
 
SEGURADORAS ADOTAM CRITÉRIOS ASG  

Pesquisa da CNseg, junto a 34 empresas, será divulgada na Conseguro 2021  

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021 – Entre as empresas brasileiras representadas 
pela Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, a maioria absoluta adota critérios 
Ambiental, Social e de Governança (ASG) em seu planejamento estratégico. Essa 
proporção chegou a 90,5%, em 2020, segundo pesquisa realizada pela entidade junto a 
34 seguradoras que constituem 84% de toda a representação da CNseg.   

O Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros, sobre a incorporação de práticas 
sustentáveis, será divulgado no painel “Integrações das questões ASG nas operações do 
setor de seguros” durante a Conseguro 2021, evento da CNseg, o maior do mercado 
segurador brasileiro. Em sua décima edição, este ano, a conferência ocorrerá entre 27 
de setembro e 1 de outubro, será virtual, interativa, gratuita e traduzida para a Libras, a 
Língua Brasileira de Sinais.  

“A pandemia acelerou o debate sobre o impacto dos riscos ASG para as empresas. Hoje, 
as que têm boas métricas de ASG são as mais resilientes e geram mais valor a longo 
prazo. Isso acontece porque elas gerenciam melhor os riscos e oportunidades 
socioambientais e possuem governança robusta, o que lhes permite atravessar com 
mais tranquilidade períodos turbulentos como os atuais”, afirma a Diretora-Executiva 
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes.  

O tripé de sustentabilidade representado pela ASG já influencia as decisões de 
investimento e de análise de risco de 47,4% das empresas consideradas na pesquisa. 
Entre outras decisões estratégicas norteadas pelos princípios ASG estão o engajamento 
de clientes e parceiros comerciais. Segundo a pesquisa, 65% das empresas afirmaram 
que seus analistas e gestores passaram por treinamentos relacionados a esses temas 
em 2020. No mesmo ano, 45% das empresas também ofereceram treinamentos 
periódicos sobre esses princípios para suas lideranças.  

Um dos estímulos à aplicação desses critérios na estratégia dos negócios é a inclusão de 
questões ASG nas metas de desempenho da alta liderança, o que foi verificado em 20% 
das empresas consultadas. Uma proporção ainda maior (85%), já considera os critérios 
ASG na homologação e contratação de fornecedores e prestadores de serviços.  

A CNseg realiza o monitoramento de indicadores de sustentabilidade do setor desde 
2015, com o objetivo de ampliar os horizontes de análise e apontar caminhos para o 
enfrentamento dos desafios dos negócios pelas associadas, bem como prestar 
informações qualificadas à sociedade.  



Serviço:  

Conseguro 2021 

Quando: 27/09 a 01/10 

Inscrições gratuitas: conseguro.cnseg.org.br 

Horário: a partir das 10h em 27/09 e a partir das 11h nos demais dias  

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 contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, 

representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso 

do País. 
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