número absoluto de 
colaboradores em 31 de dezembro. os números de 2009 e 2010 foram recalculados em todas as planilhas de capital humano para refletir essa mudança. As informações da tabela contemplam 
pessoas com deficiência que possuem contrato de meio período e não incluem empregados temporários, destacados separadamente. A tabela não contempla os colaboradores da Dental PlAn que 
passaram a integrar os sistemas de RH somente em 01.01.2012.

* total de empregados por gênero - 2.834 mulheres e 2.289 homens.
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COLABORAdORES POR RAçA | GRI LA13

A maioria dos colaboradores se autodeclara pertencente à raça branca. nos últimos três anos 
houve um pequeno aumento no número de negros e pardos.

COLABORAdORES POR FAIxA ETÁRIA | GRI LA13

A variação de faixa etária dos colaboradores da Companhia aponta uma tendência de crescimen-
to das faixas entre 36 e 55 anos, em detrimento da participação proporcional de colaboradores 
com até 25 anos. não há, no entanto, variação absoluta representativa nos últimos três anos. 
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Executivo Gerencial Técnico/	
Operacional Vendas Estágio

Faixa	Etária 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
Até 25 anos 0 0 0 10 19 14 730 822 851 1 1 2 128 175 175
De 26 a 35 anos 1 1 1 320 318 339 1.718 1.709 1.822 4 8 12 9 11 10
De 36 a 45 anos 9 9 9 439 415 398 1.001 980 998 20 28 38 0 0 0
De 46 a 55 anos 17 15 17 162 148 140 418 375 387 22 21 23 0 0 0
De 56 a 65 anos 4 5 4 24 19 13 54 46 39 13 20 21 0 0 0
Acima de 65 anos 1 1 1 3 3 3 5 8 7 5 6 4 0 0 0
total geral 32 31 32 958 922 907 3.931 3.940 4.104 65 84 100 137 186 185

Executivo Gerencial Técnico/	
Operacional Vendas Estágio

Raça 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
Amarelo 0 0 1 13 11 11 19 19 25 0 0 0 1 0 0
Branco 31 31 31 804 781 777 2.860 2.907 3.060 55 71 85 100 131 151
indígena 0 0 0 2 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0
negro 0 0 0 9 11 8 177 171 168 1 1 1 5 8 3
Pardo 1 0 0 130 117 109 871 839 847 9 12 14 31 47 31
total geral 32 31 32 958 922 907 3.931 3.940 4.104 65 84 100 137 186 185
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COLABORAdORES POR ESCOLARIdAdE | GRI LA13 COLABORAdORES POR GênERO | GRI LA1 e LA13

nota-se que nos cargos de liderança a diferença entre a quantidade de homens e mulheres vem 
diminuindo, sendo que o nível gerencial já apresenta equilíbrio. entre os técnicos/operacionais, 
que concentram o maior número de colaboradores, vem aumentando a diferença em favor do 
sexo feminino, o que reflete a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho. 
A exceção ficou na área de Vendas, que, no setor de seguros em geral têm predominância de 
profissionais do gênero masculino, e entre os estagiários.

na SulAmérica cerca de 73% dos colaboradores possuem formação superior devido à exigência 
de ensino superior completo para as vagas a partir do nível técnico/operacional.
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Executivo Gerencial Técnico/	
Operacional Vendas Estágio

Escolaridade 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
ensino Fundamental 0 0 0 1 0 0 18 13 18 2 2 2 2 1 0
ensino Médio 1 0 0 84 78 76 1.254 1.307 1.319 20 30 38 0 0 1
Pós-Graduação 5 4 5 131 143 146 123 133 170 2 2 3 0 0 0
Graduação 26 27 27 742 701 685 2.536 2.487 2.597 41 50 57 135 185 184
total geral 32 31 32 958 922 907 3.931 3.940 4.104 65 84 100 137 186 185

Executivo Gerencial Técnico/	
Operacional Vendas Estágio

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
Masculino 29 28 30 487 484 484 1.658 1.704 1.814 43 53 60 72 86 81
Feminino 3 2 2 471 438 423 2.273 2.236 2.290 22 31 40 65 100 104
total 32 30 32 958 922 907 3.931 3.940 4.104 65 84 100 137 186 185
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GRuPOS dE GOVERnAnçA POR FAIxA ETÁRIA E GênERO | GRI LA13

A Administração é composta, em sua maioria, por pessoas do 
gênero masculino. A seleção desses representantes baseia-se 
na competência e nos conhecimentos necessários para a ges-
tão da Companhia.

Conselho	de	Administração
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino 9%
De 26 a 35 anos - Masculino 91%
De 36 a 45 anos 9% total geral 11
De 46 a 55 anos 18%  
De 56 a 65 anos 45%
Acima de 65 anos 27%
total geral 11

Comitê	de	Remuneração
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino -
De 26 a 35 anos - Masculino 100%
De 36 a 45 anos - total geral 4
De 46 a 55 anos 50%  
De 56 a 65 anos 25%
Acima de 65 anos 25%
total geral 4

Comitê	de	Investimento
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino -
De 26 a 35 anos - Masculino 100%
De 36 a 45 anos 20% total geral 5
De 46 a 55 anos 20%  
De 56 a 65 anos 40%
Acima de 65 anos 20%
total geral  5

Comitê	de	Governança	e	Divulgação
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino -
De 26 a 35 anos - Masculino 100%
De 36 a 45 anos 20% total geral 5
De 46 a 55 anos 60%
De 56 a 65 anos -
Acima de 65 anos 20%
total geral 5

Comitê	de	Auditoria
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino -
De 26 a 35 anos 20% Masculino 100%
De 36 a 45 anos - total geral 5
De 46 a 55 anos 20%
De 56 a 65 anos -
Acima de 65 anos 60%
total geral 5

Comitê	de	Sustentabilidade
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino 14%
De 26 a 35 anos - Masculino 86%
De 36 a 45 anos - total geral 7
De 46 a 55 anos 71%
De 56 a 65 anos 14%
Acima de 65 anos 14%
total geral 7

Diretoria
FAIXA	ETÁRIA GÊNERO

Até 25 anos - Feminino 9%
De 26 a 35 anos 3% Masculino  91 %
De 36 a 45 anos 28% total geral 32
De 46 a 55 anos 53%
De 56 a 65 anos 13%
Acima de 65 anos 3%
total geral 32
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dIVERSIdAdE E IGuALdAdE dE OPORTunIdAdES | GRI LA11

A SulAmérica defende a igualdade de oportunidades aos co-
laboradores, independentemente de credo, classe econômica, 
gênero ou raça. A política de recursos humanos inclui dois pro-
gramas de inclusão de minorias, apresentados a seguir.

Programa de Oportunidades Especiais: criado em 2006, incenti-
va a contratação de pessoas com deficiência (PCD) para o cargo 
de Auxiliar trainee em regime de quatro horas por dia. oferece 
treinamento intensivo em ti, rotinas administrativas e conteú-
do técnico do setor de seguros para a formação diferenciada e 
garantia de empregabilidade desse grupo, além de reforço es-
colar àqueles que necessitam. Ao final de 2011, havia 94 PCDs 
nas principais unidades da Companhia. | GRi FS14

Programa Adolescente do Seguro: criado em 2007, contrata jo-
vens entre 16 e 19 anos em regime de quatro a seis horas de 
trabalho por dia. Assegura ao aprendiz formação técnico-pro-
fissional ao longo dos seus 24 meses de duração. A Companhia 
pretende absorver o maior número possível de jovens concluin-
tes do programa. Ao final de 2011, havia 93 aprendizes nas prin-
cipais unidades da Companhia.

ROTATIVIdAdE dOS COLABORAdORES | GRI LA2

em 2011, 982 colaboradores desligaram-se da Companhia, entre 
aqueles demitidos pela SulAmérica e os que saíram de forma vo-
luntária. A taxa de rotatividade geral foi de 18,74%, considerando 
estagiários, executivos e Call Center. excluindo-se o Call Center, 
os estagiários e os executivos, esse turnover cai para 12,19%. 

Programas específicos 
promovem a inclusão 
social e a diversidade 
na Companhia

taxa de rotatividade total de demitidos
2011 18,7% 982
2010 17,8% 1.041

Feminino

Masculino

Turnover por Gênero

45,5 %

54,5%

Acima de 65 anos

Até 25 anos

De 56 a 65 anos

De 36 a 45 anos

De 26 a 35 anos

De 46 a 55 anos

Turnover por Faixa Etária

17,1%

7,1%
1,4% 0,7%

36,4%

37,3%

Centro-oeste

Sul

norte

nordeste

Sudeste

Turnover por Região

3,2%
1,6% 0,7%

1,7%

92,8%
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REMunERAçãO E BEnEFíCIOS 
A SulAmérica adota uma Política de Remuneração formada 
por uma parcela fixa, uma variável e um pacote de benefícios 
definidos pela Convenção Coletiva de trabalho dos Securitários 
(CCt). A CCt cobre todos os colaboradores e a liberdade de as-
sociação sindical é um direito garantido a todos. em 2011, não 
houve casos de registro de violação desse direito. | GRi lA4 e HR5

A parcela de remuneração fixa está alinhada às melhores prá-
ticas salariais do mercado de seguros, enquanto que a variável 
é estruturada pelo Programa de Participação nos Resultados 
(PPR). o PPR distribui até 10% do lucro líquido operacional afe-
rido no exercício conforme a avaliação anual de desempenho 
ante metas de cada colaborador (Programa de Gestão de Per-
formance e Desenvolvimento – GPD).

A Companhia oferece a todos os colaboradores de regime men-
salista os seguintes benefícios11: vale-alimentação, vale-refeição, 
vale-transporte, auxílio-creche, auxílio-babá, plano de previ-
dência privada, seguros de acidentes pessoais e coletivo, seguro 
de vida, auxílio-funeral, plano de saúde e odontológico (incluin-
do um programa de gerenciamento de doentes crônicos), auxí-
lio-doença e rede de descontos. Para os colaboradores em regi-
me temporário, são oferecidos vale-refeição e vale-transporte, 
de acordo com as leis trabalhistas. todos os benefícios ofereci-
dos são definidos pela CCt firmada entre as seguradoras e os 
sindicatos regionais dos securitários. na unidade Morumbi, em 
São Paulo (SP), também são disponibilizadas 40 linhas de ôni-
bus fretado gratuito para o transporte dos colaboradores. Para 
conhecer todos os benefícios, consulte a página “Faça parte do 
time” no site institucional (www.sulamerica.com.br). | GRi lA3

11 nos últimos relatórios a Companhia apresentou os benefícios em tabelas desvinculadas das Demonstrações Financeiras. A partir deste relatório, os valores dos benefícios são apresentados nas 
DFs (na nota explicativa 24.4) com o objetivo de integração das informações financeiras e socioambientais.

PLAnO dE PREVIdênCIA | GRI EC3

o Plano de Previdência oferecido aos colaboradores da  
SulAmérica (PrevSAS) é facultativo. os benefícios para as cober-
turas de riscos (Morte e invalidez) são definidos previamente, en-
quanto que os de planos de previdência serão cumpridos confor-
me contrato e contribuições realizadas ao longo de sua vigência.

As contribuições do colaborador e da Companhia são definidas 
de acordo com três categorias:

    contribuição básica – realizada pela Companhia mensal-
mente, correspondente a 1,035% sobre o salário do colabo-
rador, limitado ao salário de R$ 5.026,57 e sem contrapartida 
do colaborador;

    contribuição adicional – opcional e mensal, pode ser feita 
por todos os colaboradores em montante de 1% a 12% de seu 
salário, sem contrapartida da Companhia;

    contribuição normal – opcional e mensal, disponível para 
colaboradores com salário superior a R$ 5.026,57, com con-
trapartida de 100% do valor pela Companhia.

Remuneração com 
participação nos 
resultados e um pacote  
de benefícios alinhados  
às melhores práticas  
de mercado

Valor da reserva de crédito R$ 28.877.828,29
Valores do PrevSAS (folha de pagamento) – ano 2011
Valor empresa R$ 2.537.012,12
Valor colaboradores R$ 2.631.691,35
Valor total R$ 5.168.703,47
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dISPERSãO SALARIAL
em 2011, o menor salário pago a colaboradores da Companhia foi de R$ 495 para o cargo de Auxiliar trainee, por quatro horas de 
trabalho. o menor salário pago para oito horas de trabalho foi de R$ 990, para o cargo de Auxiliar Administrativo, valor 181% maior 
do que o salário mínimo do País em 2011 (R$ 545). | GRi eC5

A SulAmérica tem uma política de remuneração igualitária de salários entre homens e mulheres. A tabela a seguir apresenta a 
evolução desse indicador nos últimos três anos. | GRi lA14

Houve mudança de cálculo nos dados publicados no Relatório de 2010, quando era utilizada a média dos salários do ano. em 2011, foi utilizado o salário-base de dezembro e os números de 2009 e 
2010 foram recalculados para refletir a mesma base de cálculo. executivos e estagiários não foram contabilizados.

2011 2010 2009
Feminino Masculino Proporção Feminino Masculino Proporção Feminino Masculino Proporção

Gerencial 5.934,08 8.072,01 136% 5.914,70 8.107,37 137% 5.008,95 7.122,61 142%
técnico/operacional 2.134,77 2.614,55 123% 1.942,15 2.370,12 122% 1.902,21 2.267,93 119%
Vendas 1.045,18 1.125,46 119% 910,35 930,77 102% 801,99 840,52 105%
total geral 3.038,01 3.937,34 131% 2.922,40 3.802,75 130% 2.571,05 3.410,35 133%



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 51

RECRuTAMEnTO E SELEçãO  
A SulAmérica prioriza a contratação interna e promove os colabo-
radores que se destacam e apresentam potencial para o desenvol-
vimento de carreira. os cargos e as competências necessárias para 
ocupá-los são divulgados por meio dos canais de comunicação in-
terna da Companhia.  em 2011, a taxa de recrutamento interno foi 
de 58%, uma redução de quinze pontos percentuais em relação ao 
ano anterior principalmente devido às reestruturações nas diver-
sas áreas com contratações de especialistas em outros mercados.

É uma prática da Companhia dar preferência à contratação lo-
cal de pessoas. em 2011, 90,5% dos colaboradores nos cargos de 
gestão e da Administração eram residentes das regiões metro-
politanas (eixo Rio-São Paulo) das respectivas unidades. A meta 
para 2012 é incluir essa prática na norma e Procedimento de 
Recrutamento e Seleção de Funcionários. | GRi eC7 

AVALIAçãO dE dESEMPEnHO | GRi lA12

A SulAmérica avalia anualmente o desempenho de seus cola-
boradores, considerando a performance em relação às metas e 
a evolução de habilidades e competências. em 2011, 84,05% dos 
colaboradores foram avaliados pelo sistema de Gestão de Per-
formance e Desenvolvimento (GPD). o índice é menor do que os 
100% relatados em 2010 uma vez que nesse ano não estavam 
incluídos os estagiários e colaboradores comissionados que 
não passam por esse processo avaliativo. 

Já as equipes Comerciais (5,11%) são avaliadas pelo programa 
Remuneração extraordinária de Vendas (ReX), que oferece bô-
nus atrelado à superação de metas de vendas. o desempenho 
do colaborador frente à meta é apurado trimestralmente e a 
remuneração é paga a cada semestre, de acordo com o cumpri-
mento das condições do programa.

A avaliação de executivos é realizada pelo Contrato de Gestão, 
que inclui a avaliação 360º e a comparação do desempenho 
ante metas quantitativas definidas no início do ano. em 2011, 
dois executivos, contratados em outubro, não realizaram a ava-
liação de desempenho.

PESquISA dE CLIMA
Aplicada desde 2001 bienalmente13, a pesquisa de clima avalia 
como os colaboradores da SulAmérica percebem a Compa-
nhia e utiliza seus resultados como base para planos de ação 
na gestão do clima organizacional. A última pesquisa foi rea-
lizada em 2010 com uma melhora de três pontos percentuais 
comparada à de 2008.

TREInAMEnTO | GRi lA11

em 2011, a SulAmérica inaugurou um novo centro de treina-
mento na unidade Matriz no Rio de Janeiro (RJ) e lançou o 
Portal de Desenvolvimento de líderes. Foram investidos mais 
de R$ 1,4 milhão em treinamentos desenvolvidos internamen-
te, palestras, subsídio à participação em cursos e eventos de 
formação externa, entre outras formas de desenvolvimento 
profissional e de carreira. A Companhia não oferece progra-
mas de planejamento da aposentadoria ou assistência para a 
transição para uma vida sem trabalho. 

13	Foram realizadas pesquisas subsequentes em 2003 e 2004, passando novamente a ser bienal desde então.

A seleção, avaliação  
de desempenho,  
pesquisa de clima e 
treinamento contribuem 
para uma cultura de alta 
performance
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unIVERSAS 
Desde 2005, a Companhia oferece cursos aos colaboradores, 
corretores, prestadores de serviços e clientes por meio da uni-
versidade Corporativa SulAmérica – universas. o objetivo é pro-
mover o desenvolvimento profissional e oferecer capacitação 
sobre os produtos e serviços da Companhia.

em 2011, foram 32.202 participações de colaboradores nos 75 
cursos oferecidos, totalizando 119.664 horas de treinamento.  
A redução em 63% no número de horas e em 52% no número de 
participações no ano é decorrente da abolição da obrigatorie-
dade de mínimo de horas de treinamento no Currículo Básico. 

A universas disponibiliza um canal de atendimento para o en-
vio de dúvidas, sugestões e críticas sobre os treinamentos no 
site www.sulamerica.com.br/universas.

1 o número de participantes é calculado a partir do histórico de cursos dos colaboradores. São 
contabilizados os cursos concluídos, o que inclui repetições no caso de um colaborador ter rea-
lizado mais de um curso. 2 Houve alteração na metodologia de cálculo em relação aos anos 
anteriores, quando os valores apresentados eram baseados no orçamento e não no realizado.  
A partir de 2011, os valores apresentados são baseados no realizado e os valores dos anos ante-
riores foram recalculados para refletir essa metodologia.

GRi lA10

Média	de	horas	de	treinamento	

Função Colaboradores 
em 21/12/2011

Carga 
horária

Média de 
horas

executivo 32 185  5,78
Gerencial 958 18.614  19,43
técnico/operacional 3.931 87.608  22,29
Vendas 65 803  12,35
estágio 137 12.454  90,91
total 5.123 119.664 23,36

Participações	nos	cursos	oferecidos	pela	Universas
2011 2010 2009

Participações1 32.202 67.655 61.661
Horas 119.664 320.243 341.980
Cursos oferecidos 75 105 93
orçamento (R$ milhões)2 1,4 3,9 3,3

EduCAçãO COnTInuAdA
A Companhia conta com diversos programas para aprimorar 
competências e habilidades de seus colaboradores. São ofereci-
dos treinamentos em idiomas e temas como desenvolvimento 
gerencial, oportunidades especiais e gerenciamento de proje-
tos, além de turmas específicas para pessoas com deficiência. 
Além disso, a SulAmérica conta com um programa de subsídios 
para cursos externos que, em 2011, totalizou 89 bolsas com o 
investimento de R$ 156.520.

dISSEMInAR O COnCEITO dE SuSTEnTABILIdAdE
A SulAmérica utiliza e-learnings, palestras e workshops para 
disseminar o conceito de sustentabilidade entre seus colabo-
radores. o curso on-line, que aborda conceitos e aplicação dos 
compromissos da SulAmérica no dia a dia de trabalho, foi rea-
lizado em 2011 por 3.919 colaboradores, totalizando 7.838 horas 
de treinamento. | GRi FS4

PROGRAMAS dE quALIdAdE dE VIdA 
A SulAmérica realiza diversas iniciativas para incentivar há-
bitos saudáveis, a prática esportiva e a prevenção de doenças 
entre seus colaboradores. os principais programas oferecidos 
em 2011 foram:

Atendimento nutricional: duas vezes por semana, nutricionis-
tas atendem colaboradores das unidades Matriz (Rio de Janei-
ro/RJ) e Morumbi (São Paulo/SP), orientando sobre a importân-
cia de uma alimentação balanceada. em 2011, foram realizados 
1.372 atendimentos nas duas unidades. | GRi lA8

Atletas SulAmérica: a Companhia incentiva a prática de cami-
nhadas leves e moderadas e a participação em corridas de rua. 
em 2011, 240 colaboradores do Rio de Janeiro e de São Paulo se 
inscreveram nesse programa. A iniciativa inclui palestras sobre 
os benefícios da atividade física, que sensibilizaram 195 partici-
pantes no ano. | GRi lA8
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Ginástica laboral: cerca de 11 mil atendimentos foram reali-
zados pelo programa em 2011, com exercícios para melhorar 
a postura e a flexibilidade dos colaboradores, evitando lesões.  
A ginástica laboral é oferecida nas unidades do Call Center do 
Rio de Janeiro e de São Paulo.

Orientação a gestantes: o programa orientando a Gestante 
contou com a participação de 168 mulheres, entre colaborado-
ras e esposas dos colaboradores da Companhia. todas assisti-
ram a palestras e praticaram exercícios específicos para uma 
gestação segura e saudável.

Viver bem: atendimento telefônico oferecido 24 horas por 
dia para apoio aos colaboradores e seus familiares nas áreas 
de pedagogia, psicologia, assessoria jurídica e serviço social.  
Além disso, o programa oferece palestras sobre temas de inte-
resse desse público. em 2011, foram realizados 20.634 atendi-
mentos e 525 pessoas participaram das palestras.

Vacinação contra a gripe: a campanha de vacinação anual imu-
nizou 2.183 colaboradores contra a gripe em todo o País. 

Shiatsu: terapia corporal que oferece relaxamento, alívio do 
estresse e renovação do bem-estar na rotina diária. em 2011, fo-
ram realizados 9.226 atendimentos nas unidades da Matriz (RJ) 
e Morumbi (SP). 

Próximo Passo: ainda em fase piloto na unidade Morumbi (SP), 
acompanhou 133 colaboradores com características de obesi-
dade e sedentarismo, e, consequentemente, alto risco de de-
senvolver doenças graves e crônicas. o programa dissemina a 
prática de atividade física e conta com uma avaliação médica 
do Hospital Albert einstein, parceiro no projeto. Finalizaram o 
programa 88 colaboradores, que receberam um relatório para 
acompanhamento médico. | GRi lA8

Programa de orientação à saúde (Saúde Ativa): orienta a res-
peito da importância do acompanhamento médico contínuo de 
doentes crônicos, da prática regular de exercícios físicos, do uso 
correto dos medicamentos e da orientação nutricional, além de 
oferecer suporte de emergência quando necessário. em 2011, 85 
colaboradores participaram do programa em todo o País. | GRi lA8

Espaço Bem-Estar: o espaço Bem-estar oferece atividades que fa-
cilitam o dia a dia dos colaboradores, como manicure, cabeleireiro, 
sapateiro e costureira. essas atividades são custeadas pelo colabo-
rador que quiser utilizá-las a preços menores que os de mercado 
e estão disponíveis nas unidades da Matriz (RJ) e Morumbi (SP).

SAúdE E SEGuRAnçA | GRi lA7

De acordo com a legislação trabalhista brasileira, a SulAmérica 
promove a Semana interna de Prevenção de Acidentes (Sipat), 
cursos para os membros da Comissão interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), treinamento de primeiros socorros e a forma-
ção da Brigada Voluntária de incêndio para zelar pela saúde e 
segurança no trabalho. 

em 2011, aconteceram quatro acidentes de trabalho14 na Matriz 
(RJ) e outros três na unidade Morumbi (SP). o total de dias úteis 
perdidos resultantes desses acidentes foi de 438 dias. não foram 
relatadas doenças ocupacionais no período.

2011 2010 2009
número de acidentes 7 9 26
Horas de afastamento  3.504 5.784 18.669
Casos de leR 0 0 7
óbitos em decorrência do trabalho 0 0 0

total Sem Call Center
taxa de lesões (tl) 1,64 1,56
taxa de Dias Perdidos (tDP)1 142,58 113,05
taxa de Absenteísmo (tA) 0,79 0,47

Considerando o número total de absenteísmo, dias perdidos e lesões ocorridos na Companhia 
em 2011, 92% foram registrados na Região Sudeste. 

1Do total de afastamentos por doença ocorridos na Companhia em 2011, 89% ocorreram na 
Região Sudeste. 

14	não estão incluídos acidentes leves associados a atendimento no ambulatório médico das unidades da Matriz (RJ) e Morumbi (SP).  
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dIREITOS HuMAnOS
A SulAmérica promove uma série de iniciativas para garantir o 
respeito aos direitos humanos junto a seus colaboradores e sua 
cadeia de suprimentos. É signatária de pactos para a sustentabili-
dade e de respeito aos direitos humanos (veja capítulo Governan-
ça Corporativa) e conta com o seu Código de Conduta Ética, que 
define diretrizes para o combate a corrupção, lavagem de dinheiro, 
e questões relacionadas a direitos humanos, entre outros temas.

o Código de Conduta Ética é amplamente divulgado e de co-
nhecimento de todos os colaboradores por meio de treinamen-
to específico. em 2011, esse treinamento passou a incluir um  
e-learning de direitos humanos. no ano, 21% dos colaboradores 
realizaram o Curso de Ética e 2% o de Direitos Humanos. Soma-
dos, foram 1.165 colaboradores treinados em 2.364 horas de ca-
pacitação. Considerando-se todas as participações desde a cria-
ção do Curso de Ética, já passaram pelo treinamento 93,3% do 
quadro de colaboradores da Companhia. | GRi 4.8, HR3, So3 e FS15

Denúncias anônimas de violações às regras de conduta podem 
ser registradas por meio do canal interno “Compliance escutan-
do Você”, endereçadas ao Comitê de Ética da Companhia para 
tratamento, que mantém sob sigilo as informações registradas 
e decide sobre as ações a serem adotadas. em 2011, não foram re-
gistradas ocorrências relacionadas a direitos humanos. | GRi HR11

CAnAIS InTERnOS    
A Companhia, sempre preocupada com a melhoria de proces-
sos e a transparência das relações, criou canais específicos para 
sugestões, reclamações e dúvidas de seus colaboradores.

Reclamações de clientes: canal disponibilizado aos emprega-
dos para registro de reclamações de clientes da SulAmérica 
(amigos, conhecidos, parentes etc.) a fim de facilitar a resolu-
ção de problemas. 

Fale com (área): canal disponível na intranet para agilizar o 
atendimento das áreas de administração, compras, informáti-
ca, recursos humanos, sustentabilidade e telefonia. o colabo-
rador seleciona o assunto e encaminha suas dúvidas ou suges-
tões para as áreas responsáveis. 

Portal do Funcionário: sistema de comentários na intranet em 
que todos os colaboradores podem opinar sobre as matérias 
postadas diariamente.

CLIEnTES  | GRI PR5

A SulAmérica opera com agilidade e transparência no relacio-
namento com os seus 6,7 milhões de clientes. A Companhia 
mantém um diálogo aberto e constante com esse público por 
meio de diversos canais e iniciativas. Dentre eles, destaca-se 
o Conselho de Clientes, que tem como objetivo trazer a visão 
do cliente para avaliar e contribuir com a melhoria de produ-
tos, serviços, estratégias, posicionamento da marca, ações de  
marketing e sustentabilidade. 

o Conselho se reúne bimestralmente, trazendo regularidade 
e continuidade na participação dos clientes na discussão de 
temas que afetam diretamente as experiências vivenciadas 
na utilização de produtos e serviços da SulAmérica. em 2011, 
as reuniões abordaram os temas imagem institucional, inves-
timentos, vida e previdência, mundo digital, canais de vendas, 
sustentabilidade e rede gerenciada de saúde.  | GRi 4.16

os resultados das reuniões são apresentados às áreas respon-
sáveis para aprimoramento de estratégias, produtos, serviços e 
ações. um exemplo disso ocorreu com a estratégia de comuni-
cação de sustentabilidade, que foi redesenhada para 2012 como 
resultado direto da reunião que tratou do tema.

O Conselho de Clientes 
fortalece o diálogo e 0 
engajamento desse público 
contribui para a evolução 
da Companhia
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PROduTOS E SERVIçOS
Para desenvolver e comercializar seus produtos e serviços, a 
SulAmérica segue as normas e regras estabelecidas pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor, pela Agência nacional de Saúde 
Suplementar (AnS), pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e pelo Banco Central do Brasil (Bacen). em 2011, diante 
dos conceitos de sustentabilidade – um dos valores da Compa-
nhia –, o desenvolvimento de produtos e serviços foi revisto e a 
SulAmérica passou a avaliar os aspectos socioambientais em 
todo o seu portfólio. | GRi FS15 e PR3

nos segmentos de Automóveis e Ramos elementares, os impactos 
de produtos e serviços foram analisados nas etapas de conceito, 
pesquisa e desenvolvimento e uso final visando a melhoria em 
saúde e segurança. Já no segmento Saúde e odontológico, o pro-
cesso de referência de prestadores de serviços para transporte de 
bens e segurados inclui uma avaliação permanente quanto aos 
impactos na segurança e saúde do segurado. | GRi PR1

As multas decorrentes do não atendimento às normas regulató-
rias vêm sendo reduzidas nos últimos anos, graças a melhorias 
nos processos de comunicação e atendimento ao cliente. em 2011, 
o montante pago em forma de multas não foi significativo. | GRi PR9

PROduTOS E SERVIçOS dIFEREnCIAdOS | GRi PR5

Algumas iniciativas da SulAmérica destacam-se pela geração 
de valor ao cliente, superando expectativas e traduzindo-se em 
maior satisfação e diferenciação no mercado.

Seguro Condomínio e Reciclagem: foi iniciada em 2011 uma par-
ceria com a Corretora Aprosseg para venda do seguro condomínio 
com incentivo à reciclagem de lixo em Fortaleza (Ce), com inves-
timento de R$ 7,5 mil reais em materiais de divulgação. trata-se 
de descontos progressivos no seguro, obtidos com a venda do lixo 
dos condomínios para fins de reciclagem. essa iniciativa ainda não 
tem mensuração. em 2012, será iniciado estudo para expansão do 
modelo de reciclagem de lixo gerando desconto no preço do segu-
ro Condomínio para outras localidades | GRi FS8

Assistência Escolar On-line: benefício oferecido na aquisição 
do produto Previdência educaprevi. trata-se de um conjunto 
de serviços que apoiam atividades escolares, como tira-dúvi-
das, aulas on-line de todas as disciplinas da 5ª série do ensino 
Fundamental ao vestibular, testes virtuais e revisão de maté-
rias. em 2011 foram investidos R$ 58.461 nesse serviço, que já 
atendeu 7.762 usuários desde o lançamento do produto em 
2008. | GRi FS5 e FS7
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Programa Saúde Ativa: cobertura adicional disponibilizada a to-
dos os clientes grupais na aquisição de Seguro Saúde, que oferece 
um conjunto de ações para gerenciamento dos fatores de risco 
e prevenção de doenças crônicas. em nove anos de existência, já 
atendeu mais de 200 mil segurados, em mais de 600 empresas 
em todo o País. em 2011 a Companhia investiu mais de R$ 20 mi-
lhões nesse programa. | GRi FS5 e FS7

Motorista Amigo: em caso de doença súbita, acidente pessoal ou 
de o motorista não ter condições físicas ou psicológicas de dirigir, 
a SulAmérica providencia um motorista para levar o veículo e seu 
condutor para qualquer endereço solicitado. essa cobertura adi-
cional é disponibilizada a todos os clientes dos produtos de Seguro 
Automóvel e contribui para a redução de acidentes de trânsito e 
para uma cultura de direção com responsabilidade. em 2011, fo-
ram registrados 3.913 acionamentos. | GRi FS5

Portal Previdência Sem Blá Blá Blá: o objetivo principal dessa 
plataforma virtual é esclarecer as questões mais comuns sobre 
previdência privada, como portfólio de produtos e alternativas de 
investimento, de forma simples e clara. Para conhecer a ferramen-
ta acesse www.previdenciasemblablabla.com.br. | GRi FS16

ATEndIMEnTO AO CLIEnTE | GRi PR5

A SulAmérica vem investindo regularmente nas últimas déca-
das em melhoria de processos, tecnologia, treinamento e moni-
toramento de seus diversos canais de atendimento.

As unidades de Call Center, localizadas no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, contam com 998 profissionais que são, em sua maioria, 
colaboradores da Companhia. isso traz um diferencial ao aten-
dimento ao cliente uma vez que os operadores recebem treina-
mento constante, estão em contato com as áreas dos segmentos 
de negócios e podem planejar sua carreira dentro da Companhia, 
gerando maior comprometimento com os resultados. 

em 2011 o Call Center do Rio de Janeiro foi transferido de uma loca-
lidade externa para a unidade da Matriz, buscando a aproximação 
com os segmentos de negócios, bem como a modernização da es-
trutura de atendimento, investindo em tecnologia de ponta para 
melhor conforto dos atendentes e agilidade de resolução.  

o atendimento aos clientes é feito por telefone e pelo site  
institucional (www.sulamerica.com.br), incluindo um sistema  
exclusivo para pessoas com deficiências de fala e audição.

    Central de Serviços: 4004-4100 (capitais e áreas metropolita-
nas) e 0800-727-4100 (demais regiões).

    Atendimento a Portadores de necessidades especiais de  
Audição e Fala: 0800-702-2242.

    SAC: 0800-725-5901 ou pelo site institucional, no menu “Fale 
com a gente”.

    Atendimento online: por e-mail e via chat no site institucio-
nal, no menu “Fale com a gente”.

OuVIdORIA | GRi PR1 e PR5

Com agilidade e transparência, a ouvidoria atua nas relações 
de conflitos entre os clientes e a Companhia, avaliando os casos 
individualmente, sempre com o objetivo de aprimorar proces-
sos e produtos e fortalecer o relacionamento com os clientes.

As notificações chegam à ouvidoria por meio da Fundação de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), da Superintendên-
cia de Seguros Privados (Susep), de veículos de imprensa, de no-
tificações extrajudiciais, do site da Companhia (no menu “Fale 
com a gente” ou pelo e-mail ouvidoria@sulamerica.com.br) e 
da Caixa Postal disponibilizada (Caixa Postal 13.788, CeP 20210-
972, Rio de Janeiro-RJ), sendo esses dois últimos canais respon-
sáveis por 57% das reclamações recebidas.

no ano de 2011, a ouvidoria analisou 2.203 casos relativos 
a todos os segmentos de negócios, atuando de forma inde-
pendente, imparcial e com autonomia. esse montante foi 9% 
superior ao de 2010. 
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COMunICAçãO E MARKETInG | GRi PR5

A SulAmérica observa as regras estabelecidas pelo Código de De-
fesa do Consumidor e pelo Código Brasileiro de Autorregulamen-
tação Publicitária na criação de todas as suas peças e campanhas 
publicitárias. Para garantir a conformidade com a legislação, os 
departamentos Jurídicos e de Compliance validam toda ação de 
comunicação e marketing da Companhia. A SulAmérica acredita 
que respeitar essas diretrizes é a forma mais eficiente e correta de 
anunciar seus produtos e serviços. | GRi PR6

A Companhia direciona sua atuação para o fortalecimento de 
sua marca e dos atributos a ela relacionados. nesse sentido, é 
pioneira no País no investimento em cultura como forma de 
exposição. A Companhia apresenta, todos os anos, o Circuito 
SulAmérica de Música e Movimento, que incluiu em 2011 o pa-
trocínio dos musicais Hair e Cabaret, do balé do grupo Katakló e 
do Circo tihany nas principais capitais do País. Cerca de 550 mil 
espectadores participaram dos eventos.

também mantém canais permanentes para divulgar informa-
ções e ações da Companhia. 

news Saúde: informativo bimestral sobre gestão de saúde nas 
empresas, qualidade de vida, campanhas e produtos e serviços 
da SulAmérica, além de assuntos do mercado de seguros.

Revista Online: com periodicidade semestral, apresenta a todos 
os públicos um panorama das atividades da Companhia.

Redes Sociais: a SulAmérica está presente nas redes sociais em sua 
página de Facebook e pelo twitter institucional (@SulAmerica_).

CORRETORES
A atuação do corretor de seguros é essencial no processo de co-
mercialização das apólices, uma vez que com o seu conhecimen-
to das coberturas oferecidas no mercado e das necessidades do 
cliente, o profissional atua como um verdadeiro consultor. 

Para aproximar-se desse público e apoiá-lo na oferta de produ-
tos e serviços aos clientes, a SulAmérica promoveu uma série de 
iniciativas ao longo do ano.

Encontro de Corretores: reuniões com executivos da SulAmé-
rica para discutir abertamente a estratégia da Companhia e 
temas regionais, reforçando o alinhamento com os corretores. 
Foram realizados 16 encontros em 2011. | GRi 4.16

Casos Recebidos pela Ouvidoria

em 2011, 97% dos casos foram atendidos dentro do prazo e 43% 
das reclamações, plenamente resolvidas. 
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Apoio: para facilitar o entendimento dos corretores sobre pro-
dutos e serviços da SulAmérica e ampliar sua exposição com 
esse público, a Companhia reformulou treinamentos e todo o 
material de apoio dos segmentos de negócios. Além disso, o  
i Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar, realizado com pa-
trocínio da SulAmérica durante o XVii Congresso Brasileiro de 
Corretores de Seguros, levou mais informações sobre o ramo de 
Saúde e odontológico aos corretores.

Reconhecimento: também foi revisto em 2011 o Programa de 
Reconhecimento ao Corretor (PRA), que passou a ser pago men-
salmente, aumentando as possibilidades de ganho dos correto-
res participantes.

CAnAIS dE ATEndIMEnTO E COMunICAçãO
Portal do Corretor: reúne serviços e informações exclusivas 
para corretores, além de permitir acesso a alguns cursos da 
universas. em uma área restrita, o corretor pode acompanhar o 
andamento de suas vendas e de seus benefícios. 

Rádio Corretor: disponível no Portal do Corretor, conta com pro-
gramação exclusiva, incluindo a cobertura completa do setor 
de seguros e das novidades da Companhia.  

PRESTAdORES dE SERVIçOS E FORnECEdORES
A SulAmérica atende seus segurados por meio de seus presta-
dores de serviços referenciados. Por isso, seleciona esses pres-
tadores por meio de critérios como abrangência da estrutura 
oferecida, capacidade técnica, central de atendimento 24 horas, 
custo e qualidade no atendimento de acordo com as necessida-
des de cada segmento de negócios. em Saúde e odontológico, 
por exemplo, a Companhia tem uma política de referencia-
mento de prestadores médicos no âmbito municipal, baseada 
na necessidade de assistência em relação à concentração de 
segurados na localidade (suficiência de rede). | GRi eC6

Os compromissos e 
valores da SulAmérica 
são estendidos a seus 
prestadores de serviços  
e fornecedores

Já para a contratação de fornecedores locais, a área de Compras 
considera custo, localidade e qualidade dos produtos, salvo quan-
do são produtos com qualidades técnicas específicas. estima-se 
que 99% dos contratados são locais, ou seja, sediados nos estados 
em que os produtos ou serviços serão entregues. | GRi eC6

na busca de aplicar seu compromisso com a sustentabilidade, 
a SulAmérica tornou-se signatária do Pacto nacional de erradi-
cação do trabalho escravo no Brasil, da organização internacio-
nal do trabalho (oit) em 2011. Passou a adotar, desde então, a 
prática de consultar a “lista suja”, do instituto ethos e oit, como 
referência para a contratação de fornecedores e prestadores de 
serviços. | GRi HR7 e FS2

em seus serviços de segurança terceirizados, a SulAmérica exige 
que as prestadoras contratadas ofereçam cursos básicos de di-
reitos humanos para todas as suas unidades. Segundo as empre-
sas contratadas, 100% dos funcionários de segurança e recepção 
recebem treinamento básico de direitos humanos, com carga 
horária estabelecida por cada empresa. Para 2012 a SulAmérica 
pretende solicitar à empresa que presta os serviços de seguran-
ça que certifique a equipe de segurança por ocasião dos treina-
mentos ministrados e permita o acesso desse público ao novo 
e-learning de Direitos Humanos da Companhia. | GRi HR8
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GRi HR2

Adoção	de	cláusula	de	sustentabilidade
Fornecedores Realizado Metas	2012

Assistência 24 Horas  
(Automóveis e Ramos elementares)

202 (97% do total) fornecedores 
significativos – aqueles com contrato 
formalizado que realizam o maior volume 
de serviços prestados

obter 100% dos fornecedores 
significativos com cláusula de 
sustentabilidade no contrato assinado

oficinas (Automóveis) 624 oficinas, equivalente a 56,16% da rede 
referenciada de dezembro de 2011

obter 80% da rede referenciada de 
oficinas com essa cláusula em seus 
contratos 

Adoção	de	cláusula	de	direitos	humanos
Fornecedores Realizado Metas	2012

Reboques e mecânicos (Automóveis) 100% dos contratos com cláusula de 
direitos humanos

iniciar a verificação desse risco por meio 
de auditorias

Sindicância e perícia técnica (Automóveis) todos os 25 contratos de sindicância 
contêm a cláusula de direitos humanos

incluir a cláusula nos três contratos de 
perícia técnica e realizar auditorias em 
todos os fornecedores dessa categoria 
para verificar seu cumprimento

Para garantir que seus fornecedores compartilhem dos com-
promissos em sustentabilidade da SulAmérica, a área respon-
sável por compras submete desde 2010 todos os contratos, sig-
nificativos15 ou não, à inserção da cláusula de responsabilidade 
social e sustentabilidade SulAmérica. em 2011, 35% dos contra-
tos de compras adotaram essa cláusula, sendo que em alguns 
casos os fornecedores solicitaram a remoção da cláusula por 
utilizarem contratos padrão. | GRi HR1

no segmento de Automóveis, a área de referenciamento 
também inclui a cláusula de responsabilidade social e sus-

tentabilidade nos contratos com oficinas mecânicas parcei-
ras, definidas como o foco de maior risco de possível ocorrên-
cia de trabalho infantil ou análogo ao escravo. Além disso, 
as oficinas devem preencher um questionário que abrange 
questões socioambientais. Para garantir a veracidade das 
respostas e o cumprimento da cláusula do contrato, a área 
responsável por vistoria e sindicância interna audita as in-
formações apresentadas pelos prestadores. essa auditoria 
não segue uma norma específica e envolveu 86 oficinas no 
ano, todas dentro dos padrões estabelecidos. em 2011, não 
houve registro de casos de trabalho infantil e trabalho força-
do ou análogo ao escravo. | GRi HR6, HR7, FS2 e FS9

15	Contratos significativos são aqueles que compreendem atividades de prestação de serviço essenciais para a operação da Companhia e com valor superior a R$ 5 milhões.
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*Participantes em mais de uma ação foram contabilizados pelo número de participações. Dados reportados obtidos informalmente pelas instituições e colaboradores voluntários. não foram apre-
sentados à auditoria documentos comprobatórios referentes a algumas variáveis do indicador.

SOCIEdAdE
A Companhia entende seu papel na criação de oportunidades 
para o bem-estar social e no respeito ao meio ambiente e, por 
isso, desenvolve uma série de iniciativas e ações que beneficiam 
toda a sociedade. Além disso, participa ativamente de discus-
sões para a definição de políticas públicas e do engajamento 
com comunidades para promover o desenvolvimento, apoian-
do projetos socioambientais e a qualificação de lideranças na 
gestão de instituições do terceiro setor.

InVESTIMEnTO SOCIAL 
A SulAmérica contribui para a geração de emprego e o desen-
volvimento das comunidades do entorno de suas principais 
unidades ao promover campanhas, ações e projetos sociais por 
meio de doações com encargos e recursos incentivados por re-
núncia fiscal nas leis de incentivo ao esporte e do Fundo Muni-
cipal da Criança e do Adolescente (Fumcad).

todos os investimentos são analisados pela Superintendência 
de Sustentabilidade empresarial e submetidos à aprovação do 
Comitê de Sustentabilidade. As iniciativas têm como foco os te-
mas educação, saúde e meio ambiente e são direcionadas ao 
público adolescente e jovem (14 a 24 anos).

Para saber mais sobre as diretrizes de investimento social, aces-
se o site da SulAmérica na seção Sustentabilidade.

BALAnçO dAS InICIATIVAS EM 2011
em 2011, a SulAmérica destinou mais de R$ 1,89 milhão para 
o apoio a projetos e ações sociais. Desse valor, cerca de R$ 1,2 
milhão são recursos de incentivo fiscal, sendo os R$ 699 mil 
restantes investidos diretamente pela Companhia. em 2010, 
esses montantes eram de R$ 1,1 milhão e R$ 800 mil, respec-
tivamente. | GRi eC1

em grande parte das ações e projetos, a Companhia conta com 
o trabalho voluntário dos empregados e de alguns parceiros de 
negócios. esse envolvimento é incentivado e coordenado pelo 
Comitê Solidário, instituído em 2005 e presente em todas as 
unidades. em 2011, as ações incluíram a arrecadação e doação 
de brinquedos, alimentos e outros materiais, a promoção de 
saúde bucal, apresentações musicais e palestras sobre temas 
de saúde e meio ambiente.

Resultados	de	projetos,	campanhas	e	ações	sociais	SulAmérica	2011*
total de participantes de palestras e mesas redondas 2.408
total de colaboradores envolvidos em campanhas, ações sociais e projetos sociais   570
total de beneficiários diretos em campanhas e ações sociais 12.569
total de beneficiários diretos e indiretos de projetos 13.522
total de instituições atendidas em campanhas, ações sociais e projetos sociais  88
total de itens doados em campanhas  25.374
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PRInCIPAIS PROJETOS SOCIAIS 
Praças da Paz SulAmérica (São Paulo) – 2007/2012
em parceria com o instituto Sou da Paz, o projeto revitalizou 
praças públicas e promoveu atividades culturais e esporti-
vas. na primeira fase (2007-2010), três praças nos distritos de 
Brasilândia, lajeado e Jardim Ângela foram revitalizadas, com 
investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Além do 
investimento financeiro, a SulAmérica incentivou a prática do 
voluntariado entre seus colaboradores nas diversas ações do 
projeto. na segunda fase (2010-2012), a metodologia do projeto 
Praças da Paz SulAmérica foi compartilhada com a Secretaria 
Municipal de Habitação de São Paulo pela capacitação de 176 
técnicos. em 2011, a Prefeitura revitalizou oito áreas vulneráveis, 
beneficiando cerca de 14 mil moradores direta ou indiretamen-
te. A SulAmérica também investiu por meio do projeto em ati-
vidades culturais e esportivas no Jardim Panorama, comunida-
de localizada em frente à unidade do Morumbi.

Lideranças Comunitárias SulAmérica (Rio de Janeiro) – 2011 
o projeto lideranças Comunitárias SulAmérica tem como objeti-
vo formar e reciclar as lideranças de organizações comunitárias 
(onGs, associações de moradores e outras instituições) no entor-
no da sede da SulAmérica, no Rio de Janeiro (RJ). Durante o ano 
foram realizados oito encontros, em que as lideranças puderam 
discutir entre si e com a equipe de Sustentabilidade da SulAmé-
rica demandas da comunidade e dos próprios líderes. Além dos 
fóruns de discussão, o grupo participou de uma capacitação em 
temas como regularização das instituições, elaboração de proje-
tos e mapeamento das demandas das comunidades atendidas, 
como resposta às questões levantadas pelo grupo nos fóruns. no 
total, 12 participantes de nove organizações concluíram o curso 
em 2011 e receberam certificado. | GRi 4.16 e eC8

Multimídia – Ferramenta de Educação (São Paulo) – 2009/2011 
A SulAmérica apoia a onG Projeto Casulo desde 2009 em ações 
pontuais de higiene bucal e campanhas de doação no Dia das 
Crianças e no natal. em 2011, o projeto Multimídia – Ferramenta 
de educação foi patrocinado através de doação enquadrada na lei 
de incentivo do Fumcad. esse projeto beneficiou 400 jovens das 
comunidades do Jardim Panorama e do Real Parque, próximas à 
unidade do Morumbi em São Paulo, com aulas sobre ferramentas 
de multimídia para o mercado de trabalho no contraturno escolar. 

Projeto Saúde Bucal (Rio de Janeiro e São Paulo) – 2009/2011
em conjunto com a Associação odonto Criança, em São Paulo, e 
a Ação da Cidadania e a Associação Brasileira de odondtologia 
(ABo), no Rio de Janeiro, o projeto reforça o compromisso com 
a educação para a saúde. em São Paulo, além de oferecer trata-
mento para crianças e adolescentes, beneficiando 402 pessoas, 
o projeto formou multiplicadores nas comunidades do Real Par-
que e do Jardim Panorama para a promoção de atividades edu-
cativas e preventivas. Já no Rio de Janeiro, o projeto beneficiou 
1.982 crianças e adolescentes, por meio de 11 ações de conscienti-
zação e prevenção e da distribuição de 2.500 kits de saúde bucal.

Aprendizes de Lanternagem e Pintura Automotiva (Rio de Janei-
ro) – 2010/2011  
em parceria com a escola Recofia – Rede de Capacitação Pro-
fissional, a SulAmérica apoiou o projeto para formação profis-
sionalizante em pintura e lanternagem automotiva. nos dois 
anos, foram beneficiados 92 jovens e aproximadamente 80% 
deles foram encaminhados como aprendizes em oficinas me-
cânicas da cidade.

CdI Comunidade São Carlos (Rio de Janeiro) – 2010/2011
A parceria com o Centro para Democratização da informática 
(CDi) promove a inclusão digital na Comunidade do Complexo 
São Carlos, nas proximidades da Matriz da SulAmérica, no Rio de 
Janeiro. o projeto oferece aulas de informática gratuitas, benefi-
ciando 204 alunos nos últimos dois anos, além de disponibilizar 
o acesso à tecnologia para os moradores. 

Projetos apoiados levam 
mais saúde, educação e 
cidadania à comunidades 
do entorno das principais 
unidades da Companhia
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PRInCIPAIS AçõES SOCIAIS 
Orientando para o Mercado de Trabalho 
uma das ações coordenadas pelo Comitê Solidário é o Dia de 
orientação para o Mercado de trabalho. nesse evento, jovens es-
tudantes podem visitar e conhecer diversas áreas da Companhia 
e participar de palestras sobre iniciação no mercado de traba-
lho, desenvolvimento de carreira e tecnologia da informação. Já 
participaram dessa ação cerca de mil jovens de 15 organizações 
sociais e instituições de ensino em todo o Brasil. em 2011, foram 
432 jovens de sete organizações nas cidades do Rio de Janeiro e 
de São Paulo.

Campanha de doação de Sangue e Medula óssea 
A SulAmérica realiza anualmente campanhas de doação de san-
gue. em 2011, a campanha envolveu 300 funcionários e entregou 
70 litros de sangue a três hemocentros no País. Além disso, 24 
funcionários de São Paulo se inscreveram no banco de doado-
res de medula óssea, dando continuidade ao projeto iniciado em 
2010, quando mais de 400 empregados se cadastraram.

dia da Cidadania SulAmérica 
o Dia da Cidadania SulAmérica conta com voluntários próprios 
e de parceiros e passou a integrar o calendário de ações sociais 
da Companhia em 2009. em 2011, o evento foi promovido em 
outubro no Rio de Janeiro e contou com a participação de 100 
voluntários, beneficiando cerca de 250 moradores das comu-
nidades estácio, Rio Comprido e Complexo do São Carlos com 
serviços de assessoria jurídica, exames laboratoriais (glicemia, 
colesterol), verificação de pressão arterial e altura orientação 
alimentar, dentária e corporal, cadastro de currículos em ban-
cos de empregos e atividades de recreação para as crianças.  
em São Paulo, a ação ocorreu em agosto com 22 voluntários, be-
neficiando 450 moradores das comunidades do Real Parque e 
Jardim Panorama com serviços de assessoria jurídica, exames 
laboratoriais (glicemia, colesterol e pressão), atendimento nu-
tricional, orientação de prevenção à dengue, distribuição de 
kits de higiene bucal, emissão de carteira de trabalho e cadas-
tro de currículos em bancos de empregos, além de atividades 
de recreação para as crianças. | GRi eC8 e lA8



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 63

Ação de natal 
nos últimos dois anos, a campanha de natal da SulAmérica 
atendeu aos pedidos  de 4.600 crianças, de 62 instituições, com 
doações de presentes dos colaboradores. em 2011, a SulAmérica 
financiou a compra de brinquedos e a festa de fim de ano de 18 
instituições em todo o Brasil, beneficiando cerca de  2.278 crianças.

Reforma da Cantina da Paróquia São Joaquim (Rio de Janeiro) 
Atendendo a uma demanda da comunidade, a SulAmérica 
doou o valor de R$ 9.941 à Paróquia São Joaquim para a constru-
ção de uma cantina que serve refeições a preços mais baixos do 
que aqueles ofertados pelo comércio local. no futuro, o espaço 
poderá ser usado para a realização de cursos de culinária para 
a comunidade. | GRi eC8

Campanha do Agasalho 
os Comitês Solidários das unidades de Campinas (SP), Belo Ho-
rizonte (MG) e Blumenau (SC) promoveram uma Campanha do 
Agasalho entre abril e junho de 2011. Foram arrecadados 5.537 
itens entre roupas e cobertores, que beneficiaram quatro institui-
ções, sendo uma em Belo Horizonte, outra em Campinas e duas  
em Blumenau. Ao todo foram beneficiadas cerca de 5 mil pessoas.

Campanha da Cultura 
A Campanha da Cultura, promovida nos meses de junho e ju-
lho, contribuiu para a criação de bibliotecas em organizações 
sociais e reforçou o acervo de diversas bibliotecas comunitárias 
em funcionamento nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Belo Horizonte e Brasília. Foram arrecadados 745 itens entre li-
vros infantis e de literatura, doados a nove instituições sociais 
beneficiando diretamente cerca de 600 pessoas.

Campanha de Combate à dengue 
A SulAmérica realiza duas campanhas anuais a fim de conscienti-
zar colaboradores, membros da comunidade, prestadores, clientes 
e corretores sobre a responsabilidade de cada um no combate à 
dengue. A Companhia divulga em seus diversos canais de comu-
nicação dicas para impedir a proliferação do mosquito transmis-
sor e realiza palestras e atividades lúdicas nas organizações sociais 
parceiras localizadas nas comunidades do entorno de suas unida-
des da Matriz (RJ) e do Morumbi (SP). | GRi lA8

Campanhas diversas de Arrecadação 
Devido às demandas apresentadas pelas comunidades locais, 
os voluntários do Comitê Solidário de diversas unidades pro-
moveram, entre abril e novembro, campanhas de arrecadação 
de fraldas geriátricas, alimentos, itens de limpeza, ovos de Pás-
coa e kits de higiene pessoal para idosos, mobilizando 43 volun-
tários. no total, foram coletados 6.091 itens que beneficiaram 
5.560 pessoas de seis instituições.

Campanha S.O.S. Enchentes – Região Serrana do Rio de Janeiro
em 2011, a campanha S.o.S. enchentes foi organizada pelos co-
laboradores da SulAmérica para ajudar os desabrigados pelas 
enchentes da região serrana do Rio de Janeiro. Foram arreca-
dados 15.554 itens entre alimentos não perecíveis, material de 
limpeza, higiene pessoal e roupas. A SulAmérica também doou 
R$ 20.000 à Cruz Vermelha para a compra de colchonetes.

Contadores de História 
em julho, 184 crianças de duas instituições sociais em São Paulo 
e no Rio de Janeiro participaram de um dia especial ouvindo 
histórias dos voluntários da SulAmérica.

Workshop 3R’s Caixinhas 
As unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo promoveram um 
workshop para a confecção de caixas de papel a partir do rea-
proveitamento dos calendários de 2010. A ação contou com a 
participação de 33 colaboradores e contribuiu para a preserva-
ção do meio ambiente, enfatizando o conceito dos três “R” (Re-
duzir, Reutilizar e Reciclar). 

Campanha S.O.S. Comunidade do Moinho 
os empregados da unidade Campos elíseos, em São Paulo, aju-
daram 300 famílias desabrigadas por um incêndio na Comuni-
dade do Moinho. Foram arrecadados 700 itens entre alimentos 
não perecíveis, materiais de limpeza e higiene pessoal e roupas. 

doação de Computadores e Mobiliário – 2011 
Foram doados para a onG Comitê para a Democratização da in-
formática (CDi) 1.366 computadores em três praças (São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador) para reutilização e reciclagem, além 
de 420 itens mobiliários, como armários, mesas, cadeiras e so-
fás para nove instituições em todo o País. | GRi en22
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PRESTAçãO dE SERVIçOS E EnTRETEnIMEnTO | GRi FS5

A SulAmérica vem buscando formas de prestação de serviços à 
sociedade por meio de parcerias e iniciativas próprias.

Rádio SulAmérica Trânsito: fruto de uma parceria com o Gru-
po Bandeirantes, presta serviço à população de São Paulo so-
bre condições do trânsito e sugestões de rotas alternativas. A 
rádio apoia movimentos para reduzir os acidentes de trânsito 
na capital paulista, como o “Chega Acidentes” e o “Proteção ao 
Pedestre”.

Rádio SulAmérica Paradiso: oferece dicas de entretenimento e 
boletins sobre o trânsito na cidade do Rio de Janeiro.

Guia do uso Consciente do Plano de Saúde: hotsite que facilita 
o esclarecimento de dúvidas quanto a direitos e deveres de to-
das as partes envolvidas nos planos de saúde. Para conhecer o 
guia acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

MEIO AMBIEnTE
Por meio da Superintendência de Sustentabilidade empresa-
rial, a SulAmérica tem promovido de forma estruturada a ges-
tão ambiental nas suas operações, incluindo a conscientização 
de todas as áreas para a aplicação de práticas que mitiguem 
os impactos ambientais gerados nos processos da Companhia. 

Além de seguir a conformidade legal, a SulAmérica pratica em 
seu cotidiano o uso racional de recursos naturais e atua na di-
minuição de emissões, descarte de resíduos e demais aspectos 
relacionados à redução de seu impacto ambiental, aliada à eco-
nomia financeira. 

em 2011, a Companhia investiu em tecnologias e processos para 
a melhoria da análise de riscos ambientais e processos para re-
dução de uso de material. também manteve procedimentos 
formais para registro e resposta de questões de seus públicos 
sobre aspectos socioambientais em suas atividades. | GRi PR5

RECuRSOS nATuRAIS (ÁGuA E EnERGIA)
Campanhas para conscientizar os colaboradores quanto ao 
consumo consciente de recursos como energia elétrica, água 
e combustível são promovidas regularmente pela SulAmérica. 
Após um projeto piloto na Matriz em 2010 de incorporação de 
tecnologias para redução do consumo de recursos naturais, di-
versas ações são incentivadas na construção de novas unida-
des. Dentre elas, destacam-se: 

    reaproveitamento e coleta de água da chuva para a limpeza 
das áreas internas e externas; 

    aproveitamento da luminosidade natural externa pelo uso 
de vidros, claraboias e tubos solares, além da utilização de 
lâmpadas com ajuste automático de intensidade;

    utilização de tinta à base de água para pintura das áreas 
internas e externas e de materiais de revestimento de fácil 
higienização para reduzir o consumo de água na limpeza.

Equipamentos desligados: em todas as unidades, parte dos 
equipamentos é desligada ao final do expediente para redu-
zir níveis de consumo. na unidade do Morumbi, em São Pau-
lo, a energia economizada foi de 282,41 GJ (gigajoules)16 pela 
revisão dos horários de funcionamento dos equipamentos de 
maior consumo, pela instalação de novos controles de ilumi-
nação e pela análise termográfica dos equipamentos elétricos. 
na Matriz, alguns elevadores, a iluminação de alguns andares 
e a maioria das centrais de água gelada são desligados à noi-
te. Para 2012, a SulAmérica tem como meta reduzir o tempo de 
atividade das máquinas em São Paulo e calcular a economia 
na Matriz com o desligamento de parte dos equipamentos no 
período da noite. | GRi en5 e en7

A gestão ambiental 
estruturada permite a 
redução do uso de recursos 
e a mitigação de impactos 
ambientais

16	A energia elétrica economizada não contempla geradores a diesel.



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 65

unidades ecoeficientes: a SulAmérica inaugurou em 2011 o se-
gundo Centro Automotivo de Super Atendimento (C.A.S.A.), que 
utiliza critérios de construção ecoeficiente, em londrina (PR). 
entre os aspectos destacados, estão: | GRi en26

    tubos solares para captura da iluminação do sol, distribuin-
do a luz para dentro do ambiente de forma homogênea, fil-
trando os raios nocivos e minimizando o calor, mesmo em 
dias nublados;

    captação e reaproveitamento de água da chuva nos vasos 
sanitários e nas torneiras do jardim;

    tratamento dos resíduos da construção para reaproveitamen-
to e transformação em novos produtos para o mesmo fim;

    utilização de tinta imobiliária à base de água na pintura 
do edifício.

Tratamento e reutilização de água: a Matriz no Rio de Janeiro 
aferiu seu sistema da estação de tratamento de Águas Cinzas 
(etAC), aumentando sua eficiência. o sistema passou a repre-
sentar 66,2% do volume total de água consumido na unidade, 
frente ao índice de 18% obtido em 2010. | GRi en8 e en10

Consumo de água: a SulAmérica consumiu 61.890 metros cúbi-
cos de água nas duas principais unidades, uma redução de 3% 
em comparação a 2010. | GRi en8

*A metodologia de cálculo foi alterada em 2011 e por isso não é reportado o ano de 2009. na 
nova metodologia consideram-se os dados do mês de fevereiro até o mês de janeiro do ano 
seguinte para definir o consumo anual, por refletirem melhor o consumo mensal. 
**não há como fazer a comparação do Sistema estação de tratamento de Águas Cinzas (etAC), 
pois como não houve medição de agosto a dezembro de 2011 devido à mudança de fornecedor 
de manutenção, o volume de consumo foi estimado para esses meses. 
o volume de descarte de água não será reportado por falta de padronização na metodologia de 
cálculo que deverá ser revista e padronizada nos próximos dois anos.

Houve mudança na metodologia de cálculo do consumo de energia e, em consequência, os 
dados de 2010 tiveram que ser recalculados. 
*os dados de 2010 e 2011 são referentes somente às unidades da Matriz (RJ) e Morumbi (SP), 
pois representam aproximadamente 80% do quadro de colaboradores da Companhia.
**os dados de Gás natural referem-se somente à unidade do Morumbi por ser a única a utilizar 
essa fonte de energia.

Consumo de energia: a Companhia pretende desenvolver es-
tudos e processos de medição em todas as suas unidades para 
melhorar o controle das informações e contabilizar as econo-
mias nos próximos 3 anos.

Consumo	de	Água	(m3)
2011* 2010* Variação

Morumbi    
Sabesp 12.446 4.990 149,4%
Poço artesiano 28.094 35.360 -20,5%
Subtotal 40.540 40.350 0,5%
Matriz Rio de Janeiro   
Cedae 15.536 19.149 -18,9%
etac** 5.814 4.121 -
Subtotal 21.350 23.270 -8,3%
total 61.890 63.620 -2,7%

Consumo	de	energia	(GJ)
Energia	Elétrica 2011 2010 Variação
Morumbi 19.608 19.891 -1,4%
Matriz Rio de Janeiro 25.500 24.214 5,3%
Subtotal 45.108 44.105 2,3%

Gás	natural** 2011 2010 Variação
Morumbi 8.448 8.146 3,7%

Consumo total  
de energia (Gj) 53.557 52.251 2,5%

Energia	elétrica	
economizada	(Gj) 2011

Morumbi 282,41

Desde 2010 a 
Companhia vem 
utilizando critérios de 
construção ecoeficiente 
em suas novas unidades

| GRi en3 e en4



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 66

EMISSõES dE GASES dE EFEITO ESTuFA (GEE)17

em 2011, a SulAmérica realizou seu primeiro inventário de emis-
sões de Gee segundo o GHG Protocol, com referência nas emis-
sões de 2010. As emissões totais no ano de 2010 foram de 19.109 
toneladas de gás carbônico equivalente (tCo2e). Dessas, 1.710  
t/Co2e são neutras, refletindo o uso de energias renováveis. Por-
tanto, as emissões finais consideradas foram de 17.399 t/Co2e. o 
inventário de emissões de Gases de efeito estufa referente ao ano 
de 2011 será elaborado no 1º semestre de 2012. | GRi en16 e en18

deslocamentos: salas de videoconferência instaladas em 2005 
reduzem a necessidade de deslocamento dos colaboradores en-
tre a Matriz, no Rio de Janeiro, e a principal unidade, em São Paulo.  
um sistema de controle de viagens permite ainda calcular as emis-
sões de Gee, que são contabilizadas no inventário da SulAmérica. 

Frota própria: a frota própria da Companhia é de veículos Flex 
desde 2007 e os condutores são incentivados a abastecer os veí-
culos com álcool em vez de gasolina. A emissão de gás carbôni-
co da frota própria foi reduzida em 895 toneladas de 2010 para 
2011. | GRi en16, en18 e en29

Reporte de terceiros: na unidade Morumbi (SP), onde a Compa-
nhia oferece ônibus fretado aos colaboradores, é exigido do forne-
cedor de transporte o inventário de emissões para que possam ser 
aferidas as emissões indiretas da SulAmérica. A empresa Breda, 
responsável por esse transporte, além de ter renovado a sua frota 
de veículos, iniciou um programa chamado ecoDiesel, que tem o 
objetivo de reduzir as emissões gasosas à atmosfera. esse progra-
ma é avaliado trimestralmente e os condutores são premiados 
quando apresentam melhoria de desempenho no consumo.

17	As informações referentes a emissões de gases de efeito estufa não foram verificadas pela Auditoria externa.

18	Componentes orgânicos Voláteis são produtos químicos orgânicos altamente tóxicos, nocivos à saúde e que podem causar danos ao meio ambiente.

em 2011, foram emitidas 1.561,3 toneladas de Co2 pela frota de veí-
culos da Companhia, 582,5 toneladas de Co2 pelos ônibus fretados 
em São Paulo e 120,3 toneladas de Co2 nas viagens de empregados, 
totalizando 2.264,1 toneladas de Co2. | GRi en16, en17  e en29

dia Mundial sem Carro: em setembro, foi realizada a divulga-
ção do evento, no site institucional, no Portal do Corretor e nas 
redes sociais, além de um concurso cultural de dicas para redu-
ção de Co2 nas redes twitter e Facebook, incentivando a cadeia 
de valor da Companhia a deixar o carro em casa por um dia e 
utilizar transporte público ou alternativo.

Projeto Tinta à Base d’Água – 2009/2011: um projeto de destaque 
da SulAmérica para incentivar a redução de emissões em sua ca-
deia é o “tinta à Base d’Água”. em parceria com a fabricante de 
tintas BASF, a Companhia oferece vantagens para as oficinas que 
utilizam tinta à base d’ água, que contém 90% menos solvente 
do que a tinta tradicional, na repintura de automóveis sinistra-
dos. Desde o início do projeto (março de 2009) até dezembro de 
2011, 32 oficinas credenciadas participaram atendendo a mais de 
26,4 mil veículos. Com isso, deixaram de ser emitidas mais de 31 
toneladas de Componentes orgânicos Voláteis (VoC)18 , sendo 11,3 
toneladas somente em 2011. A meta para 2012 é aumentar em 
10% a quantidade de oficinas participantes. | GRi en16, en18 e en26

Guincho Selo Verde: no estado do Rio de Janeiro, a Companhia 
investiu na utilização do biodiesel em sua frota contratada de 
guinchos como incentivo ao programa do estado de utilização de 
biocombustíveis em substituição ao diesel, o Selo Verde. todos os 
guinchos reboques de caminhão credenciados nesse programa 
têm a certificação Selo Verde verificada pela SulAmérica. em 2011, 
dos 76.725 serviços de reboque, 43.779 foram atendidos pelos veí-
culos certificados. isso representa 57,1% dos atendimentos nesse 
estado. A meta em 2012 é alcançar o índice de 80%. | GRi en18 e FS5

Iniciativas diversas 
envolvendo toda a  
cadeia visam à redução  
de emisões de gases de 
efeito estufa
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COnSuMO dE MATERIAIS (PAPEL E PLÁSTICO) | GRi en26

A Companhia identificou que o principal resíduo gerado em 
suas operações é o papel e, com isso, vem revisando seus pro-
cessos e sistemas de forma a reduzir gradativamente o volume 
de impressões e descarte de papel. Como resultado dessas ini-
ciativas, nos últimos três anos, a SulAmérica deixou de utilizar 
146,7 toneladas de papel, o equivalente a 32 milhões de folhas 
de papel A4, graças a uma série de ações. 

Autorização prévia: documentos como relatórios médicos e 
solicitações de procedimentos são analisados de forma auto-
matizada. A ferramenta evitou o consumo de 1,02 tonelada de 
papel, que equivale a 221.500 folhas de papel, só em 2011. Para 
2012, a meta é reduzir o volume de impressões em 2% sobre as 
solicitações recebidas.

Cadastro de movimentações: clientes jurídicos e corretoras 
utilizam um canal on-line para cadastrar movimentações de 
beneficiários. Cerca de 97% das empresas clientes dos seguros 
Saúde e odontológico utilizam a ferramenta em vez de regis-
trar os dados por vias impressas.

Certificação digital: adotada desde 2009 para a troca de do-
cumentos eletrônicos referente ao faturamento das contas 
médicas com os mais de 26 mil prestadores de serviços, evitou 
o consumo de 40,28 toneladas de papel, que equivale a uma 
economia de 8 milhões de folhas pela SulAmérica. Para 2012, a 
meta é reduzir a impressão de guias e anexos na ordem de 15 
milhões de folhas.

demonstrativos on-line: os relatórios de faturamento passa-
ram a estar disponíveis apenas em meio eletrônico para con-
sulta e download. As fichas de compensação, que precisam ser 
impressas e enviadas aos segurados por questões jurídicas, 
tiveram seu formato e sistema de impressão alterados para re-
duzir o consumo de materiais. A ação gerou economia de 82 
toneladas de papel.

documentos on-line: a SulAmérica é uma das primeiras em-
presas do setor no País a utilizar os recursos de computação 
em nuvem19. o projeto foi concluído em setembro e o impacto 
ambiental referente à redução no consumo de energia elétrica 
e papel ainda não foi contabilizado.

Marketing direto: em 2011, a Companhia contabilizou o consu-
mo de 81 toneladas de papel por seus fornecedores nas campa-
nhas de marketing direto, única área a contabilizar a utilização 
desse material. | GRi en1

novos kits de usuários: alterações na produção e envio dos 
kits aos novos segurados vêm sendo implantadas desde 2009.  
no ano passado, foram revistos os kits de clientes Previdência e 
Saúde. Desde o início do projeto, 180 quilos de papel deixaram 
de ser usados.

Programa Imprimir pra quê?: estimula os colaboradores a impri-
mir menos, inclui a impressão frente e verso como padrão em to-
das as estações de trabalho e o monitoramento das impressões 
por usuário. A SulAmérica também vem reduzindo o consumo 
de plásticos, por meio de ações internas e com seus clientes.

Cartões de usuários: desde 2009, a SulAmérica deixou de im-
primir a validade dos cartões de identificação de segurados.  
A mudança evitou reimpressões, reduzindo o uso de papel e 
plástico e a demanda de transporte para a logística de distri-
buição. Deixaram de ser emitidos 3.285.822 unidades de cartão 
em 2011.

distribuição de canecas: com o objetivo de reduzir o consumo 
de copos plásticos, foram entregues canecas de cerâmica perso-
nalizadas com o nome de cada colaborador em toda a Compa-
nhia. o volume reduzido será contabilizado em 2012.

19		Computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e 
interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em grade. o armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo.
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GESTãO dE RESíduOS
Coleta seletiva: adotada em todas as unidades, apenas a unida-
de da Matriz (RJ) contabilizou o volume enviado, garantindo a 
reciclagem de 103 toneladas em 2011. | GRi en22

destinação de resíduos e reciclagem: a Companhia tem uma 
parceria em suas duas principais unidades, Matriz (RJ) e Mo-
rumbi (SP), com o Banco Santander para recolhimento de pilhas 
e baterias. nessas unidades também foi iniciado o programa 
de reciclagem de lâmpadas. Por ser uma empresa de serviços, a  
SulAmérica não recicla material para reutilização como  
matéria-prima. Contudo, possui uma política de utilização de  
materiais que causem menor impacto ao meio ambiente e de 
fontes renováveis, como papel proveniente de florestas plantadas.   
Somente a unidade da Matriz (RJ) encaminhou 73 toneladas de resí-
duos para aterros sanitários. A criação de uma política de gestão de 
resíduos sólidos está prevista para 2012. | GRi en2 e en22

Parceria no descarte de metais: a SulAmérica recolhe, por meio de 
uma empresa especializada, veículos e peças de automóveis para 
serem prensados e descontaminados, em parceria com a Gerdau. 
São separados nesse processo os materiais ferrosos, que são rea-
proveitados na fabricação de novos produtos, e não ferrosos, que 
são descartados. Cerca de 246,54 toneladas de materiais, o equiva-
lente a 643 veículos, foram processados em 2011. | GRi en22

Reciclagem de peças automotivas: por meio de uma empresa 
especializada, 91,36 toneladas de peças foram recolhidas pela 
empresa ecopalace, em São Paulo, para reciclagem em 2011, o 
equivalente a 61 veículos. Para 2012, pretende-se expandir o pro-
jeto para as regiões Sul e nordeste. | GRi en22

Vidros: qualquer vidro automotivo danificado em sinistro é 
encaminhado para reciclagem na empresa AutoGlass, que reci-
clou 59% dos vidros trocado pela SulAmérica. em 2011 901,5 to-
neladas de vidro foram reaproveitadas, volume suficiente para 
envidraçar cerca de 25,5 mil carros. | GRi en22 e en27

essas informações são repassadas pelos parceiros comerciais de cada iniciativa que controlam  
as coletas e enviam relatórios diretamente ao setor responsável. o controle não foi realizado 
pelo prestador da unidade do Morumbi que em conjunto com a Matriz concentra 92% dos co-
laboradores da Companhia. nas demais localidades, por se tratar de unidades menores, a coleta 
de resíduos é realizada pela concessionária de serviço de coleta de lixo extraordinário e por isso 
não pôde ser contabilizada. A SulAmérica utiliza os serviços de coleta pública e de empresas ter-
ceirizadas de coleta de resíduos em suas duas principais unidades (Matriz/RJ e Morumbi/SP). 

Descarte	de	resíduos	(t)
Aterro	Sanitário	 2011 2010
Matriz Rio de Janeiro 73 82
Total 73 82 
Reciclagem 2011 2010
Matriz Rio de Janeiro 104 -
Total 104 108 
Reciclagem 2011 2010
Mobiliários (unidades) 420 -
equipamentos (unidades) 1.366 636
Veículos prensados (toneladas) 246,54 -
Vidros (toneladas) 901,5 -

COnSCIEnTIzAçãO E MOBILIzAçãO
Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a SulAmérica 
promoveu a Semana do Meio Ambiente, de 6 a 10 de junho. o even-
to incluiu palestras temáticas sobre lixo, coleta seletiva e mudanças 
climáticas, além de oficinas de confecção de objetos com o uso de 
materiais reciclados. As atividades foram coordenadas pelas onGs 
Associação Defensores da terra, no Rio de Janeiro, e iPeSA, em São 
Paulo, e contaram com a participação de 750 colaboradores. 

uma caminhada ecológica marcou o encerramento da semana no 
Rio de Janeiro, em Campinas e em São Paulo, com a participação de 
130 colaboradores, familiares e amigos. na filial Fortaleza, o evento 
contou ainda com a doação de recursos à Associação Caatinga de 
Fortaleza para a preservação de uma área de 30 hectares da Reserva 
natural Serra das Almas, parte do biossistema da Caatinga. | GRi en13
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Desempenho 
Econômico-Financeiro
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PRInCIPAIS RESuLTAdOS dA COMPAnHIA
em 2011, a SulAmérica encerrou o ano com lucro líquido de R$ 448,1 
milhões, com crescimento de 5,0% em relação ao ano anterior. 

A receita de prêmios da Companhia alcançou R$ 9,4 bilhões, 
crescendo 14,7% em relação a 2010. Dos prêmios de seguros em 
2011, 66,2% foram gerados pelo segmento de Saúde e odonto-
lógico (R$ 6,3 bilhões); 23,6% pelo segmento de Automóveis 
(R$ 2,2 bilhões); 5,2% pelos prêmios de Ramos elementares 
(R$ 493,9 milhões); e 5% pelo segmento de Pessoas e Previdên-
cia (R$ 473,9 milhões).

em 2011, os sinistros retidos e despesas com benefícios somaram 
R$ 6,7 bilhões, 19,5% acima de 2010 e a sinistralidade total foi de 
74,5%, com aumento de 3,2 pontos percentuais sobre o ano ante-
rior. os custos de aquisição somaram R$ 1,1 bilhão, aumento de 
14,7% frente a 2010, representando 11,8% dos prêmios ganhos. 

A SulAmérica registra lucro 
líquido de R$ 448,1 milhões 
e prêmios de seguros 
aumentam 14,7%

Saúde e odontológico

Ramos elementares

Automóveis

Pessoas

Prêmios de Seguros Totais – 2011 
(% prêmios emitidos)

23,6%

5,0%
5,2%

66,2%
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Resultados	(R$	milhões) 2011 2010 2009
Prêmios de seguros3 9.436,6 8.229,4 8.679,6
Prêmios ganhos 8.955,0 7.827,8 7.769,5
Sinistros retidos e despesas com benefícios (6.670,6) (5.581,8) (5.699,7)
Custos de aquisição (1.057,0) (921,4) (880,7)
Margem bruta 1.356,9 1.216,9 1.189,1
outras receitas (despesas) operacionais de seguros (263,7) (322,7) (105,9)
operações de previdência 12,3 (8,2) 25,0
Resultado com operações de assistência à saúde 29,7 30,3 30,9
Resultado da atividade financeira 26,4 20,9 19,5
Despesas administrativas (795,0) (728,2) (943,9)
Despesas com tributos (152,6) (145,7) (177,9)
Resultado financeiro 658,1 510,1 564,5
Resultado patrimonial 9,1 307,2 10,0
Resultado não operacional - (293,7) -
Resultado antes dos impostos e participações 751,7 697,0 611,3
imposto de Renda e Contribuição Social (259,8) (228,5) (126,3)
Participação nos lucros (43,8) (43,0) (34,9)
Participação de não controladores - 1,1 (36,6)
lucro líquido 448,1 426,6 413,5

Índices 2011 2010 2009
Índice de sinistralidade (% dos prêmios ganhos) 74,5% 71,3% 75,1%
Índice de custos de aquisição (% dos prêmios ganhos) 11,8% 11,7% 11,3%
Índice de margem bruta (% dos prêmios ganhos) 13,7% 16,9% 13,6%
Índice de despesas administrativas (% dos prêmios retidos) 8,7% 9,0% 9,6%
Índice combinado 99,6% 97,9% 100,0%
Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (RoAe)  15,0% 14,9% 16,2%

PRInCIPAIS InFORMAçõES FInAnCEIRAS COnSOLIdAdAS1 e 2

1 Conforme orientações da Circular SuSeP nº 424/2011 publicada em abril de 2011, os prêmios referentes aos produtos de VGBl – Vida Geradora de Benefício livre, anteriormente classificados no segmen-
to de seguros de pessoas, passaram a ser reconhecidos nos resultados de operações de previdência privada. Dessa forma, os resultados relativos ao ano de 2010 foram reclassificados para refletir essa 
mudança e permitir melhor comparação. 2 Dados recorrentes para 2010 e 2011. A diferença entre os dados contábeis e os dados recorrentes referem-se basicamente às vendas da participação acionária 
da Brasil Veículos (BV) e do imóvel do Morumbi, em 2010, e contemplam efeitos de decisão datada de julho de 2005, mediante a qual a Agência nacional de Saúde (AnS) autorizou a SulAmérica a reajus-
tar em 26,1% os preços das apólices de seguro saúde individual emitidas anteriormente a 1º de janeiro de 1999. 3 Contempla prêmios convênio DPVAt e prêmios cedidos em cosseguros.

no ano de 2011, as outras receitas e despesas operacionais 
de seguros totalizaram R$ 263,7 milhões, com queda de 18,3% 
em relação a 2010. 

o resultado das operações de gestão de ativos totalizou R$ 26,4 
milhões, crescimento de 26,3% em relação a 2010. De acordo 
com a Associação Brasileira das entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima), o volume de ativos administrados 
pela Sul América investimentos D.t.V.M. S.A. totalizou R$ 19,6 bi-
lhões em 2011. esse montante representa um aumento de 12% 
em relação ao registrado no ano anterior. A ampliação da car-

teira de produtos oferecidos, com a inclusão de novos fundos 
de renda variável com taxas de administração mais elevadas, 
contribuiu para este resultado. 

os planos administrados de pós-pagamento (operações de 
assistência à saúde) registraram resultado de R$ 29,8 milhões 
em 2011, redução de 2,0% frente ao ano anterior. A carteira de 
segurados dos planos de pós-pagamento encerrou o ano com 
263.263 membros, queda de 19,2% em relação a 31 de dezembro 
de 2010 em função da migração de alguns contratos, por deci-
são do cliente, para modalidade de pré-pagamento. 
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o índice combinado em 2011 foi de 99,6%, 1,7 p.p. acima de 2010. 
o aumento de 3,2 p.p. na sinistralidade frente ao ano anterior 
foi compensado pela queda de 0,1 p.p. no custo de aquisição, 
redução de 1,1 p.p. nas outras receitas e despesas operacionais, 
melhoria de 0,3 p.p. nas despesas administrativas e diminuição 
de 0,1 p.p. nas despesas com tributos. 

em 2011, o saldo das aplicações em títulos e valores mobiliários 
da SulAmérica não vinculadas às operações de previdência e 
Vida Geradora de Benefício livre (VGBl) totalizou R$ 4,8 bilhões, 
aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. Desse montante, 
cerca de 98% estavam alocados em ativos de renda fixa, sen-
do investidos principalmente em títulos com classificação de 
risco AAA ou risco soberano (títulos públicos). A rentabilidade 
das aplicações dos ativos não vinculados às operações de pre-
vidência e VGBl foi de 110,4% no acumulado do ano de 2011, re-
gistrando R$ 3,3 bilhões em dezembro de 2011, o que representa 
um crescimento de 16,8% comparado a 2010.

o resultado financeiro total somou R$ 658,1 milhões, cresci-
mento de 29,0% frente a 2010 devido ao aumento do saldo mé-
dio das aplicações (ganho na realização dos títulos prefixados e 
indexados de acordo com a inflação) e à elevação da taxa de ju-
ros observada no primeiro semestre de 2011. em 31 de dezembro 
de 2011, o saldo de Senior notes a pagar somava R$ 352 milhões.

Índice Combinado

73,3% 71,1% 74,5%

11,4% 8,9% 8,7%
11,3% 11,8% 11,8%
2,1% 1,3% 1,7%
1,4% 3,9% 2,9%

201120102009

Sinistralidade

Despesas administrativa

Despesas com tributos

outras receitas (despesas)  
operacionais de Seguro

Despesas de comercialização

As operações de previdência geraram resultado de R$ 12,3 mi-
lhões em 2011, enquanto que, em 2010, a Companhia registrou 
resultado negativo de R$ 8,2 milhões. nesse mesmo ano, essas 
operações foram impactadas pelo aumento de provisão devi-
do à adoção da tábua de mortalidade experiência do Mercado 
Segurador Brasileiro – BReMS. As rendas de contribuição cres-
ceram 7,7% sobre 2010, alcançando R$ 398 milhões em 2011 e as 
reservas de previdência e VGBl atingiram R$ 3,3 bilhões.

As despesas administrativas somaram R$ 795 milhões, mon-
tante 8,9% superior ao verificado em 2010 (R$ 728,2 milhões) 
e o índice de despesas administrativas apresentou redução 
de 0,3 p.p., representando 8,7% dos prêmios retidos em 2011.  
o comportamento desse índice reflete a redução das des-
pesas com colaboradores próprios, devido à otimização de 
processos internos e à recuperação de despesas por meio da 
contratação da prestação de serviços, parcialmente compen-
sada pelo aumento das despesas com contratos de terceiros, 
principalmente de serviços relacionados à área de tecnologia 
da informação. Já as despesas com tributos somaram R$ 152,6 
milhões, com aumento de 4,7% sobre 2010.
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dESEMPEnHO dOS SEGMEnTOS dE nEGóCIOS | GRI 2.2

SAúdE E OdOnTOLóGICO
no segmento de Saúde e odontológico, os prêmios cresceram 
18,8% em relação a 2010, alcançando R$ 6,3 bilhões. 

em 2011, a sinistralidade do segmento saúde e odontológico 
foi de 79,8%, crescimento de 2,2 p.p. em relação ao ano an-
terior. este aumento ocorreu devido à maior frequência de 
utilização e ao incremento nos preços de materiais e medica-
mentos. A SulAmérica vem ampliando ações para controle da 
frequência de utilização e gerenciamento de riscos.

o índice de custos de aquisição apresentou crescimento de 0,4 p.p. 
frente a 2010, encerrando o ano de 2011 em 6,8%. isto é explicado 
pela maior participação do seguro saúde grupal corporativo e do 
segmento de pequenas e médias empresas, sem alteração na po-
lítica de comissionamento adotada pela SulAmérica. o índice de 
margem bruta encerrou 2011 em 13,4%, 2,6 p.p. abaixo de 2010.

em 2011, a SulAmérica manteve sua estratégia de atuação vol-
tada aos planos de seguro saúde grupal, com foco também nos 
segmentos de pequenas e médias empresas (PMe) e nas opor-
tunidades de aumento de vendas de planos odontológicos.

SEGuRO SAúdE GRuPAL
os prêmios de seguro saúde grupal totalizaram R$ 4,7 bilhões, 
aumento de 24,8% frente a 2010. esse crescimento se deve aos 
reajustes aplicados às apólices e também pelo incremento de 
32,4% na carteira de beneficiários, que alcançou 1,9 milhão de 
segurados ao final do ano. o índice de sinistralidade do seguro 
saúde grupal foi de 77,7%, 2,0 p.p. superior ao ano anterior.

Seguro saúde corporativo: em 2011, os prêmios cresceram 
20,9% comparado ao ano anterior. A SulAmérica encerrou o 
ano com uma carteira de saúde grupal corporativa de 1.176 mil 
segurados, o que equivale a 49% do total de beneficiários do 
segmento de Saúde e odontológico.

Seguro saúde Pequenas e Médias Empresas (PME): nesse segmento, 
os prêmios aumentaram 37% em comparação a 2010. esse resul-
tado foi consequência de reajustes aplicados aos planos e do au-
mento no número de beneficiários da carteira, que alcançou 272 
mil membros no final de 2011.

Planos odontológicos: nessa área de negócio, os prêmios alcan-
çaram R$ 73,9 milhões, crescimento de 93,7% em relação a 2010. 
Após a aquisição da Dental PlAn, no primeiro semestre de 2011, 
a Companhia iniciou o processo de integração desta empresa 
no segmento de seguro Saúde e odontológico. Ao final do ano, a 
SulAmérica contava com 449.790 beneficiários, 103,4% superior 
ao verificado em 2010, refletindo tanto seu crescimento orgâni-
co quanto a aquisição da Dental PlAn.

SEGuRO SAúdE IndIVIduAL
o segmento de seguro saúde individual registrou prêmios 
de R$ 1,5 bilhão, crescimento de 3,3% em relação a 2010.  
A Companhia encerrou o ano de 2011 com 241.297 segurados, re-
dução de 6,7% comparada ao ano anterior. os reajustes de 7,69% 
(para apólices emitidas após a vigência da lei) e 7,35% (para apó-
lices emitidas antes da vigência da lei) autorizados pela AnS e 
aplicados a partir do segundo trimestre de 2011 compensaram, 
em parte, a redução da carteira de segurados. A sinistralidade foi 
de 87,0%, crescimento de 5,9 p.p. em relação a 2010.

Em Saúde, destacaram-se 
os segmentos de pequenas 
e médias empresas e as 
oportunidades em 
planos odontológicos
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19 enchente ou alagamento; granizo; queda de raio; e terremoto ou maremoto ou furacão.

AuTOMOVéIS
os prêmios gerados pelo segmento de automóveis alcançaram 
R$ 2,2 bilhões, elevação de 7,3% frente a 2010. o aumento deve-se 
à recomposição nos prêmios das apólices a partir do início do 
terceiro trimestre de 2011 e ao aumento de 8,2% da frota, que 
encerrou o ano com 1,5 milhão de veículos segurados.

em 2011, a SulAmérica aprimorou seus processos de precifica-
ção e de gestão de sinistros para oferecer ainda mais agilidade 
no atendimento aos seus clientes. Para contribuir com essa es-
tratégia, a SulAmérica inaugurou novos Centros Automotivos 
de Super Atendimento – C.A.S.A.s, ampliando assim sua rede 
que hoje conta com 35 unidades nas principais cidades do País. 

Como estratégia de expansão e fortalecimento de sua presen-
ça física em todo território nacional, a Companhia aprimorou 
suas estruturas de relacionamento com os corretores através 
da oferta constante de capacitação e treinamento, do aprimo-
ramento da política de comissionamento e do reconhecimento 
de performance de venda, além de ampliar o número de filiais, 
encerrando o ano com 63 unidades presentes nos grandes cen-
tros econômicos e pólos com potencial estratégico.

em 2011, a SulAmérica também incrementou sua receita de prêmios 
através de parcerias comerciais, ampliadas com o acordo firmado 
em abril com a Caixa Seguros para o segmento de automóveis.

Comparado a 2010, a sinistralidade do segmento de automó-
veis aumentou 3,7 p.p. no ano, alcançando 64,1%. isto se deu 
principalmente pela competição acirrada do setor, sobretudo 
no primeiro semestre do ano e pelo aumento nos custos com 
sinistros (peças e mão de obra das oficinas). 

o índice de custos de aquisição foi de 21,0% em 2011, 1,8 p.p. 
abaixo de 2010 e o índice de margem bruta foi de 14,9%, 1,9 p.p. 
inferior ao ano anterior.

A Companhia ainda não integrou o tema de mudanças cli-
máticas no desenvolvimento de produtos e serviços, mas vem 
acompanhando desde 2010, os sinistros decorrentes de eventos 
climáticos extremos19. A Companhia oferece em seus produtos 
coberturas específicas para riscos advindos de eventos climá-
ticos extremos (como, por exemplo alagamento, desmorona-
mento, tornados, entre outros), mas como isso ainda não faz 
parte da cultura da sociedade brasileira, há pouca contratação 
(é uma cobertura adicional). no segmento de automóveis fo-
ram registrados 1.738 sinistros decorrentes de eventos climáti-
cos extremos, totalizando mais de R$ 9 milhões. | GRi eC2

Seis novos C.A.S.A.s 
garantiram mais 
agilidade e qualidade no 
atendimento a clientes 
do segmento Automóveis
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RAMOS ELEMEnTARES
em 2011, os prêmios do segmento de ramos elementares registra-
ram R$ 493,9 milhões, 7,2% acima do ano anterior. esse crescimen-
to se deve ao incremento dos prêmios nos ramos de transportes 
(7,4%), massificados (4,6%) e responsabilidade civil geral (89,3%), 
que representaram 55,7% do total da carteira do segmento.

em 2011, a SulAmérica lançou novos produtos e iniciou a rees-
truturação da sua política de precificação nesse segmento, vi-
sando oferecer aos seus clientes produtos mais competitivos, 
que atendam a demanda do mercado.

o aperfeiçoamento da política de aceitação de riscos e a meto-
dologia de precificação adotadas pela Companhia possibilita-
ram a melhoria do desempenho operacional em 2011. A sinis-
tralidade do segmento de ramos elementares alcançou 54,3%, a 
mais baixa desde a abertura de capital da SulAmérica em 2007.

em 2011, o índice de custos de aquisição foi de 21,2%, em linha 
com o ano anterior, e o índice de margem bruta foi de 24,5%, 
2,6 p.p. acima de 2010.

o segmento de ramos elementares massificados foi o mais 
atingido pelos eventos climáticos extremos. Foram registrados 
em 2011, 1.601 sinistros em consequência desses eventos, totali-
zando mais de R$ 4,69 milhões em indenizações, que represen-
taram 22,5% do total da carteira de massificados. | GRi eC2

PESSOAS
em 2011, os prêmios do segmento de Pessoas e Previdência tota-
lizaram R$ 473,9 milhões, apresentando crescimento de 7,8% em 
comparação ao ano anterior. isso é resultante do aumento nas 
vendas de produtos com valor unitário médio mais elevado, prin-
cipalmente produtos prestamistas, e pelo desempenho das parce-
rias de distribuição com canais de venda massificada. A carteira 
de seguros de Pessoas encerrou o ano de 2011 com 2.253 mil vidas.

em 2011, este segmento registrou sinistralidade de 64,0%, 13,5 
p.p. acima de 2010. o resultado do segmento de Pessoas foi im-
pactado negativamente pela constituição de Provisão de insufi-
ciência de Prêmios (PiP) realizada no segundo trimestre do ano. 

o índice de custos de aquisição foi de 34,1%, crescimento de 10,9 
p.p. comparado a 2010. o índice de margem bruta encerrou 2011 
em 1,9%, 24,4 p.p. inferior a 2010.

Os ramos de transportes, 
massificados e 
responsabilidade civil 
geral contribuíram para 
o crescimento de 7,2% em 
Ramos Elementares

O desempenho das 
parcerias de distribuição 
influenciaram para o 
aumento nos prêmios do 
segmento Pessoas em 7,8%
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MERCAdO dE CAPITAIS
A SulAmérica está listada no nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) desde 
2007 e tem suas units negociadas na sob o código SulA11. Cada unit representa uma ação ordinária e duas ações preferenciais de 
emissão da Companhia. 

Ao final de 2011, a SulAmérica tinha 37,6% do seu capital em circulação no mercado.

As units da SulAmérica integram as carteiras de nove índices da BM&FBovespa: Índice Brasil (iBrX), Índice BM&FBovespa Financeiro 
(iFnC), Índice BM&FBovespa Small Cap (SMll), Índice de Ações com tag Along Diferenciado (itAG), Índice de Ações com Governança 
Corporativa Diferenciada (iGC), Índice BMF&Bovespa de Governança trade (iGCt), Índice Brasil Amplo (iBRA), Índice de Dividendos 
(iDiV) e Índice de Sustentabilidade empresarial (iSe).

dESEMPEnHO dAS unITS
em 2011, as units da Sul América apresentaram desvalorização de 27,4% enquanto o ibovespa acumulou perdas de 18,1%.

As units da Companhia encerraram o ano cotadas a R$ 15,10, resultando no valor de mercado de R$ 4,2 bilhões em 31 de dezembro de 
2011. o volume financeiro médio diário da SulAmérica cresceu 21,9% sobre 2010 e atingiu R$ 8,9 milhões, com média diária de 1.606 
negócios, 253% superior à média do ano anterior.

Acionistas	 Ações % units
Sulasapar Participações S.A. 277.088.635 32,835% -
inG insurance international B.V. 178.758.930 21,183% 59.586.309
Pessoas Físicas do Controle 56.574.393 6,704% 18.858.129
Conselheiros e Diretores 448.415 0,053% 149.469
Ações em Circulação 317.564.367 37,631% 105.808.237
tesouraria 13.453.053 1,594% -
Total 843.887.793 100% 184.402.144

Preço de Fechamento e Volume Mensal (em R$ ) – Unit
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Volume Médio por Negócio (em R$) – Unit
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RELAçõES COM InVESTIdORES
A SulAmérica mantém um relacionamento pautado na transparência com os diversos representantes do mercado de capitais, no 
Brasil e no exterior. em 2011, a Companhia realizou dois non deal roadshows (um no Chile e outro nos estados unidos), um SulADay 
em nova York (euA) e participou de 18 conferências organizadas por bancos e corretoras no País e no exterior. também promoveu oito 
reuniões públicas em conjunto com a Associação dos Analistas e Profissionais de investimento do Mercado de Capitais (Apimec) em 
várias cidades brasileiras. Além disso, realizou uma reunião pública em conjunto com a Apimec-SP na unidade C.A.S.A. Bandeirantes, 
em São Paulo. o site de Relações com investidores (www.sulamerica.com.br/ri) é um importante canal de comunicação com o merca-
do de capitais, no qual estão disponíveis informações corporativas e sobre o setor de seguros. 

Número de Negócios – Unit
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Como consequência dessas iniciativas, a SulAmérica recebeu o 
reconhecimento de publicações e entidades setoriais ao longo do 
ano. A Companhia foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo 
como “Destaque Setorial 2011” no Prêmio Abrasca de Criação de 
Valor, concedido a empresas com os maiores índices de criação 
de valor nos últimos três anos, sustentabilidade nos resultados 
e excelência em controle de riscos, transparência e atuação am-
biental. também obteve Menção Honrosa por sua Governança 
Corporativa no 13º Prêmio Abrasca de Relatório Anual. entre os 
diferenciais que levaram à conquista está a melhoria contínua na 
divulgação do Relatório Anual da Companhia, utilizando meios 
on-line, ferramentas de interatividade e formatos inovadores. A 
revista Capital Aberto concedeu à SulAmérica o primeiro lugar no 
Prêmio As Melhores Companhias para os Acionistas 2011, na ca-
tegoria de companhias com valor de mercado entre R$ 5 bilhões 
e R$ 15 bilhões. A Companhia teve destaque em todos os quesitos 
avaliados – rentabilidade do negócio, rentabilidade da ação, liqui-
dez e sustentabilidade –, além de nota máxima em governança 
corporativa. A reunião pública realizada em Belo Horizonte (MG) 
no mês de maio recebeu o Prêmio Apimec Minas Mercado de Ca-
pitais, Categoria: Qualidade – Melhor Reunião.

RATInGS
Desde que iniciou sua atuação no mercado internacional 
de títulos com a emissão de senior notes, em fevereiro de 
2007, a SulAmérica é periodicamente avaliada pelas agên-
cias internacionais de classificação de risco Fitch Ratings e 
Standard & Poor’s (S&P).

em 2011, as duas agências reavaliaram a classificação da  
SulAmérica para diversas categorias de rating. em novembro, a 
S&P elevou o rating de crédito de contraparte de longo prazo (es-
cala global) atribuído à Sul América S.A. de BB- para BB e o rating 
de sua subsidiária operacional Sul América Companhia nacional 
de Seguros de BB+ para BBB-, que passou a ser investment grade. 
A perspectiva da S&P para ambos os ratings é estável.

em dezembro, a Fitch Ratings emitiu relatório mantendo o 
rating de crédito de contraparte de longo prazo (escala glo-
bal) atribuído à Sul América S.A. em BB+ e elevando para po-
sitiva a perspectiva da Companhia.

o quadro abaixo apresenta os resultados dessas avaliações.

Sul	América	S.A.
Fitch Ratings Data de Avaliação 14.11.2011

Moeda Estrangeira
iDR de longo Prazo BB+/outlook positive
iDR de Curto Prazo B

Moeda Local
iDR de longo Prazo BB+
iDR de Curto Prazo B

nacional
Classificação de longo Prazo AA (bra)
Classificação de Curto Prazo F1+ (bra)

Standard & Poor’s Data de Avaliação 25.11.2011

Crédito de Contraparte
Global Scale BB/Stable/-
local Scale brAAA

Sul	América	Companhia	Nacional	de	Seguros
Standard & Poor’s Data de Avaliação 25.11.2011

Crédito de Contraparte
escala Global BBB-/Stable/-
escala local brAAA
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REMunERAçãO dOS ACIOnISTAS
A Administração encaminhou à Assembleia Geral ordinária 
uma proposta de distribuição do resultado que contempla o 
pagamento de remuneração aos acionistas no montante de 
R$ 211,7 milhões, equivalentes a 50% do lucro líquido total do 
exercício. A proposta encaminhada está em linha com a Polí-
tica de Distribuição de Dividendos aprovada pelo Conselho de 
Administração em fevereiro de 2010. essa política foi aditada 
em 2011 para prever a distribuição trimestral de dividendos 
intermediários ou intercalares.

em 2011, a SulAmérica distribuiu R$ 30 milhões em dividen-
dos intermediários ou intercalares, em três parcelas de R$ 10 
milhões cada, nos meses de maio, agosto e setembro. em de-
zembro, a Companhia anunciou a distribuição de juros sobre o 
capital próprio no valor total de R$ 70 milhões, sendo que, desse 
montante, R$ 15,3 milhões foram pagos no próprio mês de de-
zembro e R$ 54,7 milhões serão pagos em abril de 2012.

EMISSãO dE dEBênTuRES
A SulAmérica iniciou no último trimestre de 2011 o processo para 
a primeira emissão de debêntures realizada por uma seguradora 
brasileira. Foram emitidas debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de 
R$ 500 milhões, para distribuição pública com esforços restritos 
de colocação, nos termos da instrução CVM nº 476/09. no dia 6 
de fevereiro de 2012, a operação envolveu a emissão de 50 mil 
debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10 mil e prazo de 
vencimento de cinco anos, vencendo, portanto, em 6 de fevereiro 
de 2017. o valor nominal das debêntures será amortizado em três 
parcelas anuais e sucessivas, a partir do terceiro ano da sua emis-
são, e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, pagos se-
mestralmente, correspondentes a 100% da variação acumulada 
das taxas médias diárias dos Di – Depósitos interfinanceiros de 
um dia, “over extra-grupo”, acrescida de sobretaxa de 1,15% ao ano.

essa operação obteve classificação de risco brAA (escala nacio-
nal Brasil) pela Standard & Poor‘s e rating AA- (rating nacional 
preliminar de longo prazo) pela Fitch Ratings.
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ESCOPO E ABRAnGênCIA
o Relatório Anual SulAmérica 2011, concebido totalmente em 
meio on-line, apresenta os principais destaques e resultados 
da Companhia no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2011. As informações financeiras compreendem todas as 
unidades da Companhia. As informações socioambientais, em 
certos casos, não abrangem todas as unidades da Companhia 
por ausência de indicadores ou impossibilidade de monitora-
mento e serão assinaladas no próprio texto, planilha ou grá-
fico. os dados socioambientais não contabilizam as unidades 
da Dental PlAn, empresa incorporada no segundo trimestre 
de 2011. | GRi 3.1, 3.6 e 3.7

Pelo quarto ano consecutivo, a Companhia adota as diretrizes e os 
indicadores da Global Reporting initiative (GRi), referência mundial 
em relatórios de sustentabilidade. também foram consideradas re-
comendações de instituições do mercado de capitais, inclusive pela 
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). o Relató-
rio Anual SulAmérica 2011 é aderente ao GRi-G3.1 nível B+ e foi verifi-
cado pela KPMG Auditores independentes11. | GRi 3.10, 3.13 e FS9

o Relatório Anual destaca os oito temas de maior relevância iden-
tificados no teste de Materialidade (detalhado na próxima seção), 
a partir da avaliação de representantes dos principais públicos in-
teressados e da Administração da Companhia, além de outros te-
mas identificados em fóruns permanentes de engajamento, como 

Concebido inteiramente 
on-line, o Relatório Anual 
SulAmérica 2011 segue 
as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI)

o encontro Regulatório de Saúde, o Conselho de Clientes e os en-
contros com Corretores. Quando houver alterações ou reformula-
ções significativas nas metodologias de mensuração das informa-
ções divulgadas em relatórios anteriores, essas serão apontadas 
ao longo do texto, abaixo de tabelas ou em notas explicativas das 
Demonstrações Financeiras. | GRi 3.7

Por integrar informações socioambientais e financeiras, al-
guns indicadores da GRi foram incorporados às Demonstra-
ções Financeiras, que também foram auditadas pela KPMG.

MATRIz dE MATERIALIdAdE | GRI 3.5 e 4.17

Para definir os principais temas deste Relatório Anual, apli-
cou-se o teste de Materialidade de acordo com as diretrizes 
da GRi. esse painel contou com a participação de 54 represen-
tantes dos públicos interessados12 da SulAmérica. esse pro-
cesso busca a melhoria contínua do Relatório Anual e tem o 
objetivo de ampliar o interesse na sua leitura com a inclusão 
de temas validados pela Administração e por representan-
tes dos diversos públicos que têm relacionamento frequente 
com a Companhia. os temas levantados contemplam ques-
tões apontadas nos fóruns permanentes de engajamento 
com stakeholders da SulAmérica – como o Conselho de Clien-
tes e os encontros com Corretores – e também são considera-
dos no processo de gestão da Companhia.

11 Para mais informações sobre o protocolo GRi-G3.1 e níveis de aplicação, consulte o site https://www.globalreporting.org/languages/Portuguesebrazil/Pages/default.aspx.

12 Foram consultados representantes de prestadores de serviços, entidades de classe, membros da sociedade civil, investidores e acionistas, além de gestores, executivos e membros do Conselho de 
Administração da Companhia. Foram respondidos 36 questionários no evento presencial e 16 por meio eletrônico. o mapeamento de públicos estratégicos da Companhia foi realizado em 2009 e 
revisado nos anos posteriores. | GRi 4.14 e 4.15

Participantes no Teste de Materialidade

entidades de Classe

Conselheiros

Sociedade

Mercado de Capital

Diretores

Prestadores de Serviços

3,8%

25,0%

34,6%
3,8%

30,8%

1,9%
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um levantamento das informações sobre a Companhia e o setor, e dos indicadores GRi levou à seleção de 43 temas para serem analisados 
pelos públicos interessados da SulAmérica. Com base nas avaliações desses representantes, foi elaborada a Matriz de Materialidade, que 
apresenta a relevância de cada um dos temas para os principais stakeholders da Companhia. na figura abaixo, os temas dispostos na 
matriz estão reunidos em quatro grupos para facilitar sua compreensão: governança corporativa, social, ambiental e econômico.

Relevância para a Companhia
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   GOVERNANÇA	CORPORATIVA

Perfil da governança (1)

incentivo à participação nas Assembleias 
Gerais (2)

Princípios voluntários e participação em 
associações (3)

Gestão de riscos (4)

Gestão dos ativos intangíveis (9)

Corrupção (29)

Políticas públicas (30)

Política, monitoramento e auditoria dos 
padrões socioambientais nos segmentos de 
negócios (39)

			SOCIAL

Critérios de sustentabilidade na gestão de 
prestadores de serviços e de fornecedores (8)

Planos de pensão (11)

Parcerias – Rádio SulAmérica trânsito (SP) e 
Rádio SulAmérica Paradiso (RJ) (13)

Critérios de seleção de fornecedores e mão de 
obra provenientes de comunidades locais (14)

Variação salarial (15)

Relacionamento com stakeholders (políticas, 
procedimentos, canais de comunicação) (16)

engajamento com clientes e outros 
stakeholders com relação a riscos e 
oportunidades socioambientais (17)

Perfil dos colaboradores (18)

negociação coletiva (19)

universidade Corporativa (20)

Saúde e segurança (21)

Atendimento e satisfação de clientes (22)

não discriminação (24)

trabalho infantil e análogo ao escravo (25)

treinamento em direitos humanos para 
segurança (26)

Direitos indígenas (27)

Comunidade (impactos na comunidade, 
investimentos sociais) (28)

interação com empresas em temas de 
sustentabilidade (41)

Acessibilidade de produtos e serviços (42)

educação financeira (43)

   AMBIENTAL

Gestão da biodiversidade (33)

Materiais (34)

energia (35)

Água (36)

emissões, efluentes e resíduos (37)

   ECONÔMICO

Crescimento e mudanças no setor de seguros (5)

Perfil setorial (6)

Papel de tecnologia da informação (ti) – área 
estratégica (7)

Mudanças climáticas: implicações econômico-
financeiras (10)

Ajuda financeira recebida do governo (12)

Práticas de investimento e de processo de 
compra (23)

Concorrência (31)

Conformidade legal (32)

Produtos e serviços (38)

Produtos e serviços com viés socioambiental (40)
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oito temas foram apontados na Matriz de Materialidade como de 
grande relevância e foram abordados com maior profundidade 
neste Relatório Anual. três desses temas apareceram na consul-
ta realizada no ano anterior e reincidem em 2011: Atendimento e 
Satisfação de Clientes, Gestão de Riscos e Corrupção (em 2010 foi 
descrito como Fraude). os demais temas são Crescimento e Mu-
danças no Setor de Seguros, Perfil Setorial, Produtos e Serviços, Pro-
dutos e Serviços com viés Socioambiental e educação Financeira.

FORMATO E MAIS InFORMAçõES | GRi 3.4

este documento apresenta o conteúdo completo do Relatório 
Anual SulAmérica 2011, concluído em 30.03.2012, com informa-
ções em profundidade e que atendem aos requisitos da GRi e 
às recomendações apresentadas por instituições do mercado 
de capitais, inclusive pela Abrasca.

Já no website www.sulamerica.com.br/relatorioanual, uma 
versão resumida e interativa oferece uma visão geral da 
Companhia e dos principais destaques e resultados de 2011, 
com apoio de vídeos, gráficos interativos e links para mais 
informações nos sites da Companhia, que são atualizados 
periodicamente. Por isso, algumas informações encontradas 
neste documento se tornarão, ao longo do ano, desatuali-
zadas se comparadas àquelas apresentadas nos sites da 
Companhia. o objetivo da SulAmérica com isso foi tornar o 
Relatório Anual uma ferramenta de comunicação totalmen-
te alinhada às informações mais recentes ao longo do ano. 

Para mais informações sobre o Relatório Anual SulAmérica 2011, 
consulte as Demonstrações Financeiras, que são parte integrante 
deste Relatório, e o Formulário de Referência da Companhia, dispo-

níveis em www.sulamerica.com.br/ri, ou os canais listados a seguir: 
 informações sobre a Companhia: acesse o site institucional 

(www.sulamerica.com.br) ou o site de Relações com investi-
dores da SulAmérica (www.sulamerica.com.br/ri); 

 Dúvidas relativas aos indicadores socioambientais: entre 
em contato com a área de Sustentabilidade empresarial 
pelo e-mail sustentabilidade@sulamerica.com.br ou pelo 
telefone +55 (21) 2506-8370; 

 Dúvidas relativas ao relatório ou seu conteúdo: entre em 
contato com a área de Relações com investidores pelo e-mail 
ri@sulamerica.com.br ou pelo telefone +55 (21) 2506-9111.

OuTROS:
Bolsa de Valores
BM&FBovespa: SulA11

Instituição Financeira Custodiante das Ações
Banco itaú S.A.
Praça Alfredo de Souza Aranha, 100 – Jabaquara – 04344-902 – 
São Paulo (SP)
telefone: +55 (11) 5029-1919 Fax: +55 (11) 5029-1917

Auditoria Independente
KPMG Auditores independentes
Av.  Almirante Barroso, 52 – 4º andar – 20031-000 – Rio de Janeiro (RJ)
tel.: +55 (21) 3515-9400 Fax: +55 (21) 3515-9000
www.kpmg.com.br

Jornais de divulgação de publicidade legal
Valor econômico – Caderno nacional
Diário oficial do estado do Rio de Janeiro
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Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.

Responder a todos os 
critérios elencados para o 
Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

O mesmo exigido para 
o Nível B.

Não Exigido.
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Perfil da G3

Indicadores de 
Desempenho da 
G3 & Indicadores 
de Desempenho do 
Suplemento Setorial 

Informações sobre a 
Forma de Gestão para 
cada Categoria de 
Indicador.

Forma de Gestão 
divulgada para cada 
Categoria de Indicador.

Responder a um mínimo 
de 10 Indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas 
de Desempenho: Social, 
Econômico e Ambiental.

Responder a um mínimo 
de 20 Indicadores de 
Desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes 
áreas de Desempenho: 
Econômico, Ambiental, 
Direitos Humanos, Práticas 
Trabalhistas, Sociedade 
e Responsabilidade pelo 
Produto.

Responder a cada 
Indicador essencial da 
G3 e do Suplemento 
Setorial* com a devida 
consideração ao Princípio 
da Materialidade de uma 
das seguintes formas:  
(a) respondendo 
ao Indicador; ou (b) 
explicando o motivo da 
omissão.

C C+ B B+ A A+

Informações  
sobre a Forma  
de Gestão da G3

* Suplemento Setorial em sua versão final

 
  RELATóRIO níVEL dE APLICAçãO
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RELATóRIO dE ASSEGuRAçãO LIMITAdA 
dOS AudITORES IndEPEndEnTES

Aos
Administradores e às demais Partes Interessadas da
SulAmérica Seguros e Previdência S.A
Rio de Janeiro (RJ)

InTROduçãO
Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos 
de asseguração limitada sobre as informações de sustentabi-
lidade divulgadas no Relatório Anual 2011da SulAmérica Segu-
ros e Previdência S.A. (SulAmérica), relativo ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011, elaborado sob a responsabilidade 
da  sua Administração. nossa responsabilidade é a de emitir 
um Relatório de Asseguração limitada sobre essas informa-
ções de sustentabilidade. 

PROCEdIMEnTOS APLICAdOS
os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de 
acordo com a nBC to 3000 – trabalho de Asseguração Diferen-
te de Auditoria e Revisão, emitida pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade – CFC e com a iSAe 3000 – international Standard on 
Assurance engagements, emitida pelo international Auditing 
and Assurance Standards Board, ambas para trabalhos de asse-
guração que não sejam de auditoria ou de revisão de informa-
ções financeiras históricas. 

os procedimentos de asseguração limitada compreenderam: 
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, 
coerência, o volume de informações quantitativas e os sis-
temas operacionais e de controles internos que serviram de 
base para a elaboração das informações de sustentabilidade 
divulgadas no Relatório Anual 2011da SulAmérica; (b) o enten-
dimento da metodologia de cálculos e da consolidação dos in-
dicadores através de entrevistas com os gestores responsáveis 
pela elaboração das informações; (c) confronto, em base de 
amostragem, das informações quantitativas com as informa-
ções divulgadas no Relatório Anual 2011; e (d) confronto dos 
indicadores de natureza financeira com as demonstrações 
contábeis e/ou registros contábeis.

CRITéRIOS dE ELABORAçãO dAS InFORMAçõES
As informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório de 
Sustentabilidade da SulAmérica foram elaboradas de acordo com 
as diretrizes para relatórios de sustentabilidade da Global Repor-
ting initiative (GRi–G3.1) e com o suplemento setorial – “Financial 
Services Sector Supplement – RG Version 3.0/FSSS Final Version”. 

ESCOPO E LIMITAçõES
nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos 
de asseguração limitada sobre as informações de sustentabili-
dade divulgadas no Relatório Anual 2011da SulAmérica Seguros 
e Previdência, não incluindo os dados referentes as emissões de 
gases de efeito estufa, nem  a avaliação da adequação das suas 
políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade. 

os procedimentos aplicados não representam um exame de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Adicionalmente, nosso relatório não proporciona asseguração 
limitada sobre o alcance de informações futuras (como por 
exemplo: metas, expectativas e projeções) e informações des-
critivas que são sujeitas a avaliação subjetiva. 

COnCLuSãO
Com base em nosso trabalho, descrito neste relatório, não te-
mos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar 
que as informações divulgadas no Relatório Anual da SulAmé-
rica Seguros e Previdência S.A., relativo ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2011, não estão apresentadas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes definidas pela 
Global Reporting initiative – GRi-G3.1, com o suplemento seto-
rial – “Financial Services Sector Supplement – RG Version 3.0/
FSSS Final Version”, e com os registros e arquivos que serviram 
de base para a sua preparação.   

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2012

KPMG Risk Advisory Services Ltda.   
CRC 2SP014428/o-6 

Eduardo Vieira Cipullo    
CRC 1SP135597/o-6     
Sócio
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1. Estratégia e Análise

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

1.1
Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão 
na organização sobre a relevância da sustentabilidade para a 
organização e sua estratégia.

Completo

Mensagem do Presidente do Conselho (pg. 4)
Mensagem do Presidente (pg. 6)
estratégia > o Setor de Seguros (pg. 31 e 32) + 
estratégia de Crescimento (pg. 32 e 33)

-

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. Completo

Mensagem do Presidente do Conselho (pg. 4)
Mensagem do Presidente (pg. 6)
estratégia > o Setor de Seguros (pg. 31 e 32) + 
estratégia de Crescimento (pg. 32 e 33)
Desempenho Socioambiental > Governança e Gestão 
da Sustentabilidade (quadro pg. 43)
Demonstrações Financeiras – notas explicativas – nota 5 
Gestão de Riscos

-

2. Perfil Organizacional

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

2.1 nome da organização. Completo Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 10) -

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. Completo

Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 10) 
+ Segmentos de negócios (pg. 12 a 15)
estratégia > estratégia de Crescimento (pg. 33)
Desempenho econômico Financeiro > Desempenho 
dos Segmentos de negócios (pg. 73 a 75) 

-

2.3 estrutura operacional da organização, incluindo principais 
divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. Completo Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica 

(pg. 10 e 11) -

2.4 localização da sede da organização. Completo Rua Beatriz larragoiti lucas, 121, Cidade nova – 
Rio de Janeiro (RJ) – 20211-903 -

2.5

número de países em que a organização opera e nome dos 
países em que suas principais operações estão localizadas 
ou são especialmente relevantes para as questões de 
sustentabilidade cobertas pelo relatório.

Completo A Companhia opera somente no Brasil. -

2.6 tipo e natureza jurídica da propriedade. Completo Sociedade Anônima, empresa privada 
de capital aberto. -

2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica,  
setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). Completo

os clientes da SulAmérica são divididos em pessoas 
físicas e pessoas jurídicas. em Automóveis e Ramos 
elementares e Vida e Previdência, a maior incidência 
é de pessoas físicas, enquanto que em Saúde e 
odontológico e investimentos a maior incidência 
é de pessoas jurídicas. 
Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 10) 
+ Segmentos de negócios (pg. 12 a 15)

-

2.8 Porte da organização. Completo Ver nas Demonstrações Financeiras. -

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório 
referentes a porte, estrutura ou participação acionária. Completo Mês a Mês (pg. 35 a 40) -

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. Completo Mês a Mês (pg. 35 a 40) -

3. Parâmetros para o Relatório

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as 
informações apresentadas. Completo Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (pg. 81) -

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). Completo 30.03.2011 -

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). Completo Anual -

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório 
ou seu conteúdo. Completo Sobre o Relatório > Formato e mais informações (pg. 83) -

3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: a) 
determinação da materialidade; b) priorização de temas dentro 
do relatório; c) identificação de quais stakeholders a organização 
espera que usem o relatório.

Completo
Desempenho Socioambiental > engajamento  
com Partes interessadas (pg. 43)
Sobre o Relatório > Matriz de Materialidade (pg. 81 a 83)

-

3.6 limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, 
instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). Completo

Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica 
(pg. 10 e 11) 
Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (pg. 81)

-

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao 
escopo ou ao limite do relatório. Completo Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (pg. 81) -

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, 
subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e 
outras organizações que possam afetar significativamente a 
comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações.

Completo
Perfil e Segmentos de negócios > Saúde e 
odontológico (pg. 12) + Automóveis (pg. 13) Mês a Mês 
(pg. 35 a 40)

-

3.9
técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo 
hipóteses e técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas à 
compilação dos indicadores e outras informações do relatório.

Completo

Quando necessário, as técnicas utilizadas para 
o cálculo dos dados encontram-se em notas 
explicativas, abaixo das tabelas, ou são explicadas 
nos próprios textos.

-

índICE REMISSIVO GRI – Identificação da localização das informações ao longo do relatório | GRi 3.12



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 87

3.10

explicação das consequências de quaisquer reformulações de 
informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para 
tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no 
período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de 
medição).

Completo

As informações deste relatório não apresentam 
reformulações significativas sobre informações 
divulgadas em relatórios anteriores. nos dados onde 
houver mudança na metodologia será colocada uma 
nota explicativa sobre a mudança e os dados de 
2010 e 2009 serão reapresentados utilizando a nova 
forma de cálculo. Governança Corporativa > estrutura 
de Governança > Auditoria e Combate a Fraude > 
Auditorias interna e externa (pg. 23)
Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (pg. 81)

-

3.11
Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no 
que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados 
no relatório.

Completo

todas as mudanças significativas de métodos de 
medição em relação a 2010 estão notificadas no 
próprio texto, planilha ou gráfico a que se refere a 
mudança. Mudanças significativas de escopo podem 
ser encontradas na seção Mês a Mês (pg. 35 a 40).

-

3.12 tabela que identifica a localização das informações no relatório. Completo Índice Remissivo GRi (pg. 85 a 92) -

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa 
para o relatório. Completo Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (pg. 81) -

4. Governança, Compromissos e Engajamento

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

4.1

estrutura de governança da organização, incluindo comitês 
sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas 
específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou 
supervisão da organização.

Completo Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa (pg. 17 a 20) -

4.2

indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança 
também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções 
dentro da administração da organização e as razões para tal 
composição).

Completo Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Conselho de Administração (pg. 18) -

4.3
Para organizações com uma estrutura de administração 
unitária, declaração do número de membros independentes ou 
não executivos do mais alto órgão de governança.

Completo Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Conselho de Administração (pg. 18) -

4.4
Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de 
governança.

Completo
Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Conselho de Administração (pg. 18) + 
Boas Práticas de Governança (pg. 22)

-

4.5

Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de 
governança, diretoria executiva e demais executivos (incluindo 
acordos rescisórios) e o desempenho da organização (incluindo 
desempenho social e ambiental).

Completo Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Políticas Corporativas (pg. 21) -

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança para 
assegurar que conflitos de interesse sejam evitados. Completo

Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Políticas Corporativas da Companhia 
(pg. 21 e 22) DF nota explicativa 20

-

4.7

Processo para determinação das qualificações e conhecimento 
dos membros do mais alto órgão de governança para definir a 
estratégia da organização para questões relacionadas a temas 
econômicos, ambientais e sociais.

Completo
Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Conselho de Administração > Comitês 
de Assessoramento do Conselho (pg. 20)

-

4.8
Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios 
internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e 
social, assim como o estágio de sua implementação.

Completo

Contracapa (pg. 2)
Governança Corporativa > Auditoria e Combate a 
Fraude > Controles internos e Compliance (pg. 24)
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Direitos Humanos (pg. 54)

-

4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para 
supervisionar a identificação e gestão por parte da organização 
do desempenho econômico, ambiental e social, incluindo 
riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou 
conformidade com normas acordadas internacionalmente, 
códigos de conduta e princípios.

Completo Governança Corporativa > Conselho de Administração 
> Comitês de Assessoramento do Conselho (pg. 20) -

4.10
Processos para a autoavaliação do desempenho do mais 
alto órgão de governança, especialmente com respeito ao 
desempenho econômico, ambiental e social.

Completo Governança Corporativa > estrutura de Governança 
Corporativa > Conselho de Administração (pg. 18) -

4.11 explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução. Completo
Governança Corporativa > Gerenciamento de Riscos 
(pg. 25 a 27). Ver também DFs nota explicativa 5 
Gestão de Riscos

7

4.12
Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente de caráter econômico, ambiental e social que a 
organização subscreve ou endossa.

Completo
Governança Corporativa > órgãos Reguladores e 
entidades de Classe + Compromissos Voluntários 
Assumidos (pg. 28)

-

4.13

Participação em associações (como federações de indústrias) e/
ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a 
organização: a) possui assento em grupos responsáveis pela 
governança corporativa; b) integra projetos e comitês; c) contribui 
com recursos de monta além da taxa básica como organização 
associada; d) considera estratégica sua atuação como associada.

Completo Governança Corporativa > Compromissos Voluntários 
Assumidos (pg. 28) -
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4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. Completo

Desempenho Socioambiental > engajamento com 
Partes interessadas (pg. 43) 
Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (nota de 
rodapé pg. 81)

-

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais 
se engajar. Completo

Desempenho Socioambiental > engajamento com Partes 
interessadas (pg. 43) 
Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (nota de 
rodapé pg. 81)

-

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a 
frequência do engajamento por tipo e grupo de stakeholders. Completo

Governança Corporativa > órgãos e Agências 
Reguladores (pg.28) 
Desempenho Socioambiental > engajamento com 
Partes interessadas (pg. 43) + Clientes (pg.54) + 
Corretores  (pg. 57) + Sociedade > Principais Projetos 
Sociais > lideranças Comunitárias (pg. 61)
Sobre o Relatório > escopo e Abrangência (pg. 81)

-

4.17
Principais temas e preocupações que foram levantados por meio 
do engajamento dos stakeholders e que medidas a organização 
tem adotado para tratá-los.

Completo Sobre o Relatório > Matriz de Materialidade (pg. 81) -

Indicadores de desempenho Econômico

Forma de Gestão: Parcialmente página 32

ASPECTO: dESEMPEnHO ECOnÔMICO

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

eC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, 
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e 
outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e 
pagamentos para provedores de capital e governos.

Completo

Desempenho Socioambiental > Sociedade > investimento 
Social > Balanço das iniciativas em 2011 (pg. 60) 
Demonstrações Financeiras > Demontração de Valor 
Adicionado (DVA) 
Ver a distribuição do valor adicionado para: 
Pessoal (colaboradores)
impostos, taxas e Contribuições (Governo)
Remuneração de Capitais de terceiros
Remuneração de Capitais Próprios (Acionistas)

-

eC2 implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
atividades da organização devido a mudanças climáticas. Parcialmente

Mensagem do Presidente do Conselho de 
Administração (pg. 4) 
Mensagem do Presidente (pg.7)
Desempenho econômico-Financeiro > Desempenho 
dos Segmentos de negócios > Automóvel (pg. 74) + 
Ramos elementares (pg. 75)

7 e 8

eC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício 
definido que a organização oferece. Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

Remuneração e Benefícios > Plano de Previdência (pg. 49) -

eC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo. Completo A SulAmérica não recebeu ajuda financeira 
significativa do governo em 2011. -

ASPECTO: PRESEnçA nO MERCAdO

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

eC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao 
salário mínimo local em unidades operacionais importantes. Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

Remuneração e Benefícios > Dispersão Salarial (pg. 50) 6

eC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais 
em unidades operacionais importantes. Completo Desempenho Socioambiental > Prestadores de 

Serviços e Fornecedores (pg. 58) -

eC7
Procedimentos para contratação local e proporção de membros 
de alta gerência recrutados na comunidade local em unidades 
operacionais importantes.

Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Recrutamento e Seleção (pg. 51) 6

ASPECTO: IMPACTOS ECOnÔMICOS IndIRETOS

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

eC8
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e 
serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio 
de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.

Parcialmente

Desempenho Socioambiental > Sociedade > 
investimento Social (pgs 62 e 63)
Desempenho Socioambiental > Sociedade > 
investimento Social (pg. 63)

-

eC9 identificação e descrição de impactos econômicos indiretos 
significativos, incluindo a extensão dos impactos. não -

Indicadores de desempenho Ambiental 

Forma de Gestão: Parcialmente página 64

ASPECTO: MATERIAIS

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en1 Materiais usados, por peso ou volume. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
Consumo de Materiais (papel e plástico) (pg. 67) 8

en2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. Completo
Desempenho Socioambiental > Ambiental > Gestão 
de Resíduos (Destinação de resíduos e reciclagem) 
(pg. 68)

8 e 9
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ASPECTO: EnERGIA

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en3 Consumo de energia direta, discriminado por fonte de energia 
primária. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 

Recursos naturais (água e energia) (pg. 65) 8

en4 Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
Recursos naturais (água e energia) (pg. 65) 8

en5 energia economizada devido a melhorias em conservação e 
eficiência. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 

Recursos naturais (água e energia) (pg. 64) 8 e 9

en6

iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo 
de energia ou que usem energia gerada por recursos renováveis 
e a redução na necessidade de energia resultante dessas 
iniciativas.

Completo

não há iniciativas ou acordos com os prestadores de 
serviços para oferecimento de produtos e serviços com 
baixo consumo de energia. 
em 2012, serão realizados estudos para que os 
produtos Residencial, Condomínio e empresarial 
forneçam serviços que contribuam para a economia 
de energia dos imóveis/estabelecimentos.

8 e 9

en7 iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as 
reduções obtidas. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 

Recursos naturais (água e energia) (pg. 64) 8 e 9

ASPECTO: ÁGuA

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en8 total de retirada de água, por fonte. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
Recursos naturais (água e energia) (pg. 65) 8

en9 Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de 
água. Completo

A SulAmérica não afeta significativamente nenhuma 
de suas fontes de retirada de água, principalmente 
pelo fato de suas unidades estarem localizadas dentro 
de centros urbanos.

8

en10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
Recursos naturais (água e energia) (pg. 65) 8 e 9

ASPECTO: BIOdIVERSIdAdE 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en11
localização e tamanho da área possuída, arrendada ou 
administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e 
áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

Completo

A SulAmérica não tem, arrenda ou administra 
propriedades dentro de áreas protegidas ou 
adjacentes a elas e em áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas. o tema 
Biodiversidade não teve relevância no teste de 
Materialidade realizado pela Companhia.

8

en12
Descrição de impactos significativos na biodiversidade de 
atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas 
com alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. 

Completo

A SulAmérica, pela natureza dos serviços prestados 
e por atuar nos principais centros urbanos, não 
causa impactos significativos na biodiversidade. o 
tema Biodiversidade não teve relevância no teste de 
Materialidade realizado pela Companhia.

8

en13 Habitats protegidos ou restaurados. Parcialmente Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
Conscientização e Mobilização (pg. 68) 8

en14 estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de 
impactos na biodiversidade. Parcialmente

A SulAmérica, pela natureza dos serviços prestados 
e por atuar nos principais centros urbanos, não 
causa impactos significativos na biodiversidade. o 
tema Biodiversidade não teve relevância no teste de 
Materialidade realizado pela Companhia.

8

en15
número de espécies na lista Vermelha da iuCn e em listas 
nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por 
operações, discriminadas pelo nível de risco de extinção. 

Completo

A SulAmérica, pela natureza dos serviços prestados e 
por atuar nos principais centros urbanos, não causa 
impactos significativos na biodiversidade ou em 
espécies na lista Vermelha da iuCn ou outras listas 
nacionais de conservação.

8

ASPECTO: EMISSõES, EFLuEnTES E RESíduOS 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en16 total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, 
por peso. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 

emissões de Gases de efeito estufa Gee (pg. 66) 8

en17 outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, 
por peso. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 

emissões de Gases de efeito estufa Gee (pg. 66) 8

en18 iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e 
as reduções alcançadas. Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 

emissões de Gases de efeito estufa Gee (pg. 66) 8 e 9

en19 emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por 
peso. Completo

De acordo com o levantamento no inventário de 
emissões Gee de 2010, esses gases não apresentaram 
relevância na matriz de emissões da Companhia.

8

en20 nox, Sox e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo 
e peso. Completo

De acordo com o levantamento no inventário de 
emissões Gee de 2010, esses gases não apresentaram 
relevância na matriz de emissões da Companhia.

8

en21 Descarte total de água, por qualidade e destinação. Completo
A SulAmérica não produz descarte de água além 
daquele proveniente de água coletada da chuva e 
esgoto doméstico.

8
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en22 Peso total de resíduos, por tipo e método de descarte. Completo
Desempenho Socioambiental > Sociedade > 
investimento Social (pg. 63) + Gestão de Resíduos 
Sólidos (pg. 68)

8

en23 número e volume total de derramamentos significativos. Completo não houve registro de derramamentos em 2011. 8

en24

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou 
tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da 
Basiléia13 – Anexos i, ii, iii e Viii e percentual de carregamentos 
de resíduos transportados internacionalmente.

não 8

en25
identidade, tamanho, situação de proteção e valor de 
biodiversidade de corpos aquáticos e habitats relacionados, 
afetados pelos descartes de água e escoamentos da organização.

Completo
A Companhia não realiza descarte de água ou 
drenagem, portanto não afeta corpos de água e 
habitats com alto índice de biodiversidade.

8

ASPECTO: PROduTOS E SERVIçOS

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en26 iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e 
serviços, e o alcance de tais iniciativas. Parcialmente

Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 12)
Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
Recursos naturais (água e energia) (pg. 65) + emissões 
de Gases de efeito estufa Gee (pg. 66) + Projeto tinta 
à Base d’Água – 2009/2011 (pg. 66) + Consumo de 
Materiais (pg. 67)

8 e 9

en27 Percentual de produtos vendidos e de suas embalagens que 
tenham sido reaproveitados, por categoria. Completo Desempenho Socioambiental > Meio ambiente > 

Gestão de resíduos > Vidros (pg. 68) 8 e 9

ASPECTO: COnFORMIdAdE

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en28
Valor monetário de multas significativas e número total 
e sanções não monetárias por nãoconformidade com leis 
ambientais e normas.

Completo A Companhia não registrou nenhuma multa ou 
sanção por leis e regulamentos ambientais. 8

ASPECTO: TRAnSPORTE

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en29
impactos ambientais significativos do transporte de produtos e 
outros bens e materiais usados nas operações da organização, e 
transporte de membros da força de trabalho.

Completo Desempenho Socioambiental > Meio Ambiente > 
emissões de Gases de efeito estufa (Gee) (pg. 66) 8

ASPECTO: GERAL 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

en30 Gastos e investimentos totais em proteção ambiental, por tipo. não 8

Indicadores de desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho decente

Forma de Gestão: Parcialmente página 43

ASPECTO: EMPREGO

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

lA1 total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de 
trabalho e região. Completo

Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 11)
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
empregados por tipo de contrato de trabalho, gênero 
e região (pg. 44) + Colaboradores por gênero (pg.46)

-

lA2 número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa 
etária, gênero e região. Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

Rotatividade dos Colaboradores (pg. 48) 6

lA3
Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não 
são oferecidos a empregados temporários ou em regime de 
meio período, discriminados pelas principais operações. 

Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Remuneração e Benefícios (pg. 49) 6

ASPECTO: RELAçõES EnTRE OS TRABALHAdORES E A GOVERnAnçA

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

lA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de 
negociação coletiva. Completo

todos os empregados são abrangidos pela Convenção 
Coletiva dos Securitários (CCt). Para o ano de 2011 
foram determinados percentuais específicos para as 
funções de Call Center. 
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Remuneração e Benefícios (pg. 49)

1 e 3

lA5
Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a 
mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está 
especificado em acordos de negociação coletiva. 

Parcialmente

As negociações coletivas não incluem uma cláusula 
que especifique prazo mínimo para informar os 
colaboradores a respeito de mudanças operacionais, 
como alterações de endereço. A Companhia adota, 
contudo, uma prática de avisar com antecedência 
todos os envolvidos na mudança, bem como de 
recolocação dos colaboradores em nível gerencial 
que não optarem pela mudança, dando tempo hábil 
para que possam fazer a mudança. A Companhia tem 
uma política de transferência de funcionários nível 
gerencial com um pacote de benefícios oferecidos.

3
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ASPECTO: SAúdE E SEGuRAnçA nO TRABALHO

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

lA6

Percentual dos empregados representados em comitês 
formais de segurança e saúde, compostos por gestores 
e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e 
aconselhamento sobre programas de segurança e saúde 
ocupacional. 

Completo

100% dos funcionários e gestores são representados em 
comitês formais de segurança e saúde do trabalho. A 
equipe da Comissão interna de Prevenção de Acidentes 
(CiPA) é dimensionada pela Portaria 3.214 de 08.06.1978, 
que também determina as suas atividades. A Brigada 
Voluntária de incêndio (BVi) é dimensionada pelo SeSMt 
de acordo com as características dos prédios, atuando 
na Prevenção Ativa contra incêndios e no Controle do 
Pânico. Somente as unidades da Matriz no Rio de Janeiro e 
Morumbi em São Paulo tem obrigatoriedade de formação 
da CiPA. As unidades de Belém, Belo Horizonte, Blumenau, 
Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, 
Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e Vitória 
apesar de um número reduzido do quadro de funcionários 
também tem CiPA.

-

lA7 taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. Parcialmente Desempenho Socioambiental > Capital Humano > Saúde 

e Segurança (pg. 53) -

lA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, 
prevenção e controle de risco em andamento para dar 
assistência a empregados, seus familiares ou membros da 
comunidade com relação a doenças graves.

Completo

Por se tratar de empresa de prestação de serviços, 
a SulAmérica não tem em sua força de trabalho 
colaboradores envolvidos em atividades que 
apresentem alto risco de doenças graves.
Desempenho Socioambiental > Capital Humano 
> Programas de Qualidade de Vida (pg. 52 e 53) + 
investimento Social (pg. 62 e 63)

-

lA9 temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos 
formais com sindicatos. Completo

estão previstos em Convenção Coletiva apenas o 
auxílio doença e eventuais complementações, seguro 
de vida e acidentes pessoais e assistência médica e/
ou plano de saúde. os itens relativos à segurança e 
saúde ocupacional, apesar de não incluídos na CCt, 
são rigorosamente cumpridos seguindo a legislação 
vigente e as práticas de gestão da Companhia.

-

ASPECTO: TREInAMEnTO E EduCAçãO

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

lA10 Média de horas de treinamento por ano por empregado, por 
categoria de empregado. Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

treinamento > universas (pg. 52) -

lA11
Programas para gestão de habilidades e aprendizado contínuo, 
que deem suporte à empregabilidade dos funcionários e os 
auxilie na gestão do final de suas carreiras. 

Completo
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Diversidade e igualdade de oportunidades (pg. 48) + 
treinamento (pg. 51)

-

lA12 Percentual dos funcionários que recebem avaliações periódicas 
de performance e planejamento de carreira. Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

Avaliação de Desempenho (pg. 51) -

ASPECTO: dIVERSIdAdE E IGuALdAdE dE OPORTunIdAdES

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

lA13
Composição dos grupos de governança e quebra por categoria de 
empregado, em relação a gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade.

Completo

não há representantes de minorias nos grupos de 
governança da SulAmérica.
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Perfil dos Colaboradores (pg. 45 a 47)

1 e 6

lA14 Proporção do salário básico entre homens e mulheres, por 
categoria de empregado. Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

Remuneração e Benefícios > Dispersão Salarial (pg. 50) 1 e 6

lA15 Retorno ao trabalho e as taxas de retenção após a licença 
parental, por sexo. Completo

no ano de 2011, tiveram direito a licença maternidade 
116 funcionárias. Destas, 114 retornaram ao término 
da licença e 107 continuaram a trabalhar após os 12 
meses subsequentes. um índice de 98% de retenção. 
o controle de licença paternidade é realizado pelo 
próprio funcionário junto ao gestor imediato e não há 
controle do departamento de RH sobre os mesmos.

-

Indicadores de desempenho Referentes a direitos Humanos 

Forma de Gestão: Parcialmente página 54

ASPECTO: PRÁTICAS dE InVESTIMEnTO E dE PROCESSOS dE COMPRA

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

HR1 

Percentual e número total de contratos de investimentos 
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a 
direitos humanos. 

Completo Desempenho Socioambiental > Prestadores de 
Serviços e Fornecedores (pg. 59) 1, 2, 4, 5 e 6

HR2
Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que 
foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e 
as medidas tomadas. 

Completo Desempenho Socioambiental > Prestadores de 
Serviços e Fornecedores (Quadro pg. 59) 1, 2, 4, 5 e 6
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HR3

total de horas de treinamento para empregados em políticas 
e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações, incluindo o percentual de 
empregados que recebeu treinamento.

Completo Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Direitos Humanos (pg. 54) 1, 4 e 5

ASPECTO: nãO-dISCRIMInAçãO 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas

HR4 número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. Parcialmente

Metas 2012: A Companhia não tem um controle 
preciso de acompanhamento de incidentes por 
discriminação. Portanto tem como meta melhorar 
o controle e análise dos macroprocessos recebidos e 
individualização de processos por situação.

1 e 6

ASPECTO: LIBERdAdE dE ASSOCIAçãO E nEGOCIAçãO COLETIVA 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

HR5
operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade 
de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco 
significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito.

Completo

em 2011 não foram registrados casos onde a 
negociação coletiva e liberdade de associação tenham 
sido cercidos em todas as unidades da Companhia. 
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Remuneração e Benefícios (pg. 49)

1 e 3

ASPECTO: TRABALHO InFAnTIL

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

HR6
operações identificadas como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para 
contribuir para a abolição do trabalho infantil.

Completo Desempenho Socioambiental > Prestadores de 
Serviços e Fornecedores (pg. 59) 1 e 5

ASPECTO: TRABALHO FORçAdO Ou AnÁLOGO AO ESCRAVO 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

HR7

operações identificadas como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as 
medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho 
forçado ou análogo ao escravo. 

Completo Desempenho Socioambiental > Prestadores de 
Serviços e Fornecedores (pg. 58 e 59) 1, 2 e 4

ASPECTO: PRÁTICAS dE SEGuRAnçA

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

HR8

Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento 
nas políticas ou procedimentos da organização relativos 
a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às 
operações. 

Completo
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Prestadores de Serviços e Fornecedores 
(pg. 58)

1 e 2

ASPECTO: dIREITOS IndíGEnAS

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

HR9 número total de casos de violação de direitos dos povos 
indígenas e medidas tomadas. Completo

não houve registro em 2011 de ocorrências 
relacionadas à violação de direitos indígenas na 
empresa.

1

HR10 Percentual e número total de operações que tenham sido sujeitos 
a revisões de direitos humanos e/ou avaliações de impacto. Completo

não houve revisão de direitos humanos e/ou 
avaliações de impacto realizadas em 2011 em 
nenhuma das operações da Companhia no Brasil, 
único país em que atua.

1

HR11
número de queixas relacionadas com os direitos humanos 
arquivados, tratados e resolvidos através de mecanismos de 
reclamação formal.

Parcialmente Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Direitos Humanos (pg. 54) 1

Indicadores de desempenho Social Referente à Sociedade 

Forma de Gestão: Parcialmente página 60

ASPECTO: COMunIdAdE 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

So1
natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas 
para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, 
incluindo a entrada, operação e saída.

Parcialmente

A empresa não possui programas de avaliação e 
gestão de risco de suas operaçãos por se tratar de 
prestação de serviços e ter suas unidades localizadas 
nos principais centros urbanos do país.

1

ASPECTO: CORRuPçãO 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

So2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas 
a avaliações de riscos relacionados a corrupção. Completo

todas as unidades da Companhia são submetidas 
às políticas contidas no Sistema de Gerenciamento 
de Riscos nullRiSK e à análise de riscos quanto à 
corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, foi 
criado em 2011 um programa institucional de combate 
e prevenção à lavagem de dinheiro em linha com as 
regulamentações sobre o assunto. Para aculturar os 
empregados sobre o tema é compulsório que todos 
realizem os cursos de combate à fraude e combate à 
lavagem de dinheiro.

10



Relatório Anual SulAmérica 2011 	 |	 93

So3 Percentual de empregados treinados nas políticas e 
procedimentos anticorrupção da organização. Completo

Governança Corporativa > Auditoria e Combate a 
Fraude > Controles internos e Compliance (pg. 24)
Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 
Direitos Humanos (pg. 54).

10

So4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. Completo
Governança Corporativa > Auditoria e Combate a 
Fraude > Controles internos e Compliance (pg. 24) + 
Combate a Fraudes e lavagem de Dinheiro (pg. 25)

10

ASPECTO: POLíTICAS PúBLICAS 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

So5 Posições quanto a políticas públicas e participação na 
elaboração de políticas públicas e lobbies. Completo

A Companhia participa da elaboração de normas 
externas, quando há audiência pública convocada pelos 
órgãos reguladores, bem como participa dos comitês 
e grupos de trabalho das diversas confederações 
representativas do setor. Com relação a lobbies há 
expressa recomendação no Código de Compliance 
que os funcionários não devem se envolver em 
atividades de lobby em favor da SulAmérica. em 2011 
foram estabelecidas diretrizes no relacionamento com 
associações e entidades de classes e com autoridades de 
fiscalização e regulamentação.

10

So6
Valor total de contribuições financeiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, 
discriminadas por país.

Completo Governança Corporativa > Auditoria e Combate a 
Fraude > Controles internos e Compliance (pg. 24) 10

ASPECTO: COnCORRênCIA dESLEAL

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

So7 número total de ações judiciais por concorrência desleal, 
práticas de truste e monopólio e seus resultados. Completo não houve ações judiciais registradas por concorrência 

desleal em 2011. -

ASPECTO: COnFORMIdAdE

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

So8
Valor monetário de multas significativas e número total de 
sanções não monetárias resultantes da não conformidade com 
leis e regulamentos. 

Completo
em 2011 não tivemos multas significativas, consideradas 
acima de R$ 1 milhão, resultantes de não conformidades 
com leis e regulamentos.

-

So9 operações com significativos potenciais ou reais impactos 
negativos sobre as comunidades locais Completo

As unidades da SulAmérica no Rio de Janeiro e em São 
Paulo estão localizadas em grandes centros urbanos 
e, ao mesmo tempo, rodeadas por bairros residenciais 
e comunidades. o grande número de funcionários e 
clientes que circulam nesses endereços pode gerar 
algum impacto para a comunidade local em relação 
a tráfego de veículos. Além disso, não registramos 
nenhum outro impacto negativo. A SulAmérica 
procura trabalhar em prol do desenvolvimento local, 
contribuindo para o desenvolvimento da economia 
local e criação de empregos.

-

So10
Medidas de prevenção e mitigação implementadas nas operações 
com significativo atual ou potencial impacto significativo nas 
comunidades locais.

Completo não foram registrados impactos negativos, portanto, 
não houve plano ou medida de prevenção. -

Indicadores de desempenho Referentes à Responsabilidade pelo Produto

Forma de Gestão: Parcialmente página 55

ASPECTO: SAúdE E SEGuRAnçA dO CLIEnTE

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

PR1 

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os 
impactos na saúde e segurança são avaliados visando 
melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses 
procedimentos. 

Parcialmente Desempenho Socioambiental > Clientes > Produtos e 
Serviços (pg. 55) + ouvidoria (pg. 56) -

PR2

número total de casos de não-conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de 
vida, discriminados por tipo de resultado.

Completo

não houve casos de não conformidade.
os produtos para serem comercializados são 
aprovados pelos órgãos reguladores em linha com 
as regulamentações dos mesmos. em face disto, não 
tivemos casos de não conformidade relacionados aos 
impactos causados por produtos e serviços.

-

ASPECTO: ROTuLAGEM dE PROduTOS E SERVIçOS 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

PR3
tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por 
procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e 
serviços sujeitos a tais exigências.

Completo

Foram considerados aspectos relacionados 
a rotulagem como cláusulas contidas nas 
apólices contratadas. 
Desempenho Socioambiental > Clientes > Produtos e 
Serviços (pg. 55)

8
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PR4

número total de casos de não conformidade com  
regulamentos e códigos voluntários relacionados a  
informações e rotulagem de produtos e serviços,  
discriminados por tipo de resultado.

Completo

Para responder a esse indicador, consideramos 
rotulagem como apólice de seguro e não 
conformidade a negativa de cobertura do sinistro. 
Dessa forma, entendemos que não há como 
afirmar que houve, de fato, não conformidade com 
regulamentos e códigos. A não cobertura de sinistros 
de Auto e Ramos elementares considera as ações 
ajuizadas por segurados que discutem a negativa ao 
pagamento de indenização por falta de cobertura 
ou por risco excluído. De Janeiro a Dezembro de 2011 
recebemos 515 processos dos quais ainda estão em 
andamento 277 processos e 238 foram encerrados.
A não cobertura de sinistros de Saúde considera 
as ações ajuizadas por segurados que discutem a 
negativa ao pagamento de indenização por falta 
de cobertura ou por risco excluído. De Janeiro a 
Dezembro de 2011 recebemos 3.632 processos dos 
quais ainda estão em andamento 2.453 processos 
e 1.179 foram encerrados. também em 2011 a área 
de Saúde recebeu 130 autos de infração lavrados 
pela AnS, dos quais, 53 se referiram a eventuais 
descumprimento da lei ou do contrato sob a alegação 
de negativa de cobertura. tais autos de infração ainda 
não foram julgados, o que só deve ocorrer em 2012. 
A não cobertura de sinistros de Vida e Previdência 
considera as ações ajuizadas por segurados que 
discutem a negativa ao pagamento de indenização 
por falta de cobertura ou por risco excluído.
De Janeiro a Dezembro de 2011 recebemos 56 
processos dos quais ainda estão em andamento 45 
processos e 11 foram encerrados.

8

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que medem essa satisfação. Parcialmente

Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 15)
Desempenho Socioambiental > Clientes (pg. 
54) + Produtos e Serviços > Produtos e Serviços 
Diferenciados (pg. 55) + Atendimento a Clientes (pg. 
56) + ouvidoria (pg. 56) + Comunicação e Marketing  
(pg. 57) + Meio Ambiente (pg. 64)

-

ASPECTO: COMunICAçõES dE MARKETInG 

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

PR6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio. 

Completo Desempenho Socioambiental > Clientes > 
Comunicação e Marketing (pg. 57) -

PR7

número total de casos de não conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por 
tipo de resultado. 

Completo

não houve caso de incidente ou não conformidade em 
2011. no início de 2011, houve uma decisão a favor da 
SulAmérica, de uma representação apresentada no final 
de 2010 no Conar, contra a campanha “Se aborrecer pra 
quê”, com foco em produtos de previdência.

-

ASPECTO: COnFORMIdAdE

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

PR8 número total de reclamações comprovadas relativas a violação 
de privacidade e perda de dados de clientes. Completo

em 2011 houve o registro de uma reclamação de 
violação da privacidade de cliente, recebido pelo canal 
de atendimento da SulAmérica. o caso de falha no 
cadastro do cliente resultou na correção do email 
do reclamante e motivou a alteração no script dos 
atendentes que passaram a confirmar/atualizar 
alguns dados do segurados/dependentes.

-

ASPECTO: COMPLIAnCE

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

PR9
Valor monetário de multas (significativas) por não  
conformidade com leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e uso de produtos e serviços.

Completo Desempenho Socioambiental > Clientes > Produtos e 
Serviços (pg. 55) -

Setoriais

Indicador descrição Reportado Página PdF/Respostas Pacto Global

FS1 Políticas específicas com componentes ambientais e sociais 
aplicadas nas linhas de negócio. Parcialmente Desempenho Socioambiental > Governança e Gestão 

da Sustentabilidade (pg. 43) -

FS2 Procedimentos de avaliação e seleção de riscos ambientais e 
sociais nas linhas de negócios. Parcialmente

Por não ter políticas com componentes 
socioambientais, a Companhia não definiu os 
processos de avaliação e seleção dos riscos ambientais 
e sociais em sua linha de negócios. Mesmo sem uma 
política, a Companhia já identificou alguns processos 
e procedimentos onde há uma análise de riscos 
socioambientais. Desempenho Socioambiental > 
Prestadores de Serviços e Fornecedores (pg. 58 e 59)

-
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FS3 
Descrição dos processos de monitoramento do cliente com 
respeito à implementação e à conformidade às exigências 
ambientais e sociais inclusas nos acordos ou operações.

Parcialmente

A SulAmérica não faz o monitoramento de 
conformidade dos clientes com padrões ambientais e 
sociais, salvo aqueles presentes nas condições gerais 
aprovadas junto às agências reguladoras.

-

FS4 
Descrição do(s) processo(s) para melhoria de competência do 
pessoal para implementação de políticas e procedimentos 
ambientais e sociais aplicados às linhas de negócio.

Parcialmente

Desempenho Socioambiental > Governança e 
Gestão da Sustentabilidade (pg. 43) + Capital 
Humano > treinamento > Disseminar o Conceito de 
Sustentabilidade (pg. 52)

-

FS5 Descrição das interações com clientes e outros stakeholders com 
respeito a riscos e oportunidades ambientais e sociais. Parcialmente

Governança Corporativa > órgãos e Agências Reguladores 
(pg. 28) 
Desempenho Socioambiental > Clientes (pg. 54) + 
Produtos e Serviços > Produtos e Serviços Diferenciados 
(pg. 55 e 56) + Prestadores de Serviços e Fornecedores > 
Prestação de Serviços e entretenimento  
(pg. 64) + Meio Ambiente > emissões de Gases de efeito 
estufa (Gee) ( pg. 66)

-

FS6 Percentual da carteira para linhas de negócio por região 
específica, tamanho e setor. Parcialmente Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica 

(gráficos prêmios por região) (pg. 12 a 15) -

FS7 
Valor monetário de produtos e serviços projetados para trazer 
um benefício social específico para cada linha de negócio 
discriminado por propósito.

Parcialmente
Desempenho Socioambiental > Clientes > Produtos 
e Serviços > Produtos e Serviços Diferenciados 
(pg. 55 e 56)

-

FS8 Valor monetário total de produtos e serviços ambientais 
específicos discriminado por linha de negócio. Parcialmente Desempenho Socioambiental > Clientes > Produtos e 

Serviços > Produtos e Serviços Diferenciados (pg. 55) -

FS9 
extensão e frequência das auditorias para avaliar a 
implementação de políticas ambientais e sociais e de 
procedimentos de avaliação de risco.

Completo
Desempenho Socioambiental > Fornecedores e 
Prestadores de Serviços (pg. 59)
Sobre o relatório > escopo e Abrangência (pg.81)

-

FS10 
Percentual e número de empresas na carteira da instituição 
com as quais a organização informante interagiu em questões 
ambientais ou sociais.

Parcialmente

não é possível estabelecer uma percentagem e número 
de empresas com as quais a Companhia interage 
em questões socioambientais, uma vez que muitas 
das iniciativas utilizam ferramentas eletrônicas 
para disseminação e informação (ex. campanhas de 
marketing direto) que muitas vezes atingem toda a 
base de clientes, corretores e prestadores. 
Diversas áreas da empresa realizam iniciativas de 
interação junto a clientes, corretores e prestadores. 
Ver FS5.

-
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FS11 Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social 
positiva ou negativa. Parcialmente

A SulAmérica investimentos desenvolveu em 2011 uma 
política de investimentos responsáveis que inclui as 
seguintes normas e procedimentos: os investimentos 
efetuados deverão considerar aspectos de questões 
de sustentabilidade e governança corporativa, 
devendo a equipe técnica desenvolver, aperfeiçoar 
e utilizar ferramentas de análise socioambientais e 
de governança; nos processos internos de seleção de 
investimento, a equipe deve ser criteriosa e considerar 
e promover os princípios de responsabilidade social 
nos seus investimentos, incluindo: na apresentação 
de business cases, incluir ao menos uma página 
descrevendo a atual situação da empresa dentro 
dos 3 diferentes focos de investimento responsável: 
Governança; Social; Ambiental; Verificar se a empresa 
atualmente possui reportes sobre sustentabilidade 
e em qual o nível da empresa; os recursos investidos 
pela SulAmérica investimentos, em sua grande parte, 
são compostos por títulos públicos federais, os quais, 
por não haver opção de escolha com mesmo grau 
de risco de investimentos, não devem fazer parte 
deste processo. no entanto, de forma gradativa e 
consistente, a parcela de recursos em ações e títulos 
privados tem crescido em nossos portfólio. estes ativos 
estarão sujeitos à nossa política de investimento 
responsável. tal política reflete a visão de que os temas 
eSG são realmente importantes e podem influenciar 
a performance dos portfólios a longo prazo. Portanto, 
o gerenciamento destes riscos e contribuição para 
melhores práticas devem ser considerados, para 
assegurarem suas obrigações fiduciárias. Como a 
política foi criada em novembro de 2011, ainda não foi 
colocada em prática e portanto não há como medir 
o percentual de ativos sujeitos a triagem ambiental 
e social.

FS12 
Política(s) de voto aplicada(s) a questões ambientais ou sociais 
para ações sobre as quais a organização informante tem direito 
a ações com voto ou aconselhamento na votação.

Parcialmente

em 2011 a SulAmérica investimentos fez uma 
alteração em sua política de voto aplicada a questões 
socioambientais, instituindo no artigo terceiro, 
item i.c sobre avaliação de questões relacionadas a 
sustentabilidade.

FS13 Acesso a serviços financeiros em áreas pouco populosas ou em 
desvantagem econômica por tipo de acesso. Parcialmente Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 14)

FS14 iniciativas para melhorar o acesso de serviços financeiros a 
pessoas desfavorecidas. Parcialmente Desempenho Socioambiental > Capital Humano > 

Diversidade e igualdade de oportunidades (pg. 48)

FS15 Políticas para o correto desenvolvimento e venda de produtos e 
serviços financeiros. Parcialmente Desempenho Socioambiental > Direitos Humanos 

(pg. 54) + Produtos e Serviços (pg. 55)

FS16 iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de 
beneficiário. Parcialmente

Perfil e Segmentos de negócios > A SulAmérica (pg. 14) 
Desempenho Socioambiental > Clientes > Produtos e 
Serviços > Produtos e Serviços Diferenciados (pg. 56)


