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A Brasilprev tem a sustentabilidade em seu DNA e 
trabalha nesse tema incessantemente para agregar 
valor a todas as áreas que compõem o seu negócio, 
assim como atua diretamente na formação de uma 
cultura previdenciária na sociedade e fomenta a criação 
de um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico, 
ambiental e social no país.

A partir desse pensamento sustentável, a companhia 
determinou três prioridades estratégicas de atuação: 
formação de cultura previdenciária, investimentos 
responsáveis e gestão responsável. Prioridades essas 
que quando implementadas na prática, dentro de 
diferentes iniciativas e projetos, atestam o compromisso 
da empresa com o seu propósito de Transformar o jeito 
como o brasileiro prepara o seu futuro. 

Em um momento de transformação cultural, e de 
afirmação de novos valores corporativos, a companhia 
compreende que o apoio à Sustentabilidade trará 
perenidade ao negócio e auxiliará diretamente no 
cumprimento do seu papel junto a sociedade. 

Neste material, você conhecerá os principais resultados 
das ações alinhadas à atuação de sustentabilidade da 
Brasilprev e, também, da geração de valor para os 
públicos com os quais a companhia se relaciona. 

O nosso novo
jeito de ser para
transformar o
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Projetos de Vida na Ponta do Lápis (PVPL) 

Desde 2010, a Brasilprev realiza o “Projeto de Vida na 
Ponta do Lápis (PVPL)”, em parceria com a Trevisan Escola 
de Negócios. A ação foi desenvolvida em linha com o 
compromisso de contribuir para a formação da cultura 
previdenciária na sociedade e, por meio de palestras 
gratuitas, aborda a importância do planejamento 
financeiro e da economia de recursos para o longo prazo. 

Desde 2015, o PVPL é reconhecido com o Selo ENEF, 
concedido pela Estratégia Nacional de Educação 
Financeira, iniciativa liderada por organizações do governo 
e da sociedade civil. Somente no primeiro semestre de 
2021, foram realizadas 117 palestras que beneficiaram 
5.314 pessoas. Desde o início do projeto, em 2010, mais 
de 110 mil pessoas participaram de 2,4 mil palestras. 

Com o objetivo de aprofundar a aprendizagem dos 
participantes nessas palestras, no segundo semestre de 
2021 foi lançada a plataforma com um curso básico de 
educação financeira para os alunos. Trata-se de um novo 
PVPL, agora composto por videoaulas, podcasts, e-book, 
teste de conhecimento, plantão de dúvidas e emissão de 
certificado. Para saber mais informações sobre o projeto, 
clique aqui.

Canais Digitais 
Como forte aliado ao processo de evolução da experiência do cliente, e buscando 
aprimorar o conhecimento da cultura previdenciária na sociedade, a Brasilprev conta com 
uma estratégia em Redes Sociais para disseminar esses conteúdos. Abaixo divulgamos 
os principais números no semestre:

TELEGRAM 
Para promover mais eficiência e rapidez no envio de 
conteúdo para clientes, prospects e o público no geral, 
a companhia adotou o uso de mais uma ferramenta, o 
Telegram. Trata-se de um aplicativo para o envio de 
mensagens instantâneas e todo o seu conteúdo fica 
armazenado na nuvem. Por lá, são compartilhados 
textos, vídeos e resumos sobre economia e educação 
financeira. Entendemos que essa é uma forma de 
oferecer materiais mais técnicos para o público que nos 
acompanha, totalizando mais de 1,9 mil usuários até o 
final deste primeiro semestre. 

227 MIL
seguidores

68 MIL
reações

9 MILHÕES
alcance

FACEBOOK
A fanpage da companhia conta com mais de 227 mil 
seguidores e, ao longo do semestre, divulgou 65 posts e 
51 vídeos, que alcançaram, aproximadamente, 9 milhões 
de pessoas e somaram 68 mil reações. Também, como 
destaque no semestre, foram realizadas as transmissões 
ao vivo nesse canal para esclarecer dúvidas a respeito 
do cenário econômico, previdência e de investimentos. 
As sete lives contaram com um total de 41,5 mil 
visualizações e 3,6 mil reações.

YOUTUBE 
Foram publicados 53 vídeos sobre previdência, 
investimentos e planejamento financeiro que somaram 
73 mil visualizações no período. Além disso, foram 
realizadas 7 lives com participação dos usuários, que 
juntas tiveram mais de 84 mil visualizações. O canal da 
empresa alcançou a marca de 41,6 mil inscritos em junho.

53
vídeos

73 MIL
visualizações

41,6 MIL
inscritos

7
lives

LINKEDIN
Nossa rede social voltada para o tema de negócios 
terminou o primeiro semestre de 2021 com mais de 84 
mil seguidores. Neste período, foram publicados 32 
posts e 3 vídeos com temas relacionados à formação de 
cultura previdenciária e educação financeira. A Brasilprev 
teve, com essas publicações, 541 mil impressões, 
84,7 mil visualizações de vídeos e 3,6 mil curtidas.

3,6 MIL
curtidas

541 MIL
impressões

84 MIL
seguidores

32 
posts

INSTAGRAM 
Foram divulgados 63 posts e 27 vídeos focados em 
educação financeira no primeiro semestre de 2021. O 
alcance total foi de mais de 13,2 milhões de usuários e 
9 mil curtidas. Atualmente, a página conta com 16,9 mil 
seguidores.

9 MIL
curtidas

16,9 MIL
inscritos

13,2 MILHÕES 
alcance

63
posts

Formação
de Cultura
Previdenciária

https://trevisan.edu.br/projeto-vida-na-ponta-do-lapis/
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Alinhada ao seu papel de investidora institucional e ao 
dever fiduciário assumido com os clientes, a Brasilprev 
manteve sua adesão aos Princípios para o Investimento 
Responsável (PRI, na sigla em inglês) e ao Carbon 
Disclusure Project (CDP). Os compromissos estão 
formalizados na Política de Investimentos da companhia, 
aprovada pelo Conselho de Administração.

Em paralelo, a Brasilprev oferece para seus clientes a 
possibilidade de investirem em ativos ligados à temática 
ASG no Brasil e no exterior, tendo desenvolvido um 
produto para investidores qualificados com até 100% 
dos ativos dedicados a investimentos sustentáveis (FIC 
Private ASG Multimercado). Além disso, a Brasilprev 
também incentiva seus gestores de ativos a engajarem 
as companhias investidas em aspectos ASG, pois acredita 
que essa abordagem tende a reduzir riscos e a aumentar 
os retornos para os clientes no longo prazo, ao mesmo 
tempo em que contribui para o desenvolvimento da 
sociedade e do meio ambiente.

Investimentos
Responsáveis
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A Brasilprev tem como um dos seus prin-
cipais valores colocar o cliente no centro, 
e proporcionar a melhor experiência em 
toda a sua jornada previdenciária. Essa é 
uma prioridade na companhia. Com esse 
foco, no primeiro semestre de 2021 con-
solidou-se o Programa de Experiência do 
Cliente da Brasilprev, que utiliza a voz do 
cliente (pesquisas, redes sociais, dados in-
ternos de satisfação e recomendação) para 
priorizar a revisão de jornadas, identifican-
do causas raízes de insatisfação e possibi-
litando o endereçamento de ações de me-
lhoria, que são acompanhadas por meio de 
painéis de controle disponíveis para toda a 
alta gestão da empresa.

Além disso, desde 2020, a Brasilprev adota 
um modelo de Pesquisa de Satisfação que 
une as abordagens online e offline, pro-
movendo maior abrangência na coleta de 
dados por meio da interação com o cliente 
via SMS, e-mail e telefone; todos os dias 
do ano com acompanhamento online. 

Para promover a comunicação e o rela-
cionamento com os clientes, a companhia 
conta com uma ampla gama de consulto-

res e diversos canais, como e-mail, SMS, 
site, aplicativo, WhatsApp e a Central 
de Relacionamento com Clientes, que 
recebeu mais de 460 mil ligações e 28 
mil e-mails no 1° semestre do ano. No 
período, também foram implantadas 
diversas melhorias no atendimento ao 
cliente. Entre elas, pode-se destacar a 
expansão da Central de Ajuda do Portal 
Brasilprev e a ampla divulgação dos ser-
viços do WhatsApp, que, só neste ano, já 
teve mais de 300 mil acessos e mais de 
160 mil novos usuários.

Por fim, a companhia fomenta uma co-
municação recorrente com os clientes 
por e-mail, visando prover informações 
e orientações de forma customizada. No 
1° semestre de 2021, destaque especial 
para as comunicações segmentadas por 
modelos preditivos, além de comuni-
cações com a linguagem adaptada de 
acordo com o grau de conhecimento do 
participante sobre investimentos. Nes-
te período, foram entregues mais de 44 
milhões de e-mails para 1,4 milhão de 
clientes únicos. 

CLIENTES

FORNECEDORES

Manter bons relacionamentos com seus fornecedores, em 
linha com as melhores práticas de sustentabilidade, é uma 
das premissas do modelo de gestão da Brasilprev.  Para 
isso, a companhia conta com diretrizes claras e processos 
estruturados, que orientam esse diálogo visando a 
imparcialidade, a ética, a transparência e o aprimoramento 
contínuo das parcerias comerciais como forma de gerar 
valor compartilhado. Ao todo, 31 empresas firmaram 
o compromisso de incorporar, valorizar e disseminar 
as boas práticas recomendadas no Código de Conduta 
para Fornecedores. Durante este primeiro semestre, a 
companhia estabeleceu negócios com 74 fornecedores, o 
que representará cerca de R$ 13 milhões.

Gestão
Responsável
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SOCIEDADE 

Para contribuir com o desenvolvimento sustentável, 
a Brasilprev apoia iniciativas com foco em educação, 
cultura, esporte, atitude empreendedora e qualidade de 
vida, de maneira estruturada e sistêmica. Os recursos são 
destinados por meio de leis de incentivo. Neste primeiro 
semestre, destacam-se as seguintes ações:

Exposição | Egito Antigo: do cotidiano à modernidade: exposição de 
artes visuais composta por 140 peças, vindas do Museu Egípcio de Turim, apresenta-
das de forma didática e interativa, por meio de esculturas, pinturas, objetos litúrgi-
cos, sarcófagos e uma múmia humana. A exposição, que começou em 2020, passou 
pelo CCBB Rio de Janeiro e São Paulo e desde o primeiro semestre de 2021 está no 
CCBB Brasília. Durante a pandemia, foi realizado o tour virtual com o público, com 
mais de 45 mil visitas no total.

Superliga: o campeonato brasileiro de vôlei, nas modalidades masculino e femi-
nino, realizou competições de novembro de 2020 a maio de 2021 entre os maiores 
clubes brasileiros, que reúnem os principais atletas campeões olímpicos e mundiais 
do vôlei nacional. Devido à pandemia de Covid-19, as finais do torneio ocorreram em 
sistema de bolha, em Saquarema/RJ, portanto sem a participação de público.

Lei do Esporte:

Lei Rouanet:
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COLABORADORES

Aprendizagem e desenvolvimento

No primeiro semestre, dando sequência ao projeto 
de transformação cultural que a Brasilprev está 
implementando, iniciamos a Jornada de Desenvolvimento 
de Líderes 2021, um programa feito para todos os gestores 
da companhia. O objetivo da ação é apoiar a liderança em 
seu desenvolvimento, com um ciclo de aprendizagem 
ágil, além de fomentar ideias, iniciativas inovadoras e 
vivências que considerem os desafios atuais, e também 
com um olhar para o futuro. A jornada foi intitulada de 
TransFormAção pelo próprio time, um acrônimo entre as 
palavras Transformação, Formação e Ação. O nome faz 
relação com os resultados esperados pelos líderes até o 
final desse processo.

Além disso, nosso portal de educação corporativa passou 
por uma atualização, a fim de trazer uma experiência ainda 
mais positiva e permitir que o acesso seja feito por meio 
de dispositivos e equipamentos pessoais, possibilitando 
que o colaborador amplie suas escolhas em relação ao 
interesse e a necessidade de desenvolvimento, uma vez 
que todo o conteúdo está 100% disponível em nuvem e 
de forma responsiva.

A Brasilprev também proporciona aos colaboradores 
a plataforma Harvard ManageMentor, que conta com 
42 cursos voltados para negócios e liderança. Neste 
primeiro semestre, tivemos a inclusão de um módulo 
sobre “Inteligência Artificial” e a revisão e atualização dos 
módulos de “Liderar Pessoas” e “Diversidade, Inclusão e 
Pertencimento”.
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Em formato de live, foram promovidos encontros com todos os colaboradores e líderes, 
abordando conteúdos sobre “Visão do trabalho remoto e o pós pandemia”, “Aprendiza-
dos em Cenários Incertos” e “Diálogos com a Liderança em Tempos de Transformação”. 

A nova plataforma Educa+ possibilitou que fossem disponibilizadas as gravações de to-
dos os webinares e das lives que foram realizadas no decorrer do 1º Semestre para fonte 
de consulta.

Há também, na empresa, um programa de aprendizagem coletiva que busca facilitar a 
troca de conhecimento entre os colaboradores por meio de cursos facilitados por eles 
próprios. O programa ainda está em formato 100% digital, para permitir a continuidade 
da aprendizagem colaborativa neste momento de trabalho remoto. 

A companhia  investe nos colaboradores oferecendo subsídio para certificações destina-
das aos profissionais do segmento financeiro, como, por exemplo, a Certificação Profis-
sional Anbima - Série 20  (CPA-20), Certified Financial Planner (CFP) e Certificação Anbi-
ma de Especialistas em Investimentos (CEA).

No encerramento do semestre, o time da Brasilprev era composto por 656 colaboradores 
(entre diretores estatutários e técnico, colaboradores efetivos, estagiários, jovens cida-
dãos e aprendizes). Com esse cenário, foram promovidos um total de 5,2 mil horas de 
treinamentos online para todos, como demonstra a tabela:

ACIONISTAS

Na estrutura de Governança Corporativa da Brasilprev, 
os acionistas estão representados tanto nos órgãos de 
assessoramento, quanto naqueles de deliberação, o que 
contribui para um maior alinhamento e para a agilidade 
na tomada de decisões. Ao longo do semestre, foram 
realizadas no total 41 reuniões dos comitês estatutários 
e de assessoramento (Comitê Consultivo, Financeiro, 
Auditoria, de Produtos e Pricing, Riscos e Tecnologia), 10 
do Conselho de Administração e 4 do Conselho Fiscal, 
além de 3 Assembleias.

NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE TREINAMENTO

Feminino Masculino Total

Adm / técnico 8:03 6:59 7:27

Especialista 2:08 3:14 2:45

Estagiário / Jovem 
cidadão 6:45 6:41 6:43

Estratégico 16:42 20:23 19:28

Tático 28:30 15:53 20:58
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MEIO AMBIENTE

Atuar de maneira responsável em relação aos impac-
tos gerados ao meio ambiente é uma das diretrizes 
de sustentabilidade da Brasilprev. Há ações internas 
de coeficiência, que incluem a conscientização e o en-
gajamento constante dos colaboradores, o monitora-
mento do consumo de recursos (água, energia, papel, 
combustíveis fósseis etc.) e o inventário de emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE), que traz mais clareza 
sobre os itens que requerem maior redução.

Neste primeiro semestre de 2021 foram registrados 
os seguintes dados:

CONSUMO DE RECURSOS

Papel (folhas) 24.163

Água (m3) 3.199

Combustível Fóssi (km percorridos) 45.555

Energia Elétrica (kwh) 798.285

GESTÃO DE RESÍDUO

Tipo de Resíduo Peso (t) Reciclagem

Papel e papelão 2,40 Sim

Plástico - -

Metal - -

Vidro - -

Orgânico 1,86 Não

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Escopo 1 CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) HFC1 (t) Emissão Total 
(ICO2e)

Gerador de Energia 0,43 0,0001 0,000004 - 0,44

Gases Refrigerantes 0,33 - 0,0226 - 47,51

Total Escopo 1 0,43 0,0001 0,00004 0,03 47,95

Escopo 2 CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) HFC1 (t) Emissão Total 
(ICO2e)

Consumo de Eletricidade 41,36 - - - 41,36

Escopo 3 CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) HFC1 (t) Emissão Total 
(ICO2e)

Táxi 7,63 0,01 0,001 - 8,00

Motoboy 0,30 0,0002 0,00001 - 0,31

Geração de Resíduos - 0,08 - - 1,919

Total Escopo 3 7,93 0,08 - - 10,23

Emissão Total (tCO2e) 1,60 1,60

Emissão de CO2 Biogênico (t) 7,63 0,01 0,001 - 8,00
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