
 

 

Empresas do setor integram questões Ambientais, Sociais e de 

Governança em seus planejamentos estratégicos 

Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros, produzido pela CNseg, acaba de ser lançado 

As questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) estão sendo integradas nos planejamentos 

estratégicos das seguradoras que compõem a nova edição do Relatório da CNseg de Sustentabilidade do 

Setor de Seguros e representam 83% da arrecadação total do setor. 

“Como atividade econômica estratégica para o desenvolvimento econômico-social brasileiro, o setor de 

seguros busca responder também aos demais anseios da sociedade relacionados à responsabilidade 

social das empresas. São preocupações legítimas que devem ser observadas para garantir ao mercado 

de seguros a conexão necessária com seus públicos de interesse, principalmente com o seu segurado e 

consumidores”, afirmou a diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz 

Palheiro Mendes. 

O Relatório tem como principal referência os Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI, na sigla 

em inglês), lançados pela UNEP-FI em 2012, em evento sediado pela CNseg, no Rio de Janeiro. A 

divulgação do relatório, inclusive, atende  a um desses princípios, que é o da “divulgação pública e 

regular, de modo a demonstrar responsabilidade e transparência, sobre os avanços na implementação 

dos Princípios”. 

Segundo Fátima Lima, presidente da Comissão de Sustentabilidade e Inovação da CNseg, colegiado 

responsável pela elaboração do documento, a preocupação com a sustentabilidade e a integração dos 

fatores ASG no negócio, além de mitigarem os riscos financeiros e reputacionais, antecipa novas 

demandas de clientes, que cobram cada vez mais as empresas por um comportamento responsável em 

relação à sociedade e ao meio ambiente.  

 

Sobre a CNseg 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas 

quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é 

congregar as lideranças das Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, colaborar para o 

aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e 

educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais 

e internacionais do mercado de seguros.  

Mais informações:  

Superintendência - Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

http://cnseg.org.br/data/files/5C/92/CB/A3/F0B0C6106AF6BBB63A8AA8A8/CNSeg_WEB-relatorio-sustentabilidade-190719_ab_new.pdf
http://cnseg.org.br/data/files/5C/92/CB/A3/F0B0C6106AF6BBB63A8AA8A8/CNSeg_WEB-relatorio-sustentabilidade-190719_ab_new.pdf


Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de comunicação e imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  

Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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