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O Relatório Brasilprev apresenta a 
visão estratégica, as principais práti-
cas e o desempenho da companhia 

no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de 
dezembro de 2020. A decisão de publicar o 
relatório abrangendo o período estendido, de 
dois anos, foi tomada pela diretoria da com-
panhia, ainda em 2020, devido aos esforços 
direcionados em todas as áreas para mitigar 
os impactos da pandemia nas operações e, 
principalmente, na relação com os clientes. 
Este relatório foi preparado em conformidade 
com as Normas GRI: opção Essencial. O mate-
rial segue, ainda, as recomendações da Asso-
ciação Brasileira das Companhias Abertas 
(Abrasca). GRI 102-50, 102-52, 102-54

Em constante evolução, o documento 
também considera as percepções do público 
interno e externo sobre as atividades da com-
panhia em relação aos temas chamados 
materiais, ou seja, de maior impacto positivo 
ou negativo para o negócio e seus públicos 
de relacionamento (acionistas, clientes, cola-
boradores, fornecedores, entidades, governo, 
sociedade e meio ambiente). Essas categorias 
de stakeholders foram definidas em avalia-
ção interna com apoio de uma consultoria 
externa em 2008 e são revisitados a cada ciclo 
de relato priorizando aqueles que são mais 
estratégicos e com os quais a companhia 
mantém diálogo e relacionamento frequentes, 
com uma abordagem estruturada. GRI 102-40, 
102-42, 102-46

O processo de materialidade revisado em 2018 
baseia-se nas diretrizes da GRI Standards, que 
destaca quatro princípios para a definição do 
conteúdo do relatório: contexto de sustentabi-
lidade, materialidade, completude e inclusão 
de stakeholders. Os temas materiais foram 
definidos a partir de consultas feitas à Comis-
são Executiva da Brasilprev e a representantes 
dos seguintes grupos: sociedade, acionistas, 
especialistas, academia, imprensa, fornecedo-
res, colaboradores, órgãos reguladores, entida-
des do setor e do governo, gerentes do Banco 
do Brasil, clientes empresariais e clientes 
pessoa física. GRI 102-46

São temas materiais para a Brasilprev: 
GRI 102-44, 102-47

Educação financeira e previdenciária
Desenvolvimento de programas de educação 
financeira e de formação de cultura previden-
ciária para conscientizar a sociedade sobre a 
importância do acúmulo de recursos para o 
longo prazo, com foco também na força de 
vendas para a disseminação desses conceitos. 

Gestão de investimentos responsáveis
Adoção de critérios de sustentabilidade 
(ambientais, sociais e de governança) na 
gestão dos investimentos alinhados à visão 
de geração de valor para o longo prazo e o 
dever fiduciário assumido pela companhia.
 

Mais 
presente 
no seu 
futuro.

Leandro 
neves,
cliente do 
brasilprev 
há 6 anos

este relatório
sobre

GRI 103-1
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Geração de resultados perenes
Gestão econômico-financeira, capacidade e 
retorno de investimento, lucratividade, resul-
tado para acionistas e demais stakeholders e 
redução de custos.

Compliance e integridade
Conformidade com leis e regulamentações, 
controles internos e prevenção e combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro dentro da 
empresa e nas relações com seus públicos.

Inovação e adequação às novas 
tendências
Adequação e criação de soluções diferencia-
das (produtos, serviços, processos), alinha-
das às tendências das novas gerações e às 
mudanças culturais da sociedade. 

Recursos Humanos
Formação, qualificação e apoio ao desen-
volvimento de colaboradores por meio de 
treinamentos, práticas de qualidade de vida, 

garantia de benefícios, criação de planos de 
carreira, entre outras ações.

Relacionamento e satisfação dos 
clientes 
Garantir a qualidade do atendimento, a 
melhor experiência e retorno para o cliente ao 
longo de todo o ciclo de vida previdenciário.

Tecnologia e eficiência operacional 
Pesquisa e utilização de novas tecnologias 
para aprimoramento da experiência do 
cliente, desburocratização e otimização das 
operações e agilidade nos processos e na 
gestão.
 
Mais informações sobre a companhia 
também estão disponíveis no site  
www.brasilprev.com.br. Sugestões ou  
dúvidas sobre os conteúdos apresentados 
neste relatório podem ser enviadas para o 
e-mail sustentabilidade@brasilprev.com.br.  
GRI 102-53

Este relatório compreende os anos de 
2019 e 2020. A decisão de divulgar a 
publicação neste período estendido 
foi tomada pela diretoria devido aos 
esforços de todas as áreas para mitigar 
os impactos da pandemia no negócio. 

Colaboradores Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosEstratégiaSobreSumário ClientesQuem somosMensagem 
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 Em 2020, 
triplicamos nossas 
interações com os 
clientes e cuidamos 
das nossas pessoas. 
Saímos fortalecidos 
para encarar os 
desafios de 2021. 

da diretoria
Mensagem 

GRI 102-14, 102-15

O propósito da Brasilprev de transformar 
o jeito como o brasileiro prepara o seu 
futuro ganhou ainda mais sentido e 

vigor em 2020, um ano em que nossos clientes 
se sentiram inseguros diante das oscilações e 
movimentos do mercado durante a pandemia 
da Covid-19. Nesse período, lançamos mão da 
nossa estratégia que está pautada em colocar 
o cliente no centro das nossas decisões e inves-
timos fortemente em uma comunicação mais 
intensa e aprofundada com cada um deles para 
levar informação sob medida oferecendo a todos 
a segurança e a tranquilidade necessárias para 
que pudessem tomar as melhores decisões.

Conversando com nossos clientes e observando 
o comportamento do brasileiro durante a pande-
mia, percebemos que o nosso papel é de grande 
relevância para o desenvolvimento de uma 
consciência e educação previdenciária. Nesse 
contexto, triplicamos nossas interações com os 
profissionais do Banco do Brasil e investimos na 
sua capacitação com subsídios técnicos para que 
eles pudessem conversar com os clientes e escla-
recer suas dúvidas.

Utilizamos, ainda, plataformas que nos permiti-
ram realizar reuniões on-line com nossos clientes 
para provê-los de dados sobre o cenário e con-
texto de mercado. Todas essas interações contri-
buíram muito para a vivência do nosso propósito, 
pois conseguimos apoiar o brasileiro, em um 
momento de grandes incertezas, a tomar suas 
decisões sem deixar de olhar para o futuro.

O ano de 2020 também foi um período de cuidado 
com as nossas pessoas, um dos nossos valores: 
ainda em março, colocamos 100% dos nossos 
colaboradores em home office. E isso só foi pos-
sível porque temos profissionais que de fato 
fazem a diferença. Em pouco tempo, nosso time 
administrativo e de tecnologia viabilizou todas 
as condições para que pudéssemos trabalhar de 
casa, incluindo nossa Central de Relacionamento 
com Clientes que vem operando há quase um ano 
de maneira remota, mantendo toda a segurança 
e qualidade dos atendimentos aos nossos clientes. 
Mesmo com nossos 649 colaboradores operando 
de lugares distintos, foi possível conquistar impor-
tantes resultados e ampliar o nosso olhar para o 
cliente. Para nós, essa é uma grande prova de que 
valores da nossa cultura organizacional, como 
inovação constante e atitude empreendedora, são 
grandes fortalezas da Brasilprev.

Tanto é assim que evoluímos em nossa área 
digital para ampliar ainda mais o conhecimento 
sobre os clientes e criar produtos e serviços que 
atendam suas expectativas. Ainda temos desa-
fios importantes quando falamos de eficiência 
operacional, por exemplo. Queremos que nossos 
times tenham mais tempo para refletir, pensar e 
criar do que simplesmente executar. Desejamos 
ser uma empresa mais moderna e automatizada 
com olhar calibrado para a inovação e estamos 
pavimentando o caminho para isso. 

Todas essas iniciativas só foram possíveis pois, 
em 2019, a Brasilprev criou duas áreas, uma para 

elevar o valor da companhia com a entrega 
de novos serviços digitais, estruturando um 
laboratório dedicado ao tema, e outra para 
promover uma cultura orientada por dados, 
fazendo com que a empresa organizasse 
seus processos e métricas com base em 
informações e análises ainda mais precisas. 

A Nova Previdência foi também motivo de 
mobilização por parte da Brasilprev, em 
2019, que desenvolveu uma campanha 
específica sobre o tema antes, durante e 
após a aprovação. As informações, divul-
gadas por meio de cartilhas, vídeos e 
lives em redes sociais, gerentes do Banco 
do Brasil e comunicados diretos com o 
cliente, abordaram os desafios da longevi-
dade, os parâmetros das novas regras e o que 
fazer para a manutenção do poder de compra 
no futuro. Alinhado à essa demanda da socie-
dade, foi estruturado também um time dedicado 
às questões de longevidade, período em que o 
cliente utiliza os recursos acumulados ao longo 
dos anos por meio de um plano de previdência.

No âmbito da sustentabilidade, ou das questões 
ambientais, sociais e de governança – da sigla em 
inglês ESG – como os analistas do mercado finan-
ceiro vem denominando esse tema, cabe citar o 
desafio de disseminar educação financeira e cultura 
previdenciária para a sociedade, um dos pilares de 
nossa estratégia.  No Brasil, a cultura previdenciária 
e de investimentos ainda está em seus primeiros 
passos. Temos muito a evoluir e contribuir a fim de 
alcançar plenamente nosso propósito. 

Fizemos avanços importantes em 2020: apoia-
mos diversos projetos no combate à Covid-19, 
trabalhamos fortemente a diversidade dentro 
da companhia e seguimos com transparência 

nas questões de governança. Somos a primeira 
empresa de previdência a lançar um fundo ASG 
e, além disso, investimos R$ 700 milhões em 
Letras Financeiras Verdes – uma resposta ao 
número crescente de pessoas que estão cada vez 
mais exigentes com relação a práticas sustentá-
veis por parte das organizações. 

Temos a convicção que em 2021 vamos evoluir 
ainda mais em todos os aspectos menciona-
dos acima: continuaremos cuidando das nossas 
pessoas, estaremos cada vez mais perto de nossos 
clientes e, por meio da inovação, evoluiremos em 
nossa forma de operar realizando novas parcerias 
e lançando produtos. Nas próximas páginas, você 
verá que os últimos dois anos foram de grandes 
evoluções e da construção de bases para a con-
quista desses objetivos. 

Boa leitura!

Ângela Assis, Diretora-Presidente
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Quem somos e
nossos acionistas

A Brasilprev Seguros e Previdência S/A 
é a maior empresa de previdência 
privada do país, oferecendo planos 

para pessoas físicas e jurídicas, nas modalida-
des Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 
e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), 
e contando com as agências do Banco do 
Brasil como seu principal canal de distribui-
ção de produtos. Além de líder do mercado, a 
empresa é especialista (dedicando 100% dos 
seus esforços para o negócio de previdência 
privada) e existe há 27 anos para ajudar as 
pessoas a realizarem seus projetos de vida. 
Conta com uma carteira de 2,3 milhões de 
clientes, distribuídos em planos empresariais 
e individuais, e faz a gestão de R$ 311,2 bilhões 
em ativos, ou seja, 30% da totalidade do setor. 
GRI 102-1, 102-2, 102-6  

Sociedade anônima de capital fechado, com 
sede em São Paulo e atuação em todo o Brasil, 
a companhia tem o compromisso de gerar e 
compartilhar valor para seus clientes e todos 
os demais públicos. Entre eles, dois grandes 
acionistas, BB Seguridade e Principal, que 
juntos têm mais de três séculos de história. 
GRI 102-3, 102-4, 102-5  

12%
do PIB brasileiro. 

A previdência 
privada aberta 
representa cerca de

30%
do market share do 
setor, o que demonstra a 
relevância da empresa para 
os avanços do país. GRI 102-7

A Brasilprev detém 

140
consultores 

Força de 
vendas

O protagonismo da Brasilprev é resul-
tado direto da atuação de 649 funcioná-
rios – um time de especialistas dedicados 
à estratégia de colocar o cliente no 
centro das decisões. O portfólio de pro-
dutos, composto por fundos de renda 
fixa e multimercado para os mais varia-
dos perfis de investidores, está disponível 
em canais digitais, por meio do suporte 
de 140 consultores espalhados pelo país 
e nas 4,7 mil agências do Banco do Brasil 
em território nacional.  GRI 102-7

4,7mil
agências de  
atendimento  
do Banco do Brasil 
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O Banco do Brasil é uma das mais sólidas 
instituições financeiras da América Latina, 
sendo o único banco brasileiro listado no 
Novo Mercado que tem requerimentos 
avançados de governança corporativa. 
Com mais de 210 anos de existência, con-
tribui ativamente para o desenvolvimento 
do Brasil. Norteado pelos valores: Foco no 
Cliente, Inovação, Senso de Dono, Ética, 
Eficiência, Confiabilidade e Espírito Público, 
a Administração tem sólido compromisso 
com a entrega de resultados consistentes 
e sustentáveis, transparência, prestação de 
contas, equidade e responsabilidade socio-
ambiental.  GRI - 102-16

Por conta dessa atuação, integram o 
Novo Mercado e o Programa Destaque 
em Governança de Estatais (PDGE) da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com presença 
no Índice de Sustentabilidade Empresa-
rial (ISE) da B3. Listado também na car-
teira global e de mercados emergentes 
do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(DJSI) da Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Líder global em gestão de investimentos finan-
ceiros e com 141 anos de história, a Principal 
atua em planos de previdência, gestão de recur-
sos e seguros de saúde e de vida para pessoas 
físicas e jurídicas e atende 34 milhões de clien-
tes ao redor do mundo. Foi fundada em 1879 em 
Des Moines, capital de Iowa (EUA) e hoje atua 
em 19 países da Ásia, Austrália, América Latina, 
América do Norte e Europa. Conta com 17 mil 

Nossos acionistas

49,99%
BB Seguridade Participações SA  

100%
BB Seguridade Participações SA 

74,995% 
BB Seguridade Participações SA 

25,005% 
PFG do Brasil Ltda

50,01%
 PFG do Brasil Ltda

Capital ordinário (on) Capital preferencial Capital total

Composição Acionária

Presentes em 99,24% dos municípios brasilei-
ros, com mais de 50 mil pontos de atendimento 
(dentre pontos de atendimento próprios e parce-
rias com terceiros), as 4.356 agências represen-
tam 21% de participação no Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). A rede externa é composta por 24 
unidades localizadas em 16 países. O BB mantém 
ainda acordo com instituições financeiras no 
exterior para atuação de 858 bancos como cor-
respondentes em 106 países. GRI-FS13

Parte do negócio do BB concentra-se no seg-
mento de seguridade por meio da BB Seguri-
dade Participações, empresa constituída em 2012 
e que desde 2013 tem suas ações listadas no Novo 
Mercado da bolsa de valores de São Paulo (B3 - 
Brasil, Bolsa, Balcão).

funcionários no total, responsáveis pela gestão 
de US$ 807,0 bilhões em ativos. 

A Principal participa do capital social da  
Brasilprev desde 1999. Tornou-se membro da 
Standard & Poor’s (S&P) 500® em 2002 e está 
entre as maiores e mais poderosas do mundo, 
segundo a Forbes Global 200. Foi listada oito 
vezes entre as 100 empresas mais éticas do 
mundo, de acordo com o Ethisphere Institute.

Versão Vertical

Versão Horizontal

Relatório Anual 2019 - 2020 • Brasilprev 13
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estratégia
Nossa 

O cliente no centro
GRI 102-16 
Para obter resultados sustentáveis, a Brasilprev 
coloca o cliente no centro de suas decisões e 
ações estratégicas, sempre fomentando uma 
cultura inovadora que traga a melhor experiên-
cia e eficiência em seus processos. 

Alinhado a essa prática, a Companhia revisa 
constantemente seu planejamento avaliando 

mudanças no comportamento dos consumi-
dores, o contexto econômico, alterações regula-
mentares e tendências mercadológicas.  

A ambição da Empresa é declarada por meio 
de seu propósito de “Transformar o jeito como o 
brasileiro prepara o seu futuro”, sendo a Cultura 
Corporativa norteada pelos seguintes valores: 

 Quando contratei  
a Brasilprev, o objetivo 
era guardar dinheiro, 
mas hoje, depois 
de 15 anos, quero  
complementar minha 
aposentadoria, tendo 
conforto para viver a 
terceira idade, e deixar 
uma herança para 
meus filhos. Além disso, 
quero viajar e fazer 
muitos Ironman’s.
Eduardo Rodrigues,  
cliente da Brasilprev  
há 16 anos

1   cliente no centro;

2   inovação constante;

3   atitude empreendedora;

4   cuidado com as pessoas;

5   fazer o certo.

Transformar 
o jeito como 
o brasileiro 
prepara o 
seu futuro

15Relatório Anual 2019- 2020 • Brasilprev 15
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Como visão de futuro, a  
Brasilprev busca por meio de 
seus projetos e iniciativas “Ser 
um ecossistema de soluções previdenciárias, líder de 
mercado e referência dos clientes”. Esta visão é desdo-
brada em objetivos e indicadores chave (OKRs - Objetive 
and Key Results), revisados anualmente, que permitem 
o acompanhamento da evolução da Companhia.

Para o ano de 2021, cabe destacar a busca por 
avanços na experiência digital dos clientes, por 
meio de novas jornadas e soluções em ambiente 
digital e soluções inovadoras e atrativas aos seus 
clientes, construídas a partir da análise e aplicação 
de dados. 

A Brasilprev também dedica-se a manter eleva-
dos níveis de eficiência e adequada gestão de 
riscos como fatores essenciais para a perenidade 
do negócio, sem deixar de estar atenta aos seus 
colaboradores, ao desenvolvimento de uma cultura 
digital centrada no entendimento do comporta-
mento e das necessidades dos clientes.

Ser um ecossistema 
de soluções 
previdenciárias,  
líder de mercado  
e referência dos 
clientes 

Eduardo  
Rodrigues: há 20 

anos acumulando 
reservas para 
conquistar um 

futuro confortável

17Relatório Anual 2019- 2020 • Brasilprev 17
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5   Contribuir para a inovação e, conse-
quentemente, para a sustentabilidade da 
empresa.

No DXLab, a responsabilidade está ligada 
aos canais digitais que incluem aplicativos, 
chatbots e web. Hoje, os primeiros desenvol-
vimentos são a implantação da nova ferra-
menta de serviços por WhatsApp, curadoria e 
desenvolvimento de chatbot, além do apri-
moramento e criação de serviços digitais nos 
canais Brasilprev e Banco do Brasil. 

Transformação digital
GRI 103-1, 103-2, 103-3 Tópico próprio Inova-
ção e adequação a novas tendências

A necessidade crescente por acesso a infor-
mações qualificadas, a tendência global de 
redução das atividades comerciais em canais 
físicos e a busca por ampliar a experiência 
digital do cliente, levaram a Brasilprev a criar 
o Digital Experience Lab (DxLab). O desafio 
da nova área é também contribuir para a 
transformação digital da companhia, que está 
ancorada em quatro pilares: pessoas, pro-
cessos, tecnologia e dados. Assim, dentre os 
principais objetivos da área estão: 

1   Implementar uma experiência omni-
channel de qualidade para atrair mais 
clientes e aumentar sua satisfação;

2   Digitalizar (automatizar) os processos 
para reduzir as tarefas manuais e obter 
eficiência operacional;

3   Reduzir as necessidades de canais físicos, 
fornecendo autoatendimento em canais 
digitais;

4   Preparar a organização para distribuir os 
produtos por meio de canais digitais;

Resultados tangíveis
A conexão, expansão e alinhamento entre 
todos os canais digitais é uma das principais 
atribuições do DxLab. Além disso, um dos 
seus desafios é fazer com que a companhia 
pense digital. Se 2019 foi o ano da estrutura-
ção e o ano seguinte de resultados, 2021 será 
o período de consolidar o mindset digital da 
organização e, claro, aperfeiçoar as entregas. 
A ideia é que a Brasilprev seja cada vez mais 
ambidestra e isso significa operar no físico e 
no digital na mesma medida dando ao cliente 
a possibilidade de escolher como realizar a 
sua jornada. Abaixo destacamos as principais 
iniciativas dos últimos dois anos: 

1  Estruturação de times: squads 
organizados por experiência do 
cliente. Atualmente são 17 equipes de 
desenvolvimento.

2  Prototipação de soluções: desenho 
de experiências a validações com o cliente.

3  Adoção do conceito do omnichan-
nel: estruturação de jornadas de modo 
que o cliente tenha a mesma experiên-
cia positiva em todos os canais: mobile, 
web, plataforma 3.0, whatsApp, Unidade 

de Resposta Audível (URA) e Central do 
Relacionamento com o Cliente (CRC).

4  Foco em experiências para a pessoa 
física: desenvolvimento de sistemas e apli-
cativos para o relacionamento com o cliente.

5  Experiência digital: os serviços com 
experiência digital já entregues são: contra-
tação de novos planos, Portabilidade (IN), 
Resgates, Extrato, Upselling (aumento de 
contribuição e aporte extra) e Realocação 
de Fundos, VGBL Conjugado, Parceiros e 
Meios de Pagamento.

6  Chatbot no segmento empresarial:  
clientes do segmento Empresarial testaram 
um chatbot que permite adesão 100% digital 
aos planos de previdência nas empresas. 
Batizado de Téo, a ferramenta auxilia a pessoa 
a escolher o plano de previdência mais ade-
quado ao seu perfil e, em alguns casos, sugere 
uma carteira de investimentos. A adesão 
acontece por meio de assinatura digital. 

CAMPANHA DE MARKETING 
BRASILPREV PARA INCENTIVAR 

O BRASILEIRO A CONQUISTAR 
SEUS SONHOS

19Relatório Anual 2019- 2020 • Brasilprev 19
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Novos clientes vindos 
dos canais digitais

3%
do total de clientes 
da Brasilprev

2019

6%
do total de clientes 
da Brasilprev

2020

Esses clientes, desde 2019, compram 
seus planos sozinhos por meio do 
aplicativo do Banco do Brasil ou do 
site da Brasilprev, apontando para uma 
tendência cada vez maior de uso dos 
canais digitais.

WhatsApp acelera 
resultados 
Durante a pandemia, o 
WhatsApp foi um aliado 
importante na entrega de 
autosserviços digitais espe-
cialmente para clientes 
acima de 50 anos de idade, 
que correspondem a 60% da 
base da Brasilprev. Como o 
aplicativo é o mais conhecido 
entre as pessoas dessa faixa 
etária, a companhia investiu 
na interação a partir dessa 
ferramenta. E os resultados 
foram bem consistentes:

100 mil
clientes únicos acessaram o canal

mais de

200 mil
acessos

mais de

5 milhões
de mensagens trocadas

mais de

Indicador próprio BP-3: transações e vendas em canais digitais 

Transações 
e vendas em 

canais digitais
(Vendas em  
R$ milhões)

2019

2019

2020

2020

95%

85%

143%

117%

24,89

25,60

690

969,36

29,38

26,90

484

828

% de atingimento da metaRealizado Meta

Nota: Metas de transações em canais digitais e arrecadação total em canais digitais considerando Banco do Brasil e Brasilprev
No ano de 2020 superamos a meta de arrecadação, porém na meta de transações digitais nossa expectativa não foi atingida.
Visando ampliar o número de usuários e a frequência de utilização de canais digitais, para 2021, o foco está em oferecer todos os serviços 
disponíveis na companhia em todos os canais com excelência na experiência do usuário, em especial, na simplicidade da utilização.
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Índice de 
eficiência 

operacional
2019

2018

2020

0,2%

-0,3%

13,8

13,4

12,7

13,6

13,7

12,3

Indicador próprio BP-2: Índice de eficiência operacional

2021: o ano da personalização

A Brasilprev está lançando mão de APIs e inteligência artificial para dar ainda mais 
robustez aos modelos de clusterização já criados. Com o movimento do open banking, 
a Brasilprev se prepara para oferecer propostas de investimento mais aderentes, mais 
personalizadas e de maior valor para os atuais e futuros clientes. 

Tecnologia e dados em prol do cliente
GRI 103-1, 103-2, 103-3: Tópico próprio Tecnologia e 

eficiência operacional

A empresa criou, em 2019, sua Superintendên-
cia de Dados, cuja missão é elevar o padrão da 
companhia na gestão de informações e apoiar 
a transformação cultural na organização, para 
que seja efetivamente uma empresa orientada a 
dados em todos os seus processos: na aquisição 
do cliente, na manutenção dos planos, no pós-
-vendas, entre outras etapas. O novo setor elabora 
e fornece estudos e relatórios que subsidiam os 
processos corporativos de Inteligência de Negó-
cios, é responsável também pelo desenvolvi-
mento de modelos que orientam as estratégias e 
a atuação da companhia, além de implementar e 
gerenciar a Arquitetura e Governança de Dados e 
de Modelos. 

Todo este trabalho impacta diretamente na 
geração de valor para o cliente, que terá produtos 
e serviços cada vez mais alinhados à sua realidade. 

Nesse contexto, o ano de 2020 foi um período 
marcado por importantes avanços na área de 
Dados. A companhia soube aproveitar a excep-
cionalidade do momento vivido pela pandemia 
e, com todos os seus colaboradores trabalhando 
remotamente, realizou um importante teste de 
estresse e de segurança da arquitetura. Com um 
ambiente 100% em nuvem e profissionais aces-
sando-o de diferentes computadores e com diver-
sas velocidades de internet, a Brasilprev passou no 
teste. Não houve nenhuma dificuldade de acesso 
ou violação de segurança. 

A companhia foi colocada à prova, também, pelo 
enorme volume de resgates sendo solicitados 
devido à insegurança econômica gerada pela 
Covid-19. A partir dos dados, foi possível segmen-
tar e monitorar os grupos de clientes para enten-
der o que de fato estava motivando cada um 
deles a buscar esse resgate. Criou-se uma jornada 
de comunicação específica de acordo com a 
sua necessidade, de modo que as pessoas que 
estavam buscando o resgate por receio ou medo 
voltaram atrás e continuaram com suas reservas 
em segurança e, aqueles que haviam perdido 
liquidez e precisavam fazer seus saques, o fizeram 
com bastante agilidade.

O trabalho teve um impacto positivo e a Brasilprev 
deu continuidade à análise da sua base de clien-
tes. A chamada “clusterização” une as pessoas de 
acordo com seu perfil e possui segmentos como: 
empreendedor, aposentado, pós-milennial, servi-
dor público, investidor jovem, grande e pequeno 
investidor, entre outros.  A companhia analisa, 
então, o apetite ao risco, o patrimônio financeiro, 
a maturidade digital e volatilidade da renda, entre 
outros aspectos, para oferecer serviços, produtos e 
uma comunicação que seja aderente a sua neces-
sidade, ampliando e customizando a proposta de 
valor da Brasilprev.

VariaçãoReal Meta

Nota: O conceito de eficiência considera despesas administrativas controláveis pelo resultado 
operacional, excluindo tributos. Todas as informações são extraídas das nossas bases contábeis.

0,4%
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de boas-vindas, passando por conteúdos 
mensais como o informe de rentabilidade e o 
boletim sobre o cenário econômico, além de 
comunicações que incentivam a revisão das 
características do plano e campanhas pontuais 
de acordo com necessidades de cada cliente.

As campanhas de marketing são criadas pela 
agência de propaganda, aprovadas internamente 
e encaminhadas à BB Seguros / Banco do Brasil. 
Esse comitê aprovador avalia se a campanha está 
alinhada com o posicionamento do BB e se as 
informações estão corretas, tanto do ponto de 
vista técnico quanto comunicação. Os materiais 
de divulgação dos produtos são aprovados pelas 
áreas: Jurídico, Produtos, Compliance e Clientes.

processo de comunicação cada vez mais com-
pleto, ágil e eficiente.  GRI103-1, 103-2, 103,3, 417: 

Marketing e Rotulagem

Já em 2020, a companhia revisou a Política 
Institucional de Conduta, que estabelece as 
diretrizes que devem ser seguidas no processo 
de relacionamento da Brasilprev com seus 
clientes, de forma a garantir que a empresa 
possa cumprir sua missão.

Jornada de comunicação com o cliente 
A Brasilprev vem trabalhando para aprimorar 
seu relacionamento com os clientes, buscando 
entregar conteúdos relevantes sobre seus 
produtos e serviços na frequência e por meio 
dos canais de preferência de cada cliente. 
Toda a jornada foi mapeada em 2019 e a 
companhia passou a ter diversos pontos de 
contato com eles, começando pela experiência 

Experiência    
do cliente

 Além do meu 
plano individual, tenho 
o Brasilprev Júnior do 
meu filho e das minhas 
sobrinhas. Quando eles 
nasceram, quis ajudar 
na construção do futuro 
deles, assim poderão 
decidir o que fazer com a 
reserva acumulada, seja 
para a faculdade, carro, 
uma viagem, enfim, o 
que desejarem. 
Dalila Aparecida de Barros 
Brandão Teixeira, cliente 
da Brasilprev há 8 anos

DALILA: ACUMULANDO RESERVAS DESDE O 
NASCIMENTO DE SEU FILHO E SOBRINHAS 
PARA QUE ELES POSSAM VIVER BEM QUANDO 
ADULTOS

Conhecer para ampliar  
o relacionamento 
Fazer com que o cliente tenha uma boa expe-
riência durante toda a sua jornada de relacio-
namento com a companhia é uma prioridade 
para a Brasilprev. Por isso, visando aprimorar 
esse processo, em 2019 a empresa aprimorou o 
uso de uma importante ferramenta essencial 
para ter uma visão 360 graus dos clientes e, 
assim, oferecer um atendimento e um 
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Nova proposta de valor Brasilprev

Em 2020, essa comunicação foi intensificada com 
o objetivo de oferecer segurança e tranquilidade 
aos clientes que se viram inseguros diante das 
oscilações do mercado em meio a pandemia da 
Covid-19. A companhia triplicou a quantidade de 
interações e focou a comunicação em temas que 
foram desde a explicação de que o momento 
vivenciado iria passar e o mercado reagiria, até os 
benefícios da previdência. O esforço de comunicação 
foi reconhecido pelos clientes: ao final de 2020 as 
pesquisas apontaram um crescimento de 11 pontos 
percentuais, com relação ao início do ano, no índice 
de satisfação da comunicação com o cliente.

Além disso, a companha criou em seu site 
institucional a Central de Ajuda com informações 
completas baseadas nas dúvidas mais frequentes 
dos clientes.

Um grupo de trabalho dedicado 
aos clientes 
Cerca de oito superintendentes de 
áreas que possuem relação direta com 
os clientes se uniram para formar, em 
2020, o chamado Grupo de Trabalho 
(GT) de Clientes. O objetivo é acom-
panhar sistematicamente os princi-
pais indicadores da experiência dos 
clientes e discutir, propor e tracionar 
iniciativas que elevem a satisfação e o 
encantamento deles. Dentre as ações 
realizadas, merece destaque a revisão 
da proposta de valor da Brasilprev.

Suportada pelos pilares soluções espe-
cializadas, gestão diferenciada dos 
investimentos, conveniência, e relacio-
namento e assessoria, a nova proposta 
foi desdobrada para os diferentes seg-
mentos de clientes e será colocada em 
prática em 2021. 

Por meio de uma relação transparente, 
com parceria, confiança e mantendo 
o cliente no centro das decisões, nos 
comprometemos com a excelência na 
entrega da seguinte proposta de valor:

• Soluções especializadas: produtos de 
qualidade no ecossistema previdenciário 
para o planejamento e realização de 
projetos de vida.

• Gestão diferenciada dos investimentos: 
rentabilidade alinhada aos diferentes perfis 
e necessidades dos clientes.

• Conveniência: facilidade, simplicidade e 
disponibilidade de serviços e informações 
relevantes nos canais de preferência dos 
clientes.

• Relacionamento e Assessoria: consultoria, 
conceitos de educação financeira e 
previdenciária ao longo da jornada 
do cliente e experiências únicas de 
planejamento para o futuro.

Comunicação dirigida

Em 2020 todos os 
clientes passaram 
a receber 
informações sob 
medida para que 
possam ter uma 
melhor experiência 
com a Brasilprev.

DALILA 
BRANDÃO: 

CLIENTE DA 
BRASILPREV  

HÁ 8 ANOS
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1  Conselho de clientes  
A empresa instituiu o Conselho de Clien-
tes em 2019. Trata-se de um encontro 
em que membros da Brasilprev e da BB 
Seguridade, junto com um instituto de 
pesquisa, se reúnem com os clientes para 
ouvir os comentários quanto à experiên-
cia deles com a companhia. A conversa 
é mediada por um especialista e trans-
mitida ao vivo para todos os colaborado-
res da Brasilprev. Os apontamentos dos 
clientes geram insights para que as diver-
sas áreas desenvolvam novas ações ou 
revejam o que já está em execução para 
melhor satisfazer as expectativas. Cinco 
encontros foram realizados em 2019.

Para conhecer é preciso ouvir  
Enxergar todos os pontos de dor do cliente, 
entender quais são suas dúvidas e como 
ele quer receber as informações são alguns 
dos objetivos da Brasilprev ao investir no 
processo de escuta, análise e pesquisa. A 
companhia utiliza de diversas fontes de 
informação para aprofundar o conheci-
mento a respeito de seus clientes. Abaixo, 
trazemos as principais iniciativas:

Em 2020, diante dos desafios da pandemia, o 
Conselho de Clientes aconteceu de maneira 
virtual. O encontro reuniu pessoas de todo o 
Brasil – e não apenas de São Paulo como nas 
edições de 2019. Ao todo, foram realizados 
2 conselhos em 2020 com transmissão via 
link para todos os executivos da companhia, 
que puderam acompanhar a reunião de suas 
casas. Para 2021, as reuniões continuarão 
acontecendo no formato on-line.

2  Modelo de pesquisa ampliado  
GRI 103-3, 417: Marketing e Rotulagem 

A Brasilprev realiza pesquisas para medir 
a satisfação dos clientes com os seus 
produtos, serviços e canais, além de 
mensurar também a recomendação dos 
clientes (NPS). Até 2019, a Pesquisa de 
Satisfação, que aborda vários aspectos 
da relação da Brasilprev com o cliente e 
captura o NPS Relacional, era realizada 
três vezes ao ano, sempre por telefone. 
Em 2020, a companhia ampliou o seu 
modelo, passando a pesquisar os clien-
tes diariamente por meio de e-mail e 
SMS, além das tradicionais entrevistas 
telefônicas. Essa mudança permitiu o 
acompanhamento diário dos indicadores 
e a gestão mais assertiva dos aprimo-
ramentos necessários. Além disso, em 
2020 a companhia passou também a 
mensurar o NPS transacional, ou seja, a 
nota de recomendação dos clientes logo 

 • Pesquisa quantitativa  
para Meta Corporativa.

• Questionário dirigido  
a perfil específico,  
semi-estruturado com 
questões abertas.

 • Metodologia  
utilizada pelo BB.

• Mais democrática  
por coletar em diversos canais 
e mais aderente ao perfil de 
interação de cada cliente.

Modelo anterior Novo Modelo
(a partir de 2020)

Envio da pesquisa:
3 vezes ao ano  

(23 dias úteis)

517  
casos / mês

em média

4.650 
casos / ano

Somente por 
telefone

Envio da pesquisa:
Diário

1.800  
casos / mês

21.600  
casos / ano

Via telefone, 
SMS e E-mail

+ sobre  
a nova 

metodologia

Recomendação

O que a pesquisa avalia:

Confiança 
Facilidade 

Contribuição

Cx Index
NPS

CANAIS

0 até 10

Produto Serviço

após eles terem uma experiência com a 
companhia, como por exemplo a aquisi-
ção de um plano. 
 
Ainda buscando ampliar seu conhe-
cimento sobre sua base de clientes, a 

companhia realizou outros estudos, como 
uma pesquisa qualitativa etnográfica junto 
às pessoas que estão recebendo renda da 
Brasilprev, e também com aquelas que 
passaram pelo processo de concessão de 
benefícios recentemente, entre outras.
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Desafios 2021 
Boa parte dos brasileiros que investem em previdência privada tem perfil 
mais conservador e preferem alocar seus recursos em fundos de renda 
fixa. Com a taxa Selic baixa, os rendimentos desses fundos estão abaixo 
dos alcançados nos anos anteriores, gerando um descontentamento por 
parte dos clientes. Uma das maneiras de interromper esse ciclo é investir 
na educação financeira e demonstrar as vantagens da diversificação dos 
investimentos. Este será um importante foco da Brasilprev nos próximos 
anos: aprimorar a comunicação e o desenvolvimento de estratégias para 
que os clientes possam compor uma carteira de investimentos em pre-
vidência diversificada, em linha com o contexto econômico atual e que 
atenda aos seus objetivos de longo prazo. 

16
milhões

626 
mil

de e-mails 
entregues.

abriram ao menos 
uma mensagem.

Envio de Comunicados - 2019

1,1
milhão (74%)

abriram ao menos 
uma mensagem.99

milhões

de e-mails 
entregues.

Envio de Comunicados - 2020

Resultados do NPS 

Variação pessoa física

-3p.p. 1.0p.p. 11p.p

Pessoa física

2018 2019 2020
22% 23% 11%

Variação pessoa jurídica

10p.p. -6p.p. 10p.p.

Pessoa jurídica

2018 2019 2020
21% 15% 25%

Nota: Em 2020, houve alteração de metodologia e o NPS passou a ser 
medido diariamente pelos canais de e-mail, telefone e SMS. 

Relatório Anual 2019 - 2020 • Brasilprev 31

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Nossos Clientes30



Resposta 2019

Público  
(grupos de stakeholders) Gerentes BB Clientes e Agências BB -  

Central de Relacionamento Clientes PJ Pesquisa Anual de Satisfação de Clientes

Método de 
engajamento  
(pesquisas com 
fornecedores, clientes, 
funcionários), painéis 
comunitários/ 
corporativos, etc.

Telefônica Ao final das ligações Telefônica  Telefônica 

Principais resultados de 
cada engajamento  
(ex: resultados de 
pesquisas de satisfação).

Satisfação de Gerentes 
do Banco do Brasil: visa 
aferir a percepção sobre 
a qualidade do suporte 
às vendas e aos serviços 
oferecidos a esse público.

Pesquisa de Satisfação com 
a Central de Relacionamento 
com Clientes: ao fim das 
ligações com a Central de 
Relacionamento com Clientes, 
o participante tem a opção de 
avaliar o serviço recebido.

Conhecer o grau de satisfação 
dos clientes PJ Corporate com os 
administradores dos planos da 
Brasilprev.
Os resultados são utilizados como 
indicadores de desempenho, 
sendo utilizados para a 
definição de metas para cada 
administrador.

Os resultados, detalhados a seguir, são usados para 
identificar oportunidades de aperfeiçoamento e 
conhecer melhor as necessidades e percepções dos 
clientes, além de avaliar produtos, serviços e práticas de 
gestão.
• 2.516 clientes (pessoas física e jurídica) participantes em 
todas as regiões do Brasil, por telefone.
• 76% foi o índice de satisfação dos entrevistados pessoa 
física.
• 74% foi a satisfação dos entrevistados pessoa jurídica.
• Principais fatores positivos: segurança de uma marca 
forte associada ao Banco do Brasil e visão de garantia de 
futuro dos planos da Brasilprev.

Principais tópicos 
e preocupações 
levantadas no 
engajamento

Em 2019, o levantamento 
registrou 96% de satisfação 
dos gerentes pessoa física 
(aumento de de 5 p.p. em 
relação a 2018) e 95% dos 
pessoa jurídica (aumento 
de 1 p.p. em relação ao 
exercício passado).

Em 2019, 46% aceitaram 
responder à pesquisa, com 
nota média de satisfação de 9,4 
(mesmo número de 2018).

Na pesquisa de 2019, feita com 
gerentes de Recursos Humanos 
responsáveis pela administração 
dos planos de suas empresas, 
96% se declararam entre 
satisfeitos e encantados com 
o atendimento recebido dos 
analistas da Brasilprev. O índice 
se manteve próximo do ano 
anterior, com ligeira melhora 
inferior a 1p.p. 

Principais pontos de melhoria: facilidade de acesso às 
informações e relacionamento.
Resultados do Net Promoter Score (NPS)
Ao perguntar se os clientes recomendariam a Brasilprev 
para amigos, conhecidos ou parentes, a avaliação com 
base no Net Promoter Score (NPS) apresentou um 
índice de 23% para clientes pessoa física. Já a avaliação 
de representantes dos planos de pessoa jurídica teve 
uma queda de 6 pontos percentuais, ficando com 15%.

Frequência do 
engajamento Anual  Diário Anual Anual 

GRI 102-43 Abordagem do engajamento de stakeholders
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Resposta 2020

Público  
(grupos de stakeholders) Gerentes BB Clientes e Agências BB -  

Central de Relacionamento Clientes PJ Pesquisa Anual de Satisfação de Clientes

Método de 
engajamento (pesquisas 
com fornecedores, 
clientes, funcionários), 
painéis comunitários/ 
corporativos, etc.

2020: E-mail  Ao final das ligações 2020: Telefone  2020: Telefone, E-mail e SMS   

Principais resultados de 
cada engajamento  
(ex: resultados de 
pesquisas de satisfação)

Satisfação de Gerentes do 
Banco do Brasil com os 
consultores Brasilprev: visa 
aferir a percepção sobre a 
qualidade dos consultores 
Brasilprev e também do 
produto da empresa.

Pesquisa de Satisfação com 
a Central de Relacionamento 
com Clientes: ao fim das 
ligações com a Central de 
Relacionamento com Clientes, 
o participante tem a opção de 
avaliar o serviço recebido.

Conhecer o grau de satisfação 
dos clientes PJ Corporate com 
os administradores dos planos 
da Brasilprev. 
Os resultados são utilizados 
como indicadores de 
desempenho, para cada 
administrador.

Os resultados, detalhados a seguir, são usados para 
identificar oportunidades de aperfeiçoamento e conhecer 
melhor as necessidades e percepções dos clientes, além 
de avaliar produtos, serviços e práticas de gestão: 
• 27.719 clientes (pessoa física) participantes em todas as 
regiões do Brasil, por telefone, e-mail e SMS. 
• 64% foi o índice de satisfação dos entrevistados pessoa 
física no último trimestre de 2020. 
• Principais motivos de promoção: segurança de uma 
marca forte associada ao Banco do Brasil e satisfação 
com o plano.

Principais tópicos 
e preocupações 
levantadas no 
engajamento

Em 2020, o levantamento 
registrou 78% de 
satisfação dos gerentes 
pessoa física (queda de 
18 p.p em relação a 2019). 
As pesquisas não são 
comparáveis pois houve 
mudança na metodologia.

Em 2020 o NPS da central de 
atendimento ficou em 46 p.p. 

Na pesquisa de 2020, feita 
com gerentes de Recursos 
Humanos responsáveis pela 
administração dos planos 
de suas empresas, 99% 
se declararam satisfeitos 
e encantados com o 
atendimento recebido dos 
analistas da Brasilprev vs 96% 
em 2019.

Principais pontos de melhoria: facilidade para fazer 
alterações no plano de previdência, rentabilidade 
do plano e regras para sacar dinheiro antes da data 
planejada
Resultados do Net Promoter Score (NPS) 
Ao perguntar se os clientes recomendariam a Brasilprev 
para amigos, conhecidos ou parentes, a avaliação com 
base no Net Promoter Score (NPS) apresentou um índice 
de 6% para clientes pessoa física no último trimestre.

Frequência do 
engajamento Anual Diário Anual Diário 

*observação: em 2021 a pergunta de NPS passará a ser transacional e os resultados não serão comparáveis com 2020.
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Atendimento aos clientes na pandemia 
Com 100% do atendimento realizado pelos profissionais da Central de Relacionamento 
com Clientes (CRC) trabalhando em casa, a Brasilprev conseguiu responder a um 
aumento de demanda de ligações, especialmente nos meses de março a abril – 
período em que os clientes estavam inseguros diante da volatilidade do mercado. 
Nesse período, a companhia realizou horários diferenciados para conseguir atender ao 
volume de solicitações. Outra medida tomada foi o envio, pela primeira vez, do informe 
de rendimentos via WhatsApp e via e-mail. Com a marca de 20 mil informes enviados, 
essa foi uma medida importante para agilizar os atendimentos e desafogar a Central 
de Relacionamento com Clientes. Todo esforço para dar suporte aos clientes deu 
resultado: a companhia fechou o ano com 9,24 de nota de satisfação no atendimento.
Ainda em 2020, a Brasilprev renovou as certificações ISO 9001:2015, ISO 10002:2005 e 
do Probare – Programa Brasileiro de Auto-Regulamentação (Maturidade de Gestão 
e Selo de Ética). As certificações atestam a qualidade dos serviços oferecidos pela 
Central de Atendimento com Clientes (CRC), a partir de uma auditoria externa, 
realizada pela Fundação Vanzolini, que avaliou diferentes aspectos, como preservação 
dos dados dos clientes, os treinamentos aplicados às equipes, o monitoramento das 
ligações e a regularização trabalhista dos colaboradores terceiros.
A ISO 9001 e a norma de Maturidade de Gestão atestam a qualidade dos processos 
de atendimento. O selo “Ética” comprova que a empresa segue corretamente a 
legislação vigente e o Código de Defesa do Consumidor. Após a auditoria, a 
companhia manteve a sua classificação máxima, em nível 4, sendo aprovada com 
zero não-conformidades. 

Nossos produtos
 GRI FS7 

Um dos principais compromissos da  
Brasilprev é conscientizar as pessoas sobre 
a necessidade de acumular recursos e pla-
nejar o amanhã, para que a tranquilidade 
financeira seja uma aliada à qualidade de 
vida da população. Diante disso, por meio 
de produtos acessíveis, a companhia investe 
em consultoria para que os clientes tenham 
o plano mais aderente aos seus objetivos de 
longo prazo, perfil de investidor e momento 
de vida. Essa união entre soluções em prol 
da democratização da previdência e uma 
eficiente assessoria, faz dos produtos da  
Brasilprev uma ferramenta para a constru-
ção do futuro dos brasileiros. 

Em 2019 e 2020, a Brasilprev reafirmou sua 
posição de liderança no mercado de previ-
dência privada. Os resultados obtidos não 
apenas reforçam as estratégias concebidas 
nos últimos anos, centradas na experiência 
do cliente, como indicam à companhia os 
caminhos de evolução a serem seguidos em 
um setor que está em plena transformação 
no país. 

O setor vem sendo diretamente impactado 
desde a reforma da previdência, que trouxe 
uma maior consciência de que será neces-
sário se planejar financeiramente para o 
futuro a fim de manter o padrão financeiro 
na aposentadoria. O movimento foi muito 
positivo. Porém, por mais que a Brasilprev 
diversifique sua carteira em renda fixa, as 
reduções na taxa básica de juros passam 
a limitar a rentabilidade de recursos nesse 
segmento. O que tem feito com que mesmo 
os participantes mais cautelosos, pouco a 
pouco, se conscientizem da importância de 
destinar uma parcela de seus investimen-
tos a ativos de renda variável, por meio dos 
fundos multimercado. 

Pensando nisso, nos últimos anos, motivada 
pelos movimentos de mercado, a compa-
nhia passou a agregar ao seu portfólio novas 
estratégias para que mais pessoas experi-
mentem a renda variável, com indicadores 
consistentes que demonstram que a modali-
dade tem sido bem recebida e assimilada. No 
primeiro semestre de 2020, os movimentos 

Relatório Anual 2019 - 2020 • Brasilprev 37

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Nossos Clientes36



de mercado ocasionados pela pandemia 
colocaram os clientes em alerta e foi preciso 
investir em uma comunicação constante para 
tranquilizá-los de que a crise iria passar. Em 
2020, a estratégia da companhia se mostrou 
acertada: aproximadamente 60% da captação 
líquida da empresa foi em fundos multimerca-
dos, a título de comparação, há cinco anos esse 
indicador era de apenas 10%. Nesse sentido, 
vale destacar que a companhia preza, sempre, 
pelo respeito ao momento de vida e perfil de 
investidor de cada cliente, para que cada um 
tenha um plano condizente à sua necessidade 
e perfil de risco.

Governança em Produtos
Em fevereiro de 2020, um mês antes da pande-
mia chegar ao Brasil, a companhia apresentou 
um novo portfólio para os clientes de varejo. 
Semanas depois, com a explosão dos casos 
de Covid-19 no país e a instabilidade gerada 
nos mercados, a Brasilprev lançou um novo 
produto, o Brasilprev Proteção para atender 
aos clientes que estavam bastante preocupa-
dos com a volatilidade do momento. Depois 
disso, a companhia realizou melhorias no 
portfólio Brasilprev Plus deixando-o mais ade-
quado ao perfil do investidor.

Além disso, com a taxa de juros em menores 
patamares da história, a companhia estudou 
outras estratégias fazendo uma nova revisão 
de portifólio Multimercado e alterações das 
taxas dos fundos de Renda Fixa. Ainda no final 
de 2020, a Brasilprev lançou o produto Carteira 
com quatro composições para os diferentes 
perfis de públicos: conservador, moderado, 
arrojado e agressivo. 

Em resumo, ao longo de 2020 a companhia 
lançou 13 novos produtos, sendo 1 de renda fixa, 
13 novos produtos de multimercado (4 destina-
dos a investidores qualificados) e ainda mais 10 
novos produtos multimercados de plataforma 
de gestão externa, totalizando 33 novos fundos 
de investimentos. 

É importante destacar que a concepção 
de um novo portfólio de produtos segue a 
Política de Pricing estabelecida pela com-
panhia, na qual estão abrangidas as dire-
trizes gerais da precificação do produto e 
as orientações sobre a comercialização de 
acordo com a legislação local e os princí-
pios éticos da Brasilprev. Uma vez cons-
tituído o desenho final do produto, seus 
parâmetros e regras são formalizados no 
Documento de Especificação de Produto 
para aprovações internas. Essas informa-
ções são disponibilizadas aos clientes em 
documentos como proposta de inscrição, 
extrato e certificado, além de canais digi-
tais e de suporte (Central de Atendimento 
ao Cliente e Ouvidoria).  GRI 417-1, FS15

Em 2020, mesmo diante da pandemia, a 
companhia comercializou 324 mil planos nos 
produtos Brasilprev Fácil, Brasilprev Júnior e 
Brasilprev Carteira. Estes são produtos que 
fazem parte da estratégia de transformar o jeito 
como o brasileiro prepara para o seu futuro, ofe-
recendo acesso a produtos simples, com forte 
apelo de planejamento financeiro e realização 
de objetivos no longo prazo.

NOVOS PRODUTOS E COMUNICAÇÃO 
INTENSIFICADA COM O CLIENTE  PARA 

ATENDER SUAS NECESSIDADES EM 2020
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A Brasilprev possui um crescente com-
promisso com a sustentabilidade. Em 
2017, a empresa tornou-se signatária 
dos Princípios para os Investimentos 
Responsáveis (PRI, na sigla em inglês), 
do Carbon Disclosure Project (CDP) e 
da Declaração sobre Títulos Verdes, que 
apoia os Títulos Verdes (Green Bonds) 
como opção para investidores. A com-
panhia também integra a Iniciativa 
Brasileira de Finanças Verdes (IBFV), 
coordenada pela Climate Bonds Initia-
tive, na qual é debatido o alinhamento 
do mercado em relação ao tema.   

Ao final de 2019, a Brasilprev possuía em 
carteira papeis de crédito privado de 57 
emissores diferentes, sendo 48 com-
panhias não financeiras. Já em 2020, 
esse número subiu para 79 emissores 
diferentes, sendo 55 companhias não 
financeiras. 

A ideia é ter engajamento com todos os 
emissores em seu portfólio. Atualmente, 
a maior parte deste engajamento é feito 
indiretamente, seja através da BB DTVM, 
que é a responsável pela aquisição e 
gestão da maior parte dos ativos priva-
dos alocados nos produtos da Brasilprev, 
ou através das iniciativas das quais a 

companhia participa, dentre as quais des-
taca-se o IPC (Investidores pelo Clima).   

A Brasilprev foi a primeira empresa de 
previdência privada do Brasil a criar um 
fundo com critérios ambientais, sociais 
e de governança. Batizado de TOP ASG 
Fundo de Investimento Multimercado e 
lançado no primeiro semestre de 2019, 
sua estratégia de investimento é alocar, 
preferencialmente, em ETFs negocia-
dos no exterior e dedicados ao tema 
ASG, atingindo um público crescente 
de pessoas que estão interessadas 
no desenvolvimento sustentável. Até 
Dez/2020, o fundo já acumulava patri-
mônio de R$ 54,0 milhões e rentabili-
dade de 61,0% (vs. 8,1% do CDI).   
Seguindo com o objetivo de ampliar 
o escopo de produtos sustentáveis, foi 
lançado um novo fundo dedicado a 
ativos de renda variável no Brasil ligados 
ao tema ASG (TOP ASG Brasil Fundo de 
Investimento em Ações) 
A consolidação dessas duas estratégias 
de investimentos (onshore e offshore) 
possibilitou, ao final de 2020, a criação de 
um produto destinado aos investidores 
qualificados com até 100% do seu patri-
mônio dedicado aos investimentos sus-
tentáveis (FIC Private ASG Multimercado). 

Adicionalmente, a companhia vem em 
constante busca por ativos de crédito 
privado sustentáveis, tendo adquirido ao 
longo longo do último ano aproximada-
mente R$ 700 milhões de Letras Finan-
ceiras Verdes. 

Qual é a divisão do valor total dos ativos 
sob gerenciamento ao final do período do 
relatório em termos de:

2018 2019 2020

% do total de ativos sujeitos a screening 
(triagem) ambiental e/ou social positiva

Não 
informado 0,004% 0,018%

% do total de ativos sujeitos a screening 
(triagem) ambiental e/ou social negativa

Não 
informado 100%* 100%*

% do total de ativos sujeitos a screening 
(triagem) combinada entre ambiental e/ou 
social positiva e negativa.

Não 
informado 100%* 100%*

Nota: Para triagem positiva consideramos o PL do TOP ASG frente ao total de ativos da companhia.

 *Dadas as proibições a investimentos em emissores que violem aspectos sociais explicitada na Política de Investimentos 
da Brasilprev, consideramos que 100% dos ativos passam por filtragem social negativa. Entretanto, a Brasilprev não exige 
“comprovação” / selo dos emissores, devendo esta informação, assim, ser usada com o devido cuidado.

Fundo sustentável 

Por fim, a Política de Investimentos 
da companhia explicita a proibição 
de investimentos em emissores que 
submetam os trabalhadores a formas 
degradantes de trabalho ou explorem 
o trabalho infantil, entre outras formas 
de violação social. 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 Tópico próprio: Gestão de investimentos responsáveis, FS1, FS10 

GRI FS11
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Modalidades – PGBL, VGBL e Planos 
Tradicionais
GRI FS6 

Para conhecer as duas modalidades PGBL 
e VGBL, acesse a Central de Ajuda. Acesse 
também o canal da Brasilprev no Youtube 
voltado para a educação financeira e apre-
sentação dos produtos.

Percentual do portfólio para linhas de negócios por região

Região
PGBL (%) VGBL (%) Tradicional (%) Total (%)

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Centro 
Oeste 27 26 19 21 68 70 76 76 5 5 5 3 9 9 6 9

Nordeste 28 27 23 21 67 68 72 75 5 5 5 3 16 17 17 18

Norte 31 29 24 23 65 67 72 75 4 4 4 3 4 4 4 4

Sudeste 27 26 22 22 67 68 72 74 6 6 7 5 53 52 53 51

Sul 26 25 21 19 69 70 73 77 5 5 6 4 18 18 20 18

Total 27 26 22 21 68 68 72 75 5 5 6 4 100 100 100 100

Percentual de aporte de recursos financeiros (R$) 
aos diferentes fundos da Brasilprev

Com a mudança na economia e a visão de 
juros menores no futuro, as seguradoras 
pararam de comercializar os planos tradi-
cionais em 2002. Ele entrega uma rentabili-
dade de IGPM + 6%. A Brasilprev ainda faz a 
gestão da administração de planos, pois há 
em sua carteira clientes com esta opção.

Quantidade de planos no portfólio para 
linhas de negócios por região

Planos PGBL Planos VGBL Planos tradicionais

1,6 milhão

1,6 milhão

1,9 milhão

2,1 milhões

644 mil

626 mil

635 mil

590 mil

129 mil

127 mil

125 mil

116 milLi
n

h
a 

d
e 

n
eg

óc
io 2017

2018

2019

2020

15,8%

10,5%

4,4%

2,3%

67,0%
Fix

Premium

Multimercado

Carteira (FGB)

Estratégia

Percentual do portfólio para linhas de negócios por tipo de cliente 

Tipo de cliente
PGBL (%) VGBL (%) Tradicional (%) Total (%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Pessoa física 15 17 75 79 10 4 68 89

Pessoa jurídica 40 55 54 41 6 3 32 11
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Percentual do portfólio para linhas de negócios por tamanho dos clientes

Tamanho dos clientes (PJ)
PGBL (%) VGBL (%) Total (%)

2020 2020 2020

Micro 65 35 4

PME 2 98 43

Grande 69 31 53

Nota: Os dados não estão disponíveis para o ano de 2019.

Tabelas de Tributação
GRI FS6 

Para ter ganhos potencializados e otimi-
zar o seu plano de previdência, a seleção 
da tabela de tributação mais adequada 
ao perfil e ao planejamento de renda do 
cliente é essencial. Há dois tipos de tabela:

• Regressiva: nesta opção, a tribu-
tação é reduzida de acordo com o 
tempo decorrido de cada contri-
buição até o momento do resgate 
ou da contratação de renda. No 
início, é aplicada uma alíquota de 
35%, que vai diminuindo a cada 
2 anos e chega a um patamar 
mínimo de 10% após dez anos.  

Percentual do portfólio para linhas de negócios por tamanho dos clientes

Tamanho dos clientes (PF)
PGBL (%) VGBL (%) Tradicional (%) Total (%)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Renda até R$ 20 Mil 18 20 77 77 5 4 88 88

Renda de R$ 20 a R$ 50 Mil 32 30 64 67 3 3 10 10

Renda de R$ 50 a R$ 100 Mil 20 18 75 78 5 4 1 1

Renda acima de R$ 100 Mil 18 16 77 80 6 5 1 1

• Progressiva: nela, o investidor estará 
sujeito, nos casos de resgate, à retenção 
de 15% de Imposto de Renda na fonte e 
compensação na declaração anual desse 
imposto com base na tabela em vigor. 

Nesta tabela, o percentual de tributação se mantém em 15%.

Nesta tabela, quanto maior o prazo de acumulação, menor 

o percentual de tributação.

Relatório Anual 2019 - 2020 • Brasilprev 45

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Nossos Clientes44



Produto Descrição (propósito e descrição do produto ) Grupo social alvo
Total em carteira (R$) Proporção (%) no valor monetário 

total

2019 2020 2019 2020

Brasilprev Júnior

O produto Junior, destinado a crianças e adolescentes, é uma solução 
eficaz para apoiar as famílias (pais e responsáveis) na formação de 
reserva para custear os projetos de vida dos filhos, sobrinhos e netos, 
especialmente aqueles relacionados à educação. O produto conta com 
grande variedade de fundos de investimentos,  e pode ser acessado com 
contribuições mensais a partir de R$ 100. O primeiro Brasilprev Júnior 
foi lançado em 1997, e representa um dos mais importantes produtos do 
portfólio da Brasilprev e do mercado de previdência.

Classe B, C e D R$ 11,7 bilhões R$ 12,4 bilhões 4,17% 4,10%

Brasilprev Fácil

O Brasilprev Fácil é um produto que foi cuidadosamente concebido para 
auxiliar as pessoas a constituir patrimônio, incentivando o planejamento 
financeiro para o período pós-laboral. O processo de contratação é fácil, 
o valor de aporte acessível e visa inserir milhares de brasileiros neste 
mercado. O produto foi pensado para clientes com renda inferior à R$ 
8.000,00, com disponibilidade de contribuições mensais a partir de R$ 
100,00 e com objetivo de usar os recursos no longo prazo – após dez ou 
mais anos de acumulação. 

Classe C e D, de 2 
a 8 mil reais. R$ 7, 3 bilhões R$ 8,3 bilhões 2,40% 2,80%

Brasilprev Carteira 
(1)

O produto Brasilprev Carteira foi concebido com o objetivo de se adaptar 
às diferentes realidades, objetivos e perfis. Estão disponíveis fundos 
elaborados para 4 perfis de investimento que possuem estratégias 
de longo prazo e diferentes níveis de risco (Carteira Prudente, Carteira 
Equilibrada, Carteira Dinâmica e Carteira Audaz). Este processo das 
carteiras facilita o entendimento do cliente e traz um benefício para a 
cultura previdenciária, pois como elas trabalham com diferentes fatores 
de risco, o participante pode ir migrando de uma para outra conforme 
entendimento da volatilidade das estratégias, perfil de investimento 
e também do momento de vida e etapa na jornada de construção do 
patrimônio.

Classe B, C e D - R$ 260 milhões - 0,09%

Brasilprev Private 
Multimercado 
(fundo Brasilprev 
ASG) (1)
Multimercado 
(fundo Brasilprev 
ASG) (1)

O fundo de investimento Brasilprev ASG, lançado em dezembro de 
2020, faz parte de uma família de fundos que compõe o produto Private 
Multimercado. Possuí um comprometimento com a sustentabilidade 
corporativa, eficiência econômica, justiça social, equilíbrio ambiental 
e governança corporativa, sua carteira é composta por empresas 
que apresentam resultados financeiros e se preocupam com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade.

Classe A -

R$ 50 milhões 
(Private 

Multimercado)

R$ 1,2 milhões 
(fundo ASG)

-

0,02%  
(Private 

multimercado)

0,0004%  
(fundo ASG)

Produtos para diferentes objetivos

Relatório Anual 2019 - 2020 • Brasilprev 47

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Nossos Clientes46



Nota: (1) Produtos lançados em dezembro de 2020.

Renda Fixa Multimercado

PORTFÓLIO

Novo

RF Ativo Crédito Privado
Busca prêmio sobre o CDI por meio de 
gestão ativa em renda fixa doméstica e no 
exterior, além de crédito privado.
 
Novo

Concept
Tem como objetivo obter prêmio com 
alocação em títulos de Renda Fixa, 
vinculados a índices de inflação.
 
Família FIX
Investimento em títulos públicos e privados. 
Combinam o desejo de ter retorno atrativo 
com o de proteger seu patrimônio.
 
Premium RF
Variação das cotas maior do que a Família 
FIX, e investimento com rendimento 
diferenciado no horizonte de longo prazo.
 
FIX Estratégia 2035
Conceito inédito em renda fixa, buscando 
maior alocação dos ativos com um prazo 
mais distante do vencimento no início do 
investimento. Além de títulos públicos, prevê 
alocação em títulos privados.
 

Novo

Multimercado Premium
Maximiza a rentabilidade com a 
combinação de estratégias de renda 
fixa, crédito privado, investimento no 
exterior e uma parcela de até 30% em 
renda variável.
 
Novo

Long Bias Plus
É uma estratégia que permite a 
alocação de até 70% dos ativos em 
renda variável. Sua dinâmica tem como 
proposta atuar no Mercado acionário 
adequando a alocação ao nível de 
convicção do gestor. Essa liberdade traz 
o benefício da possibilidade de atenuar 
os movimentos de queda da bolsa.
 
Novo

Fundos Espelho
Incorpora novas gestoras de 
investimentos às estratégias oferecidas 
pela Brasilprev.
  
Novo

Multigestor
Este fundo permite que a Brasilprev 
faça o trabalho de balancear todas as 
estratégias oferecidas pelas gestoras 
independentes.
 
Multiestratégia
Permite a aplicação de até 49% do 
capital em renda variável e investimento 
em fundos estrangeiros.
 
Ciclo de vida 2030 e 2040
Acompanha os diferentes ciclos de vida 
do cliente. Quando se aproxima a data 
de desacumulação, o fundo passa a ser 
mais conservador.
 

 
 
 
 
 

PILOTO AUTOMÁTICO
Para facilitar a vida dos clientes que 

não têm tempo ou afinidade com 
a gestão no mercado financeiro, a 
Brasilprev apresenta as estratégias 
de piloto automático, por meio dos 

conceitos Ciclo de Vida, o FIX Estratégia 
2035 e o Multigestor. Isso significa que 
os clientes vão ter a comodidade de ter 

os especialistas de investimentos da 
Brasilprev na gestão da melhor relação 

risco x retorno em seu plano.

CLIQUE NOS ÍCONES ACIMA E CONHEÇA NOSSOS CANAIS

PRESENÇA NAS 
REDES SOCIAIS: 
COMUNICAÇÃO 

INTENSA COM OS 
CLIENTES EM 2020 
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2  Assessoria e suporte para viver 
mais e melhor: para oferecer suporte 
ao cliente na tomada de decisão no 
momento de utilização do patrimônio 
do plano de previdência, a empresa está 
implementando a Consultoria para uso 
da reserva. Trata-se da capacitação, de um 
grupo de consultores comerciais, profis-
sionais da rede de relacionamento e do 
Banco do Brasil, em cuidados específicos 
para lidar com esse público, para que a 
devida assessoria seja prestada de forma 
personalizada. Atualmente, o projeto está 
em fase piloto.

1  Longevidade, democratização da pre-
vidência, flexibilidade de utilização de 
recursos e as etapas da fase prateada:  
mais do que viver mais, queremos viver melhor. 
Para isso, a Brasilprev entende seu compromisso 
de democratização da previdência no País, para 
que as pessoas tenham acesso a oportunida-
des que propiciam o planejamento financeiro 
de longo prazo em prol da complementação 
da aposentadoria e manutenção do padrão de 
vida no futuro. Dentre os produtos para esse fim 
temos o Brasilprev Fácil, com valores de contri-
buição que iniciam com R$ 100, e o Brasilprev 
Júnior, que fazem com que familiares comecem, 
desde cedo, a fomentar a educação financeira 
dentro das famílias.

Além disso, a Brasilprev está trabalhando 
para ser um ecossistema, com parcerias e 
apoio a projetos, que entreguem serviços que 
vão além do financeiro. Para isso, a compa-
nhia contratou, em 2020, uma consultoria 
especializada na comunicação das marcas 
com o mercado maduro para aprimorar a 
forma de levar informação para esse público. 
Para isso, em 2020, a companhia organizou 
algumas ações, como a Live Hype 60+ com 
o tema “Coronavírus e o público sênior: o 
impacto da quarentena para os 60+”. Com 
mais de 15 mil visualizações, o objetivo da ini-
ciativa foi levar informações para o bem-estar 
físico, além de abordar formas para melhorar 
a harmonia das relações.

. 3  Plano de Comunicação: potencia-
lização do plano de comunicação da 
companhia para os 60+, com conteúdo 
enviado através de uma régua de relacio-
namento desenhada respeitando-se as 
necessidades e demandas desse grupo. 

4  Pesquisas e Análise de Mercado: 
para obter entendimento do comporta-
mento e posicionamento do mercado 
nacional, internacional e dos grandes 
players, a área Soluções para a longevi-
dade equilibrada tem uma vasta agenda 
de benchmarks com empresas reconheci-
das no tema e com os acionistas da  
Brasilprev e entidades do mercado. Em 

Uso da reserva e a longevidade: um novo negócio 
dentro da previdência
Além do compromisso de levar educação financeira, cultura previdenciária e a 
melhor assessoria aos clientes que estão na fase de acumulação, a Brasilprev tem 
como aspiração ser referência no suporte ao processo de aumento da longevidade 
no Brasil. O objetivo da companhia é contribuir de forma equilibrada para o movi-
mento demográfico, a fim de que os 6 pilares:  financeiro, social, intelectual, físico, 
emocional e transcendental/ significado da vida estejam em harmonia na vida das 
pessoas. Para entregar esse compromisso, a Brasilprev revisita, continuamente, seus 
produtos, serviços, iniciativas de comunicação e assessoria, a fim de aprimorar solu-
ções e a experiência para os clientes 60+. A empresa também investe em pesquisas, 
análises de mercado e apoia projetos sociais ligados ao tema, bem como fomenta 
uma cultura interna com foco no aprimoramento das discussões sobre o assunto. 
Assim, desde 2019, a companhia possui uma área dedicada aos assuntos relaciona-
dos a Soluções para a Longevidade Equilibrada. Atualmente, a Brasilprev possui 643 
mil clientes com mais de 60 anos de idade, que representam 63% dos ativos sob 
gestão. Conheça abaixo algumas das principais ações realizadas nos últimos dois 
anos com o objetivo de oferecer um atendimento estratégico aos clientes.

2020, foi realizada uma pesquisa, em par-
ceria com Instituto Vox, que entrevistou 
12 clientes da Brasilprev em fase de uso 
da reserva, com idade a partir de 60 anos. 
Os dados da pesquisa estão servindo de 
insumo para o desenho de projetos e ini-
ciativas para esses clientes.
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 Eu comecei a 
trabalhar na Brasilprev 
em 2008 como Jovem 
Cidadão. Assim que fui 
efetivado, em 2012, passei 
também a ser cliente. 
Comecei acumulando 
recursos para criar uma 
reserva financeira e 
vejo que essa jornada 
me ajudou não só no 
desenvolvimento dessa 
reserva como também 
no conhecimento 
sobre diversificação 
nos investimentos e 
educação previdenciária. 
Hoje, além da 
previdência, possuo 
outros investimentos 
em títulos públicos, 
ações e bitcoins. Quero 
visitar a Europa e ter um 
futuro seguro em termos 
financeiros. E estou 
trabalhando para isso. 
Marcos Vinícius Antunes  
dos Reis, 29 anos, 
colaborador da Brasilprev.

Nossos    
Colaboradores

52

O  protagonismo da Brasilprev é 
resultado direto da atuação de 
649 colaboradores – um time de 

especialistas dedicados à estratégia de 
colocar o cliente no centro das decisões. 
GRI 102-7

Nota: todos os contratos temporários são regime parcial, e todos os permanentes são de regime integral.
Nota 2: Os diretores estatuários, estagiários, jovens cidadãos e aprendizes atuam sob o regime de contrato determinado.
Nota 3: Os Contratos de trabalho em regime parcial (carga horário menor do que 25 horas/semana) são apenas para Jovem Cidadão e Aprendiz

Diretor estatutário Colaborador efetivo Estagiário Jovem Cidadão 
(meio período)

Aprendiz

Total de empregados por tipo de contrato

Permanente/
Integral

Temporário/
Parcial

2019 2020

574 641

34 8

568 6356 6

16 144 53

MARCOS VINÍCIUS: ACUMULANDO RECURSOS 
PARA REALIZAR VIAGENS E TER UM FUTURO 
COM SEGURANÇA FINANCEIRA

GRI 102-8
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8 6

Masculino Feminino

Total de empregados próprios por tipo de contrato e gênero

Diretor 
estatutário

Colaborador 
efetivo

Estagiário

Jovem 
Cidadão (meio 

período)

Aprendiz

Total

2017 2018 2019

6 6 6

595

646 589 608

550 568

18 13 14

23 16 16

4 4 4

317

343 325 346

302 322278

303 264 262

248 246

13 8 1010 8 6

6 12 5 8

2 2 3 1

5 1 5 51 1

2

2020

6

649

635

5

3

369

359

280

276

3

3

5 1

2 2

15 15

Masculino Feminino

Norte

Nordeste

Centro-
Oeste

Sudesde

Sul

Total

2017 2018 2019

2 2 2 2

12 13

646 589 608

12 13 18 18

602 538 548 591

18 23 2324

4 6

343 325 346

8 7

303 264 262

322 299 311 336280 239 237 255

8 94 4 3 3

9 11 1112

2 2 2 2

8 7
16 15

8 8

2020

649
369 280

9 12 1212

Total de empregados próprios por gênero e região

Total de empregados próprios por tipo de contrato e região

Nota BSD: Dado por região não está disponível para os anos anteriores.

Norte

Nordeste

Centro-
Oeste

2020

2

15

16
16

6

23

5 3579
593

2315

2 Sudeste

Sul

Diretor estatuário Colaborador efetivo Estagiário Jovem Cidadão 
(meio período)

Aprendiz

GRI 102-8 GRI 102-8 

nota: Dados coletados a partir do Banco de Dados Sistema ADP

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Em 2020, houve a internali-
zação de aproximadamente 

60
funcionários de 
parceiro terceiro.

Os trabalhadores terceiros reali-
zam as atividades diversas, porém 
o maior numero deles são em:  
TI, parte da Central de 
Relacionamento e no 
hub DXLab.

GRI102-41:  

todos os funcionários são 
cobertos pelos acordos de 
negociação coletiva, com 

exceção de Diretor estatutário, Estagi-

ário, Jovem Cidadão e Aprendiz.

GRI 401-1: Contratação de funcionários

2018 2019 2020

Distribuição 
Geográfica Gênero

Faixa etária Taxa de 
contratações 
por gênero e 

região

Faixa etária Taxa de 
contratações 
por gênero e 

região

Faixa etária Taxa de 
contratações 
por gênero e 

região
<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Norte

Homens - - - 0 0% - - - 0 0% 0 0 0 0 0%

Mulheres - - - 0 0% - - - 0 0% 0 0 0 0 0%

Subtotal 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%

Centro-
Oeste

Homens - 1 1 2 2% 2 1 - 3 2% 0 1 0 1 1%

Mulheres - - - 0 0% - 1 - 1 0% 0 1 0 1 1%

Subtotal 0 1 1 2 2% 2 2 0 4 2% 0 2 0 2 1%

Sudeste

Homens - 3 - 3 3% 1 7 - 8 3% 1 2 0 3 2%

Mulheres - - - 0 0% - 2 - 2 0% 0 0 0 0 0%

Subtotal 0 3 0 3 3% 1 9 0 10 3% 1 2 0 3 2%

Sul

Homens 35 30 4 69 58% 41 49 3 93 58% 34 52 2 88 52%

Mulheres 28 10 2 40 34% 25 24 - 49 34% 29 47 0 76 45%

Subtotal 63 40 6 109 92% 66 73 3 142 92% 63 99 2 164 96%

Nordeste

Homens 1 - 1 2 2% 1 1 - 2 2% 1 0 0 1 1%

Mulheres - 2 - 2 2% - 2 - 2 2% 0 0 0 0 0%

Subtotal 1 2 1 4 3% 1 3 0 4 3% 1 0 0 1 1%

Total

Homens 36 34 6 76 64% 45 58 3 106 64% 36 55 2 93 55%

Mulheres 28 12 2 42 36% 25 29 0 54 36% 29 48 0 77 45%

Total 64 46 8 118 100% 70 87 3 160 100% 65 103 2 170 100%

Taxa de contratações 
por faixa etária 54% 39% 7% 44% 54% 2% 38% 61% 1%

Nota: Para triagem positiva consideramos o PL do TOP ASG frente ao total de ativos da companhia. 
 *Dadas as proibições a investimentos em emissores que violem aspectos sociais explicitada na Política de Investimentos da Brasilprev, consideramos que 
100% dos ativos passam por filtragem social negativa. Entretanto, a Brasilprev não exige “comprovação” / selo dos emissores, devendo esta informação, 
assim, ser usada com o devido cuidado.
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Estratégia de Pessoas 

GRI 401-1

GRI 103-1, 103-2, 103-3: 401 - Emprego

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Rotatividade de funcionários

As taxas de rotatividade 
totais no ano de 2018, 
2019 e 2020 foram 

22%, 
24% e 
23%.  

Employer 
branding

Engajamento

Produtividade  
e a eficácia 
organizacional

Liderança do 
futuro

Criar uma cultura 
orientada para  
o cliente

Competências 
para vencer

Cultura organizacional
Para engajar e atrair talentos, a Brasilprev 
pratica políticas de gestão, remuneração e 
benefícios e proporciona um ambiente de 
trabalho que preza pelo bem estar, qua-
lidade de vida, estimula a cultura de alto 
desempenho e oferece oportunidades de 
desenvolvimento pessoal, valorizando e res-
peitando as diferenças.

Nesse contexto, a revisão da cultura orga-
nizacional foi realizada para que a compa-
nhia pudesse se preparar para os desafios 
futuros. Tal ação buscou o alinhamento 
dos objetivos estratégicos da empresa às 

práticas e ferramentas que, combinadas, poten-
cializem o desempenho individual e da orga-
nização, promovendo uma melhor experiência 
para cada colaborador e, como consequência, 
para o cliente. 

Projeto Cultura 

Visando desenvolver uma evolução nos negócios, 
a Companhia realizou um projeto de transforma-
ção de  Cultura abrangendo:  

1 Diagnóstico de cultura; 

2 Entrevistas com a alta liderança da 
companhia; 

3 Aplicação de pesquisa e focus group para os 
colaboradores; 

4 Desenvolvimento de manifesto cultural;  

5 Grupos de trabalho com profissionais de 
diversas áreas, com o objetivo de propor 
e desenvolver ações que para a mudança 
cultural;

6 Recrutamento interno de colaboradores para 
atuarem como agentes de transformação 
cultural. 

2018 2019 2020

Distribuição 
Geográfica Gênero

Faixa etária Taxa de 
rotatividade 

gênero

Faixa etária Taxa de 
rotatividade 

gênero

Faixa etária Taxa de 
rotatividade 

gênero<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Norte

Homens - - - 0 0% - - - 0 0% 0 0 0 0 0%

Mulheres - - - 0 0% - - - 0 0% 0 0 0 0 0%

Subtotal 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%

Centro-
Oeste

Homens - - - 0 0% - 1 - 1 0% 0 0 0 0 0%

Mulheres - - - 0 0% - - - 0 0% 0 0 1 1 0%

Subtotal 0 0 0 0 0% 0 1 0 1 0% 0 0 1 1 0%

Sudeste

Homens - 1 1 2 0% - 1 - 1 1% 1 3 0 4 1%

Mulheres - - 1 1 0% - 1 1 2 0% 0 0 0 0 0%

Subtotal 0 1 2 3 0% 0 2 1 3 1% 1 3 0 4 1%

Sul

Homens 18 46 12 76 12% 22 44 8 74 14% 28 28 6 62 12%

Mulheres 24 34 8 66 9% 19 21 7 47 8% 20 27 9 56 10%

Subtotal 42 80 20 142 20% 41 65 15 121 22% 48 55 15 118 22%

Nordeste

Homens - 1 - 1 0% 1 - - 1 0% 1 1 0 2 0%

Mulheres - - 1 1 0% - 1 1 2 0% 0 0 0 0 0%

Subtotal 0 1 1 2 0% 1 1 1 3 1% 1 1 0 2 0%

Total

Homens 18 48 13 79 13% 23 46 8 77 15% 30 32 6 68 12%

Mulheres 24 34 10 68 9% 19 23 9 51 9% 20 27 10 57 10%

Total 42 82 23 147 22% 42 69 17 128 24% 50 59 16 125 23%

Taxa de contratações 
por faixa etária 9% 10% 3% 22% 9% 13% 2% 24% 9% 12% 1% 23%

Nota: Fórmula adotada pela organização para a taxa de rotatividade (((Admissões+Demissões)/2)/Quadro médio de colaboradores). 
As taxas de rotatividade totais no ano de 2018, 2019 e 2020 foram 22%, 24% e 23%. 
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Colocar 100% dos colaboradores em traba-
lho remoto. Esse foi o compromisso e ao 
mesmo tempo o desafio enfrentado pela 
Brasilprev em março de 2020. A partir de 
um esforço conjunto de diferentes áreas, 
como Gestão de Pessoas, Tecnologia e 
Riscos, em duas semanas todos os profis-
sionais da companhia estavam em suas 
casas com a infraestrutura necessária para 
exercer seu trabalho. 

Passado o primeiro mês de adaptação 
em home office, a Brasilprev desenvol-
veu uma série de iniciativas para apoiar 
os colaboradores nesse momento. Foram 
realizadas palestras, lives, webinars e capa-
citação dos gestores e do público em geral 
para lidar com as emoções, dificuldades 
e desafios no contexto da pandemia e do 
trabalho remoto. Os temas foram defini-
dos a partir dos resultados de pesquisa de 
clima, considerando o cenário de pande-
mia e o formato de trabalho 100% remoto. 
Na sequência, os líderes foram capaci-
tados para liderar seus times à distância 
mantendo-os engajados.  

Ciclo de desempenho

Com base na estratégia corporativa de pessoas 
a avaliação de desempenho da Brasilprev visa a 
valorização do desempenho e desenvolvimento em 
competências chave. 

O resultado da avaliação de desempenho tem 
influência direta na remuneração variável dos 
colaboradores.

Saúde e segurança em primeiro lugar 

Além disso, a companhia estabeleceu um 
processo diário de gestão de plano de con-
tingência: diariamente um grupo multidis-
ciplinar faz uma reunião para acompanhar 
de perto tudo o que está acontecendo na 
empresa e avaliar quais são as principais 
dificuldades, riscos e impactos da pandemia 
nos negócios. Neste grupo são avaliadas 
as possibilidades de retorno ao escritório, 
a implantação de medidas de segurança, 
entre outros temas.  

Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa 
ampla com todos os colaboradores para 
entender o sentimento de prontidão de 
retorno ao trabalho no escritório. Foram ava-
liadas as condições de saúde dos profissio-
nais da Brasilprev e de seus familiares para 
estabelecer o grupo de risco que deverá ficar 
trabalhando de casa, mesmo com o retorno 
para o prédio da companhia. Ainda por meio 
de pesquisa, foram identificadas questões 
para o desenvolvimento de uma nova polí-
tica de home office. A ideia é que, em 2021, a 
partir dessa decisão de retornar ao escritório, 
a companhia tenha um modelo de trabalho 
híbrido: alguns dias em casa e outros nas 
dependências da Brasilprev. Atualmente, 
o prédio da companhia está com todos os 
equipamentos e sinalizações necessárias 
para um possível retorno dos colaboradores, 
o que ainda não tem data para acontecer.

GRI 404-3

Prevê-se no processo etapas de Checkpoint, onde o 
colaborador é convidado a indicar 10 pessoas (clien-
tes internos, pares ou parceiros) para fazer a sua 
avaliação de acordo com as quatro competências 
corporativas e os indicadores de comportamento 
(Cliente, Negócio, Inovação e Liderança). As indica-
ções dos avaliadores são previamente validadas pelo 
gestor imediato. O Checkpoint não representa peso 
no resultado final da avaliação de competências. Foi 
instituído, principalmente, como insumo para avalia-
ção do gestor e desenvolvimento do colaborador.  

2019 2020

Adm/ Técnicos

Homens 85% 93%

Mulheres 91% 94%

Subtotal 88% 93%

Especialistas

Homens 88% 100%

Mulheres 100% 90%

Subtotal 94% 95%

Tático

Homens 97% 100%

Mulheres 96% 87%

Subtotal 97% 95%

Estratégico

Homens 67% 95%

Mulheres 80% 114%

Subtotal 69% 100%

Estagiário/ Jovem Cidadão

Homens 0% 0%

Mulheres 0% 0%

Total 0% 0%

TOTAL

Homens 81% 92%

Mulheres 87% 91%

Total 83% 92%

Nota: em 2019, as pessoas que ingressaram na Brasilprev até 28/06/2019, com exceção de estagiários, Jovens Cidadãos e aprendizes, participaram 
do ciclo de desempenho. 

Em 2020, todos os colaboradores efetivos (exceto estagiários, Jovens Aprendizes e Jovens Cidadãos) que ingressaram na Brasilprev no ano de 
2020, até 30/06/2020 participaram do ciclo de desempenho.Esse público foi avaliado dentro de um grau de demonstração das competências 
corporativas dentro do ano e, também, considerando os objetivos corporativos/área. Manteve-se a utilização da curva de referência de 
desempenho (distribuição padrão), com o objetivo de diferenciação e suporte ao desenvolvimento dos colaboradores. Da mesma forma, foram 
mantidos os comitês de calibração de desempenho e validação final da curva de desempenho da companhia.

Percentagem de colaboradores que receberam análises de desempenho 
e de desenvolvimento da carreira
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Para 2021, a Brasilprev está acrescen-
tando um novo conceito nos ciclos 
de avaliação: o feedforward   
O objetivo é garantir um equilíbrio entre as metas 
e desafios passados e futuros, de curto prazo. 
Desta forma, o foco passa a ser o de potencializar 
aquilo que o colaborador pode realizar melhor e 
qual o suporte necessário para assegurar o seu 
sucesso no atingimento das metas propostas. 
Trata-se de um mecanismo que vem sendo utili-
zado com sucesso por muitas organizações que 
desejam estimular o crescimento dos seus times.

Avanços em 

2021

Atitudes de Valor: se o colaborador 
presenciar alguma atitude de valor que fez 
a diferença para o negócio da companhia, 
uma ação que esteja além do escopo de 
algum outro colaborador, pode fazer uma 
indicação. O reconhecimento precisa 
seguir um critério básico: entregar 
valor para os nossos clientes. Trimes-
tralmente os ganhadores das melhores 
atitudes voltadas para os  
clientes recebem uma premiação.

Canais de Comunicação Interna: 
a companhia conta com uma robusta 
gama de canais de comunicação a fim de 
que todos os colaboradores estejam 
alinhados às práticas e estratégias da 
Brasilprev em primeira-mão.

Engajamento dos colaboradores
GRI 102-43

A empresa também procura fortalecer 
o engajamento de seus colaboradores. 
Para tanto, são realizadas ações perma-
nentes de diálogo interno, como:

Equipe 100%: novidade em 2019, a 
reunião tem a participação de toda a 
companhia e é realizada trimestralmente.

Gestão 100%: encontros presenciais 
mensais com todos os gestores para 
alinhar as principais mensagens 
e iniciativas estratégicas da com-
panhia. Entre um encontro e outro, há 
uma comunicação on-line com temas 
mais breves e pontuais. 

Nossos benefícios

Benefício

2019 2020

Funcionarios 
próprios

Funcionários  
temporários ou em 

regime de meio 
período

Funcionarios 
próprios

Funcionários  
temporários ou em 

regime de meio 
período

i. seguro de vida Sim Não Sim Não

ii. plano de saúde Sim Não Sim Não

iii. auxílio deficiência e invalidez Sim Não Sim Não

iv. licença maternidade/paternidade Sim Não Sim Não

v. fundo de pensão/plano de 
benefícios Sim Não Sim Não

vi. plano de aquisição de ações Não Não Não Não

vii. auxílio creche/babá Sim Não Sim Não

viii. convênio com academias Sim Não Sim Não

Benefícios que são padrão para funcionários de tempo 
integral da organização, mas que não são fornecidos a 
funcionários temporários ou em regime de meio período.

GRI 401-3

Licença maternidade e paternidade

Benefício 2017 2018 2019 2020

Total de empregados que tiveram direito 
a usufruir de licença maternidade/
paternidade

Homens 343 325 346 369

Mulheres 303 264 262 280

Total de empregados que tiraram a 
licença maternidade/paternidade

Homens 7 6 10 8

Mulheres 11 23 11 14

Total de empregados que retornaram 
ao trabalho, no período de relatório, 
após o término da licença maternidade/
paternidade

Homens 7 6 10 8

Mulheres 11 23 11 14

Taxa de retorno (N° de funcionários 
que retornaram da licença sobre N° de 
funcionários que tiraram a licença)

Homens 100% 100% 100% 100%

Mulheres 100% 100% 100% 100%

Total de empregados que voltaram a 
trabalhar após a licença maternidade/
paternidade e que ainda estiveram 
empregadas 12 meses após o retorno ao 
trabalho

Homens ND ND 6 10

Mulheres ND ND 23 11

Taxa de retenção (N° de funcionários que 
permaneceram por 12 meses após licença 
sobre N° de funcionários que retornaram 
da licença no período anterior)

Homens ND ND 100% 100%

Mulheres ND ND 100% 100%

** Nota: para cada um dos anos foram contabilizados os colaboradores cuja licença de parentalidade terminou no ano precedente

GRI 401-2
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Nosso Brasilprev
on-line, como a plataforma de cursos Harvard 
ManageMentor e um programa de aprendiza-
gem colaborativa com foco no negócio e nas 
competências corporativas. Já os conteúdos 
do pacote SapiênCia2020 estão desenhados 
para endereçar as habilidades e conhecimentos 
requeridos em um contexto de transformação. 
São disponibilizados em trilhas de conheci-
mento e alinhados às competências corporativas 
(Cliente, Negócio, Liderança e Inovação).

Outra novidade lançada no último biênio é o 
Projeto Dá uma Mão. A plataforma foi desenvol-
vida para contribuir com a troca de conhecimento 
entre os colaboradores da companhia, além de ser 
uma grande oportunidade para unir “quem quer Em 2019 e 2020, a contribuição  

total da Brasilprev foi de 

R$ 2.542.053,58 
com uma aderência de 92%  
do time de colaboradores. 

GRI 201-3
A Brasilprev oferece aos colaboradores um 
plano de previdência privada empresarial 
conhecido como Nosso Brasilprev. Nas 
modalidades PGBL e VGBL, o benefício 
é totalmente personalizado, com taxas e 
estratégias de investimento diferenciadas e 
portfólio diversificado de fundos. O colabora-
dor pode, ainda, contratar para seu cônjuge 

e seus dependentes econômicos o mesmo 
plano de previdência que possui. Além disso, 
tem condições especiais para seus filhos na 
contratação do Brasilprev Júnior. Ao com-
pletar três anos de casa, o profissional passa 
a ter direito a 40% do saldo constituído pela 
companhia e, a partir de sete anos, a 100%, 
sendo que o valor pode ser utilizado após o 
desligamento ou para aposentadoria.

aprender” com “quem quer ensinar”. 

Em 2020, a Brasilprev lançou parceria com o Lit 
Pass (curadoria da Saint Paul Escola de Negó-
cios), como um novo benefício educacional 100% 
digital, disponibilizando para todos os colabora-
dores cursos, trilhas e MBA. Ainda como solução 
de desenvolvimento e capacitação,  o programa 
de aprendizagem colaborativa, o Dá uma mão, foi 
adaptado para o formato 100% remoto, criando 
um canal on-line para disponibilização de todos os 
conteúdos que fomentam a capacitação sobre o 
negócio e temas de desenvolvimento profissionais 
e pessoais, como previdência privada, planeja-
mento financeiro, comportamento do consumidor, 
inflação, ferramentas de tecnologia.

Colaboradores em desenvolvimento

GRI 103-1, 103-2, 103-3: 404 –  
Treinamento e Educação, GRI 404-2
A Brasilprev estimula o desenvolvimento de seus 
colaboradores por meio de ações presenciais e 
on-line, internas e externas como treinamentos, 
webinários, workshops, palestras, fóruns e outros 
eventos. As atividades são planejadas a partir dos 
resultados do ciclo anual de desempenho dos 
Planos de Desenvolvimento Individual (PDI), dos 
apontamentos na Pesquisa - Engajamento e, 
também em linha com os direcionadores estraté-
gicos da companhia. 

A companhia entende que o colaborador é o 
protagonista do seu desenvolvimento e da sua 

carreira. Por isso, cria oportunidades para que ele 
cresça e faça essa auto direção.

Na abordagem de educação corporativa na Bra-
silprev, a área de Pessoas entende que 70% do 
conhecimento obtido é resultado do aprendizado 
prático no trabalho, 20% pelo envolvimento com 
outros profissionais que podem servir de modelo 
para os colegas e 10% em cursos, seminários, 
workshops e leituras. Por meio do portal de educa-
ção corporativa, o Educa+, a empresa oferece uma 
série de treinamentos de capacitação e cresci-
mento profissional. 

Nos últimos dois anos, o portal de Educação 
Corporativa foi revitalizado com novos conteúdos 

Treinamento e educação
GRI 404-1: Média de horas de treinamento por ano, por empregado, 
por categoria funcional e gênero

2017 2018 2019 2020

Adm/ 
Técnicos

Homens ND ND 21 18

Mulheres ND ND 26 13

Especialistas
Homens ND ND 28 17

Mulheres ND ND 49 46

Tático
Homens ND ND 19 13

Mulheres ND ND 33 14

Estratégico
Homens ND ND 49 11

Mulheres ND ND 190 21

Estagiário/ 
Jovem 
Cidadão

Homens ND ND 14 30

Mulheres ND ND 12 26

Total
Homens 33 47 22 17

Mulheres 28 30 37 15

Total Total 31 40 30 16

Nota: os dados de 2017 e 2018 por categoria funcional não estão disponíveis.

Nota-se uma queda no valor total de horas de treinamento 2019, pois a estratégica de educação corporativa foi viabilizar cursos online para todos 
os colaboradores, independente do cargo. As trilhas de aprendizagem foram definidas por competências corporativas e o subsídio educacional 
permaneceu como manutenção de 2018.
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Aprofundamento sobre a Reforma 
da Previdência

Workshops ministrados pelo profes-
sor Carlos Heitor Campani, do Instituto 
COPPEAD de Administração, escola de 
negócios da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), foram realizados, em 2019, 
com o objetivo de treinar os colaboradores 
sobre os detalhes da Reforma da Previdên-
cia, especialmente os consultores da Central 
de Relacionamento e consultores da área 
Comercial.

Além desses treinamentos, a companhia 
ofereceu workshops focados nos colabora-
dores que estão próximos da aposentadoria. 
A atividade foi estruturada com base nos 
temas Psicossocial, Educação Financeira e 
Qualidade de Vida – e teve como objetivo a 
conscientização sobre as principais mudan-
ças que ocorrem no encerramento do ciclo 
laboral e a necessidade de planejamento 
para a nova fase, especialmente para a viabi-
lização de projetos de vida.

10.366 
horas (total) de treinamento 
(Desta carga horária 100% online)

73 cursos 
SapiênCia 
2020

41 cursos 
Harvard

09 cursos 
mandatórios

18 encontros 
Dá uma Mão, 
disponíveis no 
canal on-line

2019:

2020:

18.471 
horas (total) de treinamento

13.087  
horas presenciais

5.384  
horas on-line 

68 cursos 
SapiênCia 
2020

41
cursos Harvard 
ManageMentor

08
cursos mandatórios 
(Exemplos: Anticorrupção  
e Código de Conduta)

13
encontros Dá uma 
Mão, disponíveis 
na videoteca

SIPATMA
GRI 103-2 Tópico próprio: saúde, bem-estar e 
qualidade de vida.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho e Meio Ambiente (SIPATMA) 2019, 
realizada em agosto para os colaboradores na 
sede da empresa, trouxe diversas palestras e 
atividades de conscientização sobre variados 
temas, todos com o objetivo de levar mais 
conhecimento sobre sustentabilidade, segu-
rança, saúde emocional e qualidade de vida. 
A ideia, no exercício passado, foi gerar uma 

grande reflexão para incentivar mudanças de 
atitudes individuais e coletivas, que favoreçam 
sempre o bem-estar dos colaboradores no 
ambiente de trabalho e fora dele.

As palestras “Acidente de Trabalho Típico e 
Trajeto”, “Redes Sociais vs Relações Humanas”, 
“Inteligência Emocional” e “Depoimento de 
Vida” contaram com a participação de 263 
colaboradores no total. Como nos anos ante-
riores, a edição de 2019 foi transmitida pela TV 
Brasilprev, dando acesso às pessoas que não 
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O valor da diversidade 
GRI 103-1, 103-2, 103-3: 405 - Diversidade

A Brasilprev acredita na importância da diver-
sidade para a empresa. Por isso, valoriza sua 
cultura baseada no respeito e na equidade 
das relações e proíbe, em sua política interna 
e Código de Conduta, qualquer tipo de dis-
criminação. Ações abordando o assunto são 
desenvolvidas especialmente pelas áreas de 
Pessoas e de Sustentabilidade. No entanto, 
toda a empresa é responsável por zelar pelo 
tema. A Pesquisa de Clima e o censo, realizados 
em 2018, seguem norteando as iniciativas até o 
momento, já que em 2019 a empresa se con-
centrou na disseminação dos Objetivos Estraté-
gicos e na elaboração de seu Projeto de Cultura.

Ações para a comunidade com o 
apoio dos colaboradores 
GRI 413-1

A Brasilprev possui diversas ações de engaja-
mento local em que conta com o apoio das 
áreas da companhia. Entre eles estão o Pro-
grama Jovem Cidadão, em que a empresa 
recebe alunos do Ensino Médio da rede pública 
para trabalhar nas mais variadas áreas depois 
de passarem por aulas com os profissionais da 
companhia. Em 2019, 16 jovens participaram do 
programa. Em 2020, por conta da pandemia, não 
foi possível recrutar outros profissionais.

puderam participar da programação presencial-
mente. Em 2020, por conta da pandemia, as ações 
voltadas para a segurança foram realizadas on-line 
e tiveram como tema principal a pandemia. 

A edição de 2020 da SIPATMA (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio 
Ambiente) ocorreu no mês dezembro e, pela pri-
meira vez, devido à pandemia de Covid-19, foi reali-
zada remotamente, em formato virtual, através de 
uma plataforma online interna (Microsoft Teams).

“Longe ou perto, saúde mental em 1º lugar!” foi o 
mote do evento, que contou com cinco palestras 
de temas diferentes, em estilo live, a cada dia da 
semana e levou conteúdo para cerca de 360 cola-
boradores. Os assuntos abordados foram: “Segu-
rança também se pratica em casa”,”Consciência 
Ecológica”, ”Ergonomia em casa”,” Saúde Mental” e 
“Saúde Financeira – Nosso Brasilprev”.

Dentre os palestrantes, estiveram atores caracteriza-
dos e contratados do Teatro Educa Vida, realizando 
as apresentações com bom-humor e descontração 
e, para falar sobre o Nosso Brasilprev, convidamos 
o colaborador Ivan Montagneri (Analista de Investi-
mentos) para apresentar sobre o plano.

63% 38%

GRI 405-1Diversidade - Membros dos órgãos de 
governança, por faixa etária e gênero

<30 30-50 >50Faixa etária: Homens MulheresGênero:

Conselho Fiscal 

Conselho de 
Administração

Diretoria

Comitê 
Financeiro

Comitê de 
Auditoria

Comitê 
Consultivo

Comitê de 
Produtos e 

Pricing

Comitê de 
Riscos

Comitê de 
Tecnologia

2018

88% 13%
13%

19%

20%

88%

50% 50%

57% 43%

60% 40%

67% 33%

50% 50%

50% 50%

81%

100%

100%
100%

100%
100%

100%

80%

13%88%

17%83%

2019

75%
13%

13%
75%

50% 50%

57% 43%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

29% 71%

100%

100%
100%

100%
100%

100%

13%88%

13%88%

14%86%

17%83%

17%83%

17%83%

25%

2020

75%
13%

13%

50% 50%

57% 43%

50% 50%

50% 50%

100%
100%

100%

17%83%

75% 25%

71%
71%

29%
29%

75% 25%

67% 33%

67% 33%
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Bem-estar e qualidade de vida

GRI 103-1, 103-2, 103-3 - Tópico próprio: Saúde, 
bem-estar e qualidade de vida.
Saúde, bem-estar e qualidade de vida tornam 
o dia a dia do colaborador muito mais praze-
roso e produtivo no trabalho. Pensando nisso, o 
Programa Viver Bem oferece diversas oportuni-
dades para que os colaboradores tenham mais 
qualidade física, emocional ou social. Muitas 
dessas atividades acontecem no Espaço Saúde, 
localizado na sede da companhia, como quick 
massage, acupuntura, drenagem, vacinação, 
atendimento de nutricionista e médico. São ainda 
realizados check-ups que servem de insumos 
para a realização de programas de promoção à 
qualidade de vida. Atrelado ao Espaço Saúde está 
o Espaço Mamãe, que oferece às colaboradoras 
que retornam da licença-maternidade uma sala 
cuidadosamente tratada para coleta e armaze-
namento de leite. As mães também recebem um 
kit de transporte com bolsa térmica, fio conec-
tor, frascos para armazenar o leite. Após a coleta, 
os recipientes são devidamente identificados e 

mantidos em um freezer para serem levados para 
casa ao fim do expediente. Em 2020, o programa 
se voltou para as necessidades emocionais dos 
colaboradores, oferecendo palestras e lives para 
tratar do tema.

Acessibilidade 
GRI-FS14* 
Desde 2016, a sede da Brasilprev recebe o Selo de 
Acessibilidade para PCDs da Prefeitura Municipal 
de São Paulo. Para isso, a empresa realizou várias 
adaptações de forma a se adequar às exigências 
da norma NBR 9050. Entre as melhorias realizadas 
estão: calçada adequada no entorno, vagas adap-
tadas nos estacionamentos do térreo e subsolo, 
dois elevadores com barras laterais, avisos sonoros 
e botões em braille, demarcação de pisos táteis 
para deficientes visuais. A Central de Relaciona-
mento com Cliente e a Ouvidoria da Brasilprev 
também são acessíveis, com número de telefone 
exclusivo para deficientes auditivos ou de fala, bem 
como um chat específico.

GRI 405-2
Razão entre salário base de homens e mulheres (valores em %)

Nota: salário-base: valor fixo e mínimo pago a um colaborador pelo desempenho de suas tarefas. 
Remuneração: salário-base mais adicionais, como tempo de casa, bonificações, benefícios, horas extras, etc.

Categoria 
funcional:

Razão Mulher/Homem: Salário base Remuneração

Estratégico

Tático

Especialistas

Adm/Técnicos

Estagiário/ 
Jovem Cidadão

93,55

99,90

81,20

87,06

99,37

100,63

94,73

85,85

97,64

100,00

2017

97,26

102,60

74,53

85,99

101,49

113,64

106,63

66,44

100,00

100,00

2018

94,99

101

79,23

86,69

101,3

113,64

111,01

82,57

100,00

100,00

2019

101,43

104,82

91,94

100,00

87,54

92,03

95,69

88,09

80,44

92,62

2020

44%

50%

41%

19%

47%

56%

50%

59%

81%

53%

23%

13%

64%

22%

14%

63%

100%

21%

79%

42%

58%

97%3%

Diversidade - Colaboradores por categoria 
funcional, por faixa etária e gênero

2019 2020

Adm/
Técnicos

Especialistas

Tático

Estratégico

Estagiário/ 
Jovem 

Cidadão

Total 
Funcionários

<30 30-50 >50Faixa etária: Homens MulheresGênero:

43%57%

Total 
Funcionários

43%57%

44%

50%

37%

24%

60%

56%

50%

63%

76%

40%

21%

11%

68%

18%

13%

69%

2%

100%

41%

59%

100%

20%

78%

Diversidade - Outros grupos minoritários

Membros dos 
órgãos de 

governança

Adm/Técnicos

Especialistas

Tático

Estratégico

Estagiário/ 
Jovem Cidadão

Total 
Funcionários

Negro Portador de deficiênciaNúmero total

4 0

12 20

25 29

29 5

67 60

589 649

456 535

2018 2020

2 (3%) 3 (5%)

18 (4%)

10 (2%)

25 (5%)

6 (1%)

20 (3%)

10 (2%)

28 (4%)

6 (1%)

0

16

26

30

63

608

473

2019

3 (5%)

4 (13%)

20 (4%)

10 (2%)

27 (4%)

10 (2%)

GRI 405-1

* Nota: O escopo do que está sendo avaliado neste indicador é somente a 
sede Brasilprev. Não foram feitas outras ações no período de 2019 e 2020.
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riscos, ampliar retornos e, paralelamente, pro-
porcionar perenidade para a sociedade, para o 
meio ambiente e para os seus negócios.

A Brasilprev integra e subscreve compromissos 
e acordos voluntários com instituições e orga-
nizações com as quais compartilha princípios 
e valores a fim de fortalecer sua posição como 
agente transformadora na sociedade.  Além 
de adotar as práticas recomendadas, incentiva 
seus stakeholders a aderirem aos movimen-
tos dessa natureza. Dentre as iniciativas que a 
companhia pratica, destacam-se: 

1 Princípios para o Investimento  
Responsável (PRI),  
desde 2017

2 Carbon Disclosure Program (CDP), 
desde 2017

3 Fundação Abrinq, desde 2009

1 Formação de cultura previdenciária: 
conjunto de iniciativas que têm como obje-
tivo gerar conhecimento sobre educação 
financeira e previdenciária.

2 Investimentos responsáveis: práticas de 
administração dos recursos financeiros ado-
tados pela empresa que consideram impac-
tos ao meio ambiente, ao desenvolvimento 
social e à governança.

3 Gestão responsável: toda ação, prática 
e relacionamento com os stakeholders 
visam contribuir para o desenvolvimento 
sustentável.

E, quando falamos de investimentos responsáveis, 
a companhia reconhece a importância do seu 
papel como investidor institucional para promo-
ver o desenvolvimento sustentável do país, já 
que faz a gestão de R$ 311,2 bilhões em ativos. A 
empresa entende que a incorporação de aspectos 
Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) às suas 
decisões de investimentos contribui para reduzir 

Sustentabilidade GRI 102-12

C om o conceito de atuar na forma-
ção de cultura previdenciária e 
fomentar a criação de um círculo 

virtuoso de desenvolvimento econômico, 
ambiental e social, por meio da gestão res-
ponsável dos negócios e dos investimen-
tos realizados pela companhia, a Brasilprev 
conta com a Carta de Diretrizes e a Política 
de Sustentabilidade, para formalizar sua 
estratégia de sustentabilidade. O direcio-
namento tem três prioridades:

 Na minha opinião, 
educação financeira é 
saber usar os recursos 
com sabedoria, tentando 
administrar e equilibrar 
a sua utilização tanto 
agora no presente quanto 
no futuro. Acho que faz 
parte deste equilíbrio 
saber economizar, cortar 
gastos, e acumular dinheiro 
para formar reserva para 
eventuais imprevistos e 
ao mesmo tempo para 
desfrutar da vida. 
Adiléia da Silva Mendes,  
cliente da Brasilprev há 11 anos 

ADILÉIA MENDES: EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
É SABER USAR O DINHEIRO NO PRESENTE E 
ACUMULAR RECURSOS PARA O FUTURO
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Gestão Responsável -  
Projetos Sociais e Patrocínios
103-1, 103-2, 103-3: 203
Impactos econômicos indiretos, GRI 203-1

Com a compra de ativos de empresas ligadas 
aos setores de utilidade pública, como água, 
saneamento e energia elétrica, a Brasilprev tem 
apoiado melhorias na infraestrutura do país e o 
subsídio da formação bruta de capital fixo, para 
incremento do produto interno brasileiro.

Além disso, por meio de doações incentivadas, 
a companhia promove melhorias na infraestru-
tura de espaços hospitalares, equipamentos para 
exames e ambientes de desenvolvimento pro-
fissional, principalmente para o público jovem e 
idoso. Conheça, a seguir, os principais projetos 
realizados nos últimos dois anos:

1 Renovação Área 21: laboratório mão 
na massa para jovens de 14 a 18 anos 
em situação de vulnerabilidade social. 
O projeto contribuiu para o desenvolvi-
mento desses meninos em competên-
cias do século XXI, além do aumento em 
seu repertório e proporcionar a experi-
mentação de novas tecnologias em uma 
jornada de aprendizagem baseada em 
projetos. Essa iniciativa foi conduzida 
pelo grupo Tellus e contou com incentivo 
do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CONDECA-SP).

2 Fábrica de Ideias: possibilitou o 
desenvolvimento profissional e pessoal 
de adolescentes em situação de vulne-
rabilidade e risco social da zona oeste 
de São Paulo e Osasco, por meio de 
apoio à escolha da profissão, do desen-
volvimento de competências socioe-
mocionais e do mundo do trabalho, da 
formação técnica e de seu ingresso no 
mercado de trabalho.

Rede Bem Estar:  
plataforma desenvolvida para gerar 
informações para o cuidado com o idoso. 
Com uma linguagem simples, traz solu-
ções para o dia a dia e respostas rápidas 
sobre os temas da atualidade bem como 
o reflexo na vida do maduro. A Brasilprev 
foi pioneira em contribuir com uma plata-
forma direcionada aos 60+.

Outros projetos estão previstos para exe-
cução em 2021, sendo:

Fundo para Infância e  
Adolescência (FIA)

1 Saúde integral II: criação de espaços para 
familiares de crianças internadas se instala-
rem durante o período de tratamento. Parte 
do investimento é destinado a equipamen-
tos de alta tecnologia.

2 Educação Financeira: tem foco em crian-
ças e adolescentes. Elaboração de uma pla-
taforma EAD com vídeos e textos didáticos. 

3 Capacitação profissional: destinado à 
qualificação profissional de 320 adolescentes 
de baixa renda por meio de aprendizados 
em TI, comunicação e negócios. 

4 Cotidianidades: qualificar serviços gra-
tuitos de educação para crianças de alta 
vulnerabilidade social. Ampliação de acervo 
bibliográfico.

JOVENS, ENTRE 14 E 18 
ANOS E EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE, 
SÃO ATENDIDOS PELO 
PROJETO ÁREA 21

 
Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD)

1 Caminhando e brincando: aquisi-
ção de equipamentos computadorizados de 
reabilitação robótica para crianças que foram 
submetidas à Rizotomia Dorsal Seletiva. Criar 
cenários virtuais para interação lúdica do 
paciente com os movimentos. Promover rea-
bilitação física, motora e cognitiva. Contratar 
novos profissionais.

Lei do Idoso

1 Empreendedorismo na Melhor 
Idade: promover ciclo de capacitação 
empreendedora com foco específico para 
idosos recém aposentados e aposentados, 
por meio de formação de 44 turmas para 
capacitação empreendedora, com 1.100 
idosos treinados, além da realização de 03 
feiras de empreendedorismo e produção 
de 2.000 livros com as histórias dos idosos 
contando suas experiências e cases e a 
criação de um aplicativo que permite a 
interação do idoso com o mercado.

2 Idoso bem cuidado: aquisição de equi-
pamentos com tecnologia avançada. 
Criação de centro de treinamento de 
simulação realística. Capacitação e qualifi-
cação continuada dos profissionais.

3 Grupo de Cuidadores: qualificar um 
grupo de apoio para cuidadores de idosos 
com demência. Oferecer suporte social 
e emocional a cuidadores e familiares. 

3
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5 Egito Antigo do cotidiano à eternidade 
(2019-2020): exposição de artes visuais, onde 
140 peças, vindas do Museu Egípcio de Turim, 
são apresentadas de forma didática e interativa, 
por meio de esculturas, pinturas, objetos litúrgi-
cos, sarcófagos e uma múmia humana. A expo-
sição, que começou em 2020, passou pelo CCBB 
Rio de Janeiro e São Paulo e em 2021 irá passar 
pelo CCBB Brasília e Belo Horizonte. 

6 VOZES: elas mudaram o mundo 
(2019-2020): o espetáculo musical contará 
a conquista dos direitos das mulheres por 
meio da história da música, com a presença 
de grandes artistas que mudaram o modo de 
fazer arte, permitindo a continuidade da pre-
sença feminina nas diversas áreas do mercado 
de entretenimento. Empoderamento, talento e 
força serão representados por mulheres fan-
tásticas, talentosas e inspiradoras. A produção 
foi afetada pela pandemia e a realização está 
prevista para 2021/2022, e deverá passar por 
diversas regiões do país. 

7 Oliver! (2019-2020): baseado na obra de 
Charles Dickens de 1837, Oliver Twist é a maior 
obra prima da literatura infantil inglesa. O musical 
contará a história de um garoto que fugiu de 
um orfanato e encontrou abrigo com um grupo 
de meninos de rua comandados por um idoso 
morador de rua. A produção foi afetada pela pan-
demia e a realização está prevista para 2021/2022, 
no Teatro Alfa, em São Paulo.  

No início da pandemia de Covid-19, com o 
intuito de ampliar o atendimento a pacientes 
com coronavírus, principalmente no estado 
de São Paulo, a Brasilprev destinou R$ 3 
milhões ao Hospital de Base de São José do 
Rio Preto, por meio do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (FUMCAD) e lei do 
idoso.  A quantia contribuiu para as obras de 

“Adote um leito – 
neonatal” e “Adote 
um leito – idoso”

estruturação do novo Centro de Urgências Res-
piratórias do hospital, possibilitando a aquisição 
de novos leitos equipados, a manutenção de 
leitos já existentes, compra de medicamentos, 
contratação de equipes de suporte emergencial 
e a aquisição de equipamentos permanen-
tes para as alas neonatal e geriátrica. As obras 
foram concluídas no mês de junho e já entre-
gues ao público, totalizando 1.400 beneficiados 
na ala neonatal e 1.380 na geriatria. 

A companhia também direciona recursos incenti-
vados para patrocínios (projetos culturais e esporti-
vos). A atividade é pautada por diretrizes definidas 
em políticas, normas e procedimentos internos 
que visam garantir a transparência, a ética e os 
resultados alinhados entre todas as partes. Em 2019, 
orientada por sua diretriz de apoiar ações culturais 
e esportivas voltadas ao entretenimento de toda a 
família, a Brasilprev patrocinou as seguintes ações:

Lei de Incentivo à Cultura 

1 Billy Elliot (2019): o renomado musical 
contou a comovente história de um menino 
que sonha em vencer o preconceito, e se tornar 

bailarino em meio à efervescência da greve 
operária na Inglaterra durante a década de 
1980. O musical aconteceu em 2019, na cidade 
de São Paulo, no Teatro Alfa, e atingiu mais de 
70 mil pessoas.

2 Brasilis – Circo Turma da Mônica (2019): 
uma superprodução musical sobre a diversidade 
cultural do país, que mostrou a representativi-
dade das nossas origens, passando pela cultura 
indígena, africana e europeia dentro do universo 
das criações de Mauricio de Sousa. Por meio de 
uma grande aventura na imaginação, a Turma 
da Mônica se encantou com as riquezas da his-
tória e da cultura brasileira. O espetáculo passou 
pelas cinco regiões do país em 2019 e atingiu 
mais de 87 mil pessoas.  

3 Charlie e a Fantástica Fábrica de Choco-
late (2019-2020): baseado no livro do inglês Roald 
Dahl, de 1964, o espetáculo teatral musical vai trazer 
uma das histórias mais reconhecidas por jovens e 
adultos no mundo, onde Charlie, de 10 anos, anseia 
ganhar um dos cinco bilhetes dourados que dará 

acesso à misteriosa fábrica de chocolates de Willy 
Wonka. A produção foi afetada pela pandemia e a 
realização está prevista para 2021/2022, no Teatro 
Alfa, em São Paulo.

4 D.P.A. – Detetives do Prédio Azul 
(2019-2020): espetáculo escrito pela mesma 
autora da série de televisão Detetives do Prédio 
Azul passou em 2019 por São Paulo e Rio de 
Janeiro e em 2020 percorreu as cidades de 
Campinas e São Paulo, e em virtude da pande-
mia as apresentações ocorreram em formato 
drive-in nas cidades do Brasília, Campinas, 
Curitiba, Florianópolis, Maceió, Natal, Piracicaba, 
Porto Alegre, São José dos Campos, São Paulo, 
Sorocaba, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. 
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Indicador próprio BP-1 Educação 
financeira e previdenciária

A Brasilprev recorrentemente trata sobre Educação 
Financeira e Previdenciária em fóruns formados por 
gestores, em busca de iniciativas para disseminar 
e reforçar o tema aos colaboradores e clientes, e 
enaltece a participação na Semana ENEF com orça-
mento dedicado à esta finalidade, demonstrando a 
importância e relevância do tema. 

Formação de Cultura  
Previdenciária e Educação financeira

Com produtos acessíveis e alinhados ao desafio 
da democratização da previdência, a Brasilprev 
auxilia as pessoas a viabilizarem seus projetos de 
vida, seja para o custeio de projetos educacio-
nais – faculdade, intercâmbio, segunda carreira 
–, complementação de renda futura, o início de 
um empreendimento, entre outros. A previdência 
privada é um instrumento muito vantajoso para 
esse acúmulo de capital, pois estimula a disciplina 
em poupar, conta com benefícios fiscais e tributá-
rios e oferece a oportunidade de diversificação de 
recursos. O produto faz com que valores mensais, 
que cabem no bolso, sejam aproveitados no futuro 

Lei de Incentivo ao Esporte

1 Vamos Passear (2019-2020): projeto 
de esporte com o objetivo de oferecer uma 
experiência saudável e de bem-estar para 
toda a família em quatro modalidades: 
caminhada, bicicleta, patins e skate. Sua 

primeira edição, realizada em 2019, passou 
por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 
Salvador. A segunda edição do projeto, 
adiada por conta do cenário de pandemia, 
está prevista para 2021/2022 e passará por 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador 
e Recife.

Principais iniciativas de Educação Financeira e Previdenciária: 
GRI 103-1, 103-2, 103-3 Tópico próprio: Educação financeira e previdenciária

GRI 201-4

Fundo da 
infância e 

Adolescência

Lei de 
Incentivo ao 

Esporte

Lei do Idoso

Lei Rouanet

Programa Nacional 
de Apoio à Atenção 

Oncológica (Pronon)

Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da 

Saúde da Pessoa com 
Deficiência (Pronas/PCD)

Mecanismo de incentivo (em MM R$)

2018 2019 2020 Número de 
projetos apoiados

R$ 1,65

R$ 2,59

R$ 1,87

2
4
2

R$ 21
R$ 2,46

R$ 2,64

R$ 1,6

1
1
2

R$ 1,31
R$ 2

R$ 2,58

R$ 1,87

1
3
2

R$ 8,8

R$ 11,03

R$ 8,1

4
5
4

Número total de palestras 
com foco em educação 

financeira e previdenciária

Número total de pessoas 
engajadas nas palestras

Índice de satisfação do 
público das palestras (%)

2019

2019

2019

2020

2020

2020

167

8.359

95,7%

177

8.488

90,7%

Nota: PVPL: Aplicação de pesquisa de satisfação ao término das palestras.  
Semana ENEF: Aplicação de pesquisa de satisfação ao término de todos os eventos realizados durante a semana.

Com índice de satisfação de 90,7% em 2020, as 
palestras gratuitas sobre educação financeira 
são apresentadas para alunos de escolas públi-
cas e privadas, membros de associações de 
bairros e outras entidades da capital e do ABC 
paulista e tem como principal objetivo conscien-
tizar o público sobre a importância do planeja-
mento financeiro e da poupança de recursos 
para o longo prazo como forma de viabilizar 
projetos de vida.

PVPL: 

Para avaliar nossa gestão, conduzimos uma pes-
quisa de avaliação de temas entre os participantes, 
além de ter algumas ações patrocinadas por um 
dos acionistas (PVPL) como prática internacional, 
que fornece feedback em termos de melhores 
práticas e benchmark. A partir dos resultados das 
pesquisas de avaliação, foram definidas futuras 
melhorias do tema na organização.
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Projetos de Vida na Ponta do Lápis – 
Desde 2010, a Brasilprev realiza o Projetos de Vida 
na Ponta do Lápis, em parceria com a Trevisan 
Escola de Negócios e financiada pelo acionista 
Principal. 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 importân-
cia do planejamento financeiro e da poupança 
de recursos para o longo prazo.  Até 2020, bene-
ficiou 110 mil pessoas em mais de 2.300 pales-
tras. Desde 2015, é reconhecido pelo Selo ENEF, 
concedido pela Estratégia Nacional de Educação 
Financeira, iniciativa liderada por organizações do 
governo e da sociedade civil.  

Live 
Brasilprev realiza periodicamente Lives abertas 
ao público em geral. Em 2019, “Nova Previdência” 
levou informação às pessoas e o posicionamento 
da empresa logo após a aprovação da Reforma da 
Previdência. Ao longo de 2020, foram produzidas 
24 lives, com destaque para “Economias Inteligen-
tes com Renata Taveiros de Saboia e o Professor 
Carlos Heitor Campani”, “Previdência de Forma 
Fácil com Rodrigo Caravelli, RodrigoAyub, Cássia 
Yamada e Carlos Heitor Campani” e “Os impac-
tos e as perspectivas do cenário econômico atual 
nos investimentos e na previdência com Rodrigo 
Caravelli, Jorge Ricca e Marcelo Arnosti”.

TV Brasilprev 
Canal para transmissões mensais de apoio aos 
consultores da Brasilprev, com a participação 
dos economistas da empresa e de especialistas 
em investimentos e produtos para disseminação 
de assuntos relevantes ao negócio, como, por 
exemplo a nova previdência e o cenário econô-
mico. Por esse canal, e nos veículos de comu-
nicação interna, há também a divulgação do 
monitoramento das práticas e ações dos con-
correntes da empresa (mudanças em produtos, 
estratégias para ofertá-los, preços, lançamentos). 
GRI 102-43 

Palestras e Cafés  
Foram realizados 20 eventos e palestras nas 
capitais brasileiras para a rede BB e clien-
tes trazendo informações sobre o cenário 
econômico, a nova previdência e as novas 
estratégias da Brasilprev. Além disso, para o 
mesmo público, ocorreram cafés nas agên-
cias do BB sobre os assuntos mais relevantes 
ligados à previdência. Realocação foi um dos 
principais temas abordados em 2019. Em 
2020 foram realizados 439 eventos no país, 
incluindo palestras sobre cenário econômico 
e cafés virtuais com clientes e agências do 
BB, sobre diversificação de investimentos, 
proteção e rentabilização de patrimônio, 
planejamento financeiro, previdenciário e 
tributário, para 5.314 clientes.

com a perspectiva de uma vida financeira 
confortável. Nesse contexto, a companhia 
entende o seu compromisso com a edu-
cação financeira do país, pois essa é uma 
dimensão fundamental para que os cida-
dãos planejem e conquistem os seus objeti-
vos em plenitude..  
GRI 103-2: 203 Impactos econômicos 
indiretos

Conhecimento da Nova Previdência 
Em 2019, ano de reforma previdenciária, 
o tema ocupou boa parte da agenda de 
relacionamento da Brasilprev com todos os 
seus clientes. Uma série de eventos e comu-
nicações em variados canais abordaram o 
assunto, a fim de informar e sugerir estraté-
gias de investimentos dado o atual cenário 
de mudanças. GRI 102-43

Campanha Reforma da Previdência 
dois novos simuladores foram criados no site 
da Brasilprev em apoio aos consultores, além 
de uma página da empresa com uma car-
tilha de orientação sobre as mudanças. Foi 

realizada também uma websérie com o pro-
fessor Carlos Heitor Campani, da COPPEAD 
(Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro), divulgada amplamente nas 
redes sociais, bem como a produção de uma 
Live que ele participou sobre o tema. 
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2019 2020

Público-alvo

PVPL: alunos de escolas públicas e 
privadas, membros de associações 

de bairros e outras entidades 

Semana ENEF: Colaboradores, 
clientes e sociedade

PVPL: alunos de escolas públicas e 
privadas, membros de associações 

de bairros e outras entidades 

Semana ENEF: Colaboradores, 
clientes e sociedade

“Canal Descomplicadamente”: 
público em geral

Objetivos da iniciativa, 
incluindo os assuntos 
abordados

Disseminação da educação 
financeira para clientes e sociedade 

brasileira, além de iniciativa 
direcionada, majoritariamente, ao 

público jovem sobre finanças

Disseminação da educação 
financeira para clientes e sociedade 

brasileira, com abordagem para 
todos os públicos sobre finanças, 

investimentos, rentabilidade, 
tributação, cenário econômico

Principais atividades 
relacionadas à 
iniciativa

Palestras, seminários, lives Palestras, seminários, lives, webinar

Metas e resultados
PVPL Índice de Satisfação: 95,7% 

(nota de 7 a 10)
PVPL Índice de Satisfação: 90,7% 

(nota de 7 a 10)

Nota: PVPL: Aplicação de pesquisa de satisfação ao término das palestras. Semana ENEF: Aplicação de pesquisa de satisfação ao término de 
todos os eventos realizados na semana.

Antigo FS16 - Iniciativas para aumentar a educação financeira, 
por tipo de beneficiário

ColaboradoresEstratégiaSobre Índice GRISustentabilidade GovernançaResultadosSumário ClientesQuem somosMensagem 

Semana ENEF (Estratégia Nacional de 
Educação Financeira) 
Em 2019 aconteceu na sede da Brasilprev a 
6ª Semana ENEF, marcada por muita intera-
ção dos colaboradores, que durante todos os 
dias do evento foram estimulados a participar 
ativamente das palestras e cumprir desafios 
como parte do Game de Educação Financeira, 
que premiou os que mais se envolveram na 
ação. Em resumo, o primeiro dia, chamado de 
“Saindo do Vermelho”, orientou sobre como 
começar um planejamento financeiro pessoal. 
Já no segundo dia, “Empatando”, a pauta 
foi a simplificação do universo da economia 
e os desafios e consequências da reforma 
da previdência. O terceiro dia, denominado 
“Investindo”, focou no conhecimento sobre 
o mercado de previdência. E para finalizar a 
semana, o tema “Vivendo de Renda” trouxe 
as principais tendências de investimentos 
no mercado. Um dos destaques foi o econo-
mista Paulo Tafner, envolvido diretamente 
nas discussões da reforma, que abordou os 
impactos da reforma da previdência para as 
pessoas e para o país.  Além disso, a maioria 
das palestras foram transmitidas ao vivo nas 
redes sociais da companhia, a iniciativa gerou 
mais de 3 mil visualizações no YouTube e no 
Facebook.

Os desafios e as adaptações realizadas em 
diversos mercados ao redor do mundo, em 
virtude da atual pandemia de saúde e a conse-
quente crise econômica gerada por ela, impul-
sionaram novas oportunidades de negócios no 
setor financeiro. As transformações ocorridas 
tanto no ambiente corporativo como familiar, 
dentro das nossas casas, impuseram a neces-
sidade de readequação de rotinas e processos 
diários, em um curto período.

A Brasilprev tem o compromisso de, dentro 
do campo das finanças, observar como essas 

transformações impactam as atividades 
do setor e a vida de seus clientes. Para isso, 
promoveu mais uma edição da Semana 
Nacional de Educação Financeira (ENEF), 
que em 2020 focou no tema resiliência 
financeira. Realizada excepcionalmente 
no mês de novembro, os 16 eventos foram 

conduzidos pelos próprios colaboradores, 
além da participação de alguns convidados 
como Profº Carlos Heitor Campani, Trevisan 
com a palestra do PVPL e o empresário e 
palestrante Geraldo Rufino. Com formato 
on-line, a semana contou com mais de 2.500 
visualizações. 
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RICARDO TAMER: HÁ 20 ANOS 
ACUMULANDO RECURSOS COM O APOIO 
DA BRASILPREV

Resultados
e reconhecimentos

Desempenho econômico 
GRI 103-2, 103-2, 103-3: 201 – Desempenho 
Econômico

O amplo monitoramento da economia  
e do setor é parte do dia a dia da  
Brasilprev, em especial no novo 

cenário de taxas de juros em patamares 
historicamente baixos. Para proporcionar aos 
clientes o melhor resultado no longo prazo, a 
estratégia de gestão de investimentos adota 
a diversificação de ativos e filosofia orientada 
para o longo prazo, que requer análise minu-
ciosa do desempenho dos mercados e das 
regras do órgão regulador do setor. 

Uma equipe de especialistas financeiros moni-
tora diariamente a performance do portfólio e 
a evolução das carteiras para alcançar a melhor 
relação de risco e retorno na alocação dos recur-
sos. Nas decisões da empresa não são considera-
dos movimentos pontuais do mercado, mas sim 
tendências de longo prazo, incluindo questões 
ambientais (como o risco climático), sociais (as 
relações com os stakeholders) e de governança 
(estruturas de gestão).

Anualmente, a Brasilprev define metas de resul-
tado aprovadas pelos seus Conselhos, como o 
lucro líquido para o exercício, metas de eficiên-
cia operacional e market share, entre outros. O 
Comitê Financeiro – um dos principais órgãos 
responsáveis por acompanhar o desempenho 
econômico da empresa – reúne-se mensalmente 
para discutir mercado considerando o contexto 
macroeconômico, avaliar o desempenho das 

carteiras de investimento da companhia e as 
ações na área de gestão de riscos, além de ela-
borar novas políticas de investimento para apro-
vação do Conselho de Administração. Em 2019, 
a empresa seguiu investindo em melhorias dos 
recursos operacionais e tecnológicos, com desta-
que para o back-office da Diretoria Financeira.

 Sou cliente da Brasilprev 
há 20 anos. Comecei a 
acumular recursos pensando 
na aposentadoria. Hoje com 
tantas mudanças no mercado, 
conto com a consultoria da Rose, 
da Brasilprev, para me orientar 
sobre as minhas aplicações. 
Desse modo, eu escolhi a 
Brasilprev por sua solidez e 

pela experiência dos seus 
profissionais. Para mim, viver em 
plenitude é viver com saúde e 
independência financeira. 
Ricardo Tamer, 64 anos 
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Reconhecimentos

Prêmios e Reconhecimentos 2020
A Brasilprev foi reconhecida como empresa 
líder na lembrança dos gestores de empre-
sas e altos executivos do mercado gaúcho 
na categoria Previdência Privada, no prêmio 
Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comér-
cio RS. (mar/2020)

A Brasilprev foi listada como uma das empre-
sas mais inovadoras do segmento de Seguros 
e Planos de Saúde no Anuário Inovação Brasil, 
realizado pelo Valor Econômico em parceria 

com a consultoria Strategy&. No ranking geral a 
companhia figurou como a 123ª empresa mais 
inovadora do país. (set/2020)

Pela segunda vez, a Brasilprev figurou entre as 
Melhores Empresas em Satisfação do Cliente 
2020, ação realizada pelo Instituto MESC. A 
companhia foi eleita por meio da opinião dos 
clientes que avaliaram alguns pilares importan-
tes: atendimento, poder de execução e valor. 
Em sua 4º edição, a pesquisa segue os padrões 
internacionais do Framework International 
Privacy Shield. (set/2020)

GRI 201-1

Valor econômico gerado e distribuído

2017 2018 2019 2020 unidade

i. Valor econômico direto gerado R$ 21.629,20 R$ 16.732,80 R$ 22.540,30 R$ 11.586,00 R$ milhões

Receitas (receita bruta de vendas de 
produtos e serviços e outras receitas e 
provisões para crédito)

R$ 21.629,20 R$ 16.732,80 R$ 22.540,30 R$ 11.586,00 R$ milhões

ii. Valor econômico distribuído R$ 21.385,10 R$ 16.507,70 R$ 22.229,70 R$ 11.307,30 R$ milhões

Clientes R$ 19.385,90 R$ 14.667,90 R$ 19.913,10 R$ 9.769,20 R$ milhões

Salários e benefícios dos funcionários R$ 131,10 R$ 122,10 R$ 127,70 R$ 127,60 R$ milhões

Pagamentos a provedores de capital 
(acionistas)

R$ 847,10 R$ 764,10 R$ 1.108,80 R$ 633,30 R$ milhões

Pagamentos ao governo R$ 1.021,00 R$ 953,60 R$ 1.080,10 R$ 777,20 R$ milhões

iii. Valor econômico retido 'valor 
econômico direto gerado' menos 
'valor econômico distribuído'

R$ 244,10 R$ 225,10 R$ 310,60 R$ 278,70 R$ milhões

Valor econômico retido R$ 244,10 R$ 225,10 R$ 310,60 R$ 278,70 R$ milhões

649 
colaboradores

Informações 2020:

R$ 311,2 
bilhões 
em ativos sob gestão

R$ 
41,1 
bilhões 
de arrecadação total

2,4% 
de queda 
em relação a 2019

6,4% 
de crescimento 
em relação a 2019

R$ 0,9 
bilhão 
de lucro líquido ajustado  
(exclui resultados extraordinários)

35,7% 
de queda 
em relação a 2019

Nota: A Brasilprev não irá informar valores para Custo de operação e Investimentos comunitários.
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A companhia foi anunciada, em outubro, pela 
primeira vez, como líder do setor de Seguros 
pela As Melhores da Dinheiro 2020, ranking 
empresarial produzido pela Revista IstoÉ 
Dinheiro, que relaciona as empresas de maior 
destaque no país em diversos segmentos. Entre 
os resultados obtidos, a Brasilprev registrou o 
primeiro lugar em Sustentabilidade Financeira, 
Inovação e Qualidade, e Responsabilidade 
Social. (out/2020)

Em outubro, a Brasilprev foi reconhecida pela 
primeira vez em 1º lugar no setor de previdência 
e vida no Prêmio Valor 1000, que identifica as 
melhores empresas em seus setores de atuação. 
A pesquisa das 1000 maiores - desenvolvida 
pelo Valor em parceria com a Serasa Experian 
e o Centro de Estudos em Finanças da EAESP/

FGV-SP - utiliza a receita líquida como parâme-
tro para o ranking e adota critérios atuais de 
medida de desempenho, como o Ebitda (sigla 
em inglês para o lucro antes dos juros, impos-
tos, depreciação e amortização) e a gestão do 
endividamento, além de outras medidas de 
desempenho contábil e financeiro. (nov/2020)

Brasilprev foi reconhecida como destaque no 
Prêmio Ouvidorias Brasil 2020, a iniciativa é 
organizada pela Associação Brasileira das Rela-
ções Empresa Cliente (ABRAREC) em parceria 
com revista Consumidor Moderno. O reconhe-
cimento é fruto do trabalho realizado junto a 
clientes, fornecedores, colaboradores e demais 
stakeholders. (nov/2020)

A Brasilprev foi reconhecida como a 
terceira melhor gestora Geral e a líder 
em mais 4 categorias na edição espe-
cial do Guia de Previdência Valor/FGV.  

Abaixo todas as categorias:

• 3ª Melhor Gestora Geral 
• Melhor Gestora no período de 5 anos 
• Melhor Gestora no período de 7 anos 
• Melhor Gestora Previdência Data-Alvo 
• Melhor Gestora Previdência Renda Fixa 

A Brasilprev foi a primeira colocada do seg-
mento de Seguradoras do Empresas Mais 
do Estadão. Essa é uma conquista inédita. O 
Empresas Mais avalia os critérios econômicos 
e a atuação de cada empresa nas áreas de 
Governança Corporativa e Inovação, apontando 
as empresas com melhor gestão e resulta-
dos do País. O ranking é criado pelo Estadão 
e conta com os parceiros Fia e Austin Rating. 
(dez/2020)

O estudo é realizado pelo jornal Valor 
Econômico em parceria com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). (dez/2020)
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A Brasilprev busca excelência em tudo o 
que faz. Por esse motivo, e com base 
no compromisso de longo prazo do seu 

negócio, a Companhia mantém uma gestão 
sólida, ética e transparente, coerente com sua 
identidade corporativa. A empresa está ali-
nhada às diretrizes do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) e, em busca da 
excelência organizacional, procura antecipar-
-se às tendências de mercado e às mudanças 
normativas em previdência privada. O modelo 
de governança busca a geração de resultados 
de maneira sustentável e está detalhado no 
Estatuto Social da empresa. As decisões são 
tomadas de forma colegiada, possibilitando 
a identif icação de pontos de convergência e 
desenvolvimento de soluções que atendam 
às demandas internas. 

A Brasilprev tem como principais órgãos de 
governança:

Governança 
Corporativa

e Gestão de 
Riscos

Assembleia geral: Órgão deliberativo res-
ponsável pela ação e pela política geral da 
empresa e pela escolha dos membros do 
Conselho Fiscal. Suas principais atribuições são 
examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras e deliberar sobre a destinação dos 
lucros líquidos e a distribuição de dividendos. 

Conselho Fiscal: supervisiona os atos e as 
contas dos administradores bem como examina 
temas a serem discutidos em Assembleia Geral. 

Conselho de Administração: dentre as 
funções estão orientar e supervisionar os indi-
cadores de desempenho da organização para 
formular, analisar e aprovar estratégias corpora-
tivas, políticas comerciais e decisões focadas em 
qualidade e segurança. 

 Tenho acumulado 
recursos todos esses anos 
para ter uma aposentadoria 
tranquila e também curtir 
bastante essa fase da 
minha vida. Batizei meu 
plano de “Curtindo a vida 
adoidado”, bem infância dos 
anos 80.
Cynthia Emy Dorea Kitasato, 
cliente da Brasilprev há 10 anos

CYNTHIA KITASATO: ACUMULANDO RESERVAS 
HÁ 10 ANOS PARA CURTIR A VIDA

GRI 102-18
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Comitês que assessoram o Conselho de 
Administração na condução dos negócios 
de acordo com as áreas:

GRI 102-18
Comitê Consultivo:  tem a finalidade de 
apurar e avaliar as questões de interesse da 
empresa e assessorar o Conselho de Admi-
nistração na condução dos negócios.

Comitê de Auditoria: órgão permanente, 
que atua em conformidade com a Resolu-
ção 19 nº 321/2015, do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP). Segue todas as 
responsabilidades previstas na regulamenta-
ção, assessora o Conselho de Administração 
em suas funções de auditoria, supervisiona 
as atividades e avalia os trabalhos da Audito-
ria Independente e da Auditoria Interna. GRI 
Antigo FS9

Comitê Financeiro:  tem a responsabili-
dade de elaborar políticas e diretrizes gerais 
de investimentos, entre outras atribuições. 
Avalia o desempenho das carteiras de inves-
timento da companhia e as ações na área de 
gestão de riscos e para elaborar novas políticas 
de investimento para aprovação do Conselho 
de Administração.

Comitês que assessoram  
o Comitê Consultivo:

Comitê de Riscos: supervisiona e avalia os 
riscos financeiros, de mercado, de crédito, de 
imagem, de liquidez, de subscrição, operacio-
nal, estratégico e legal em questões relacio-
nadas às políticas e às diretrizes de gestão de 
riscos. Importante destacar que a companhia 
não faz análise de riscos e oportunidades 

decorrentes das mudanças climáticas 
diretamente, mas utiliza a expertise da BB 
DTVM nas análises. Porém, mantém uma 
política de investimentos para monitorar 
outros riscos que mitigam indiretamente a 
questão climática. Hoje, a Brasilprev acom-
panha as discussões em relação ao tema 
junto às iniciativas das quais participa, 
dentre elas o CBI (Climate Bonds Initiative) 
e o IPC (Investidores pelo Clima). GRI 201-2 

Comitê de Tecnologia: avalia questões 
relacionadas às políticas e diretrizes gerais 
de gestão de tecnologia da informação, 
aos aspectos relacionados à transformação 
e estratégia digital, às iniciativas de tec-
nologia e inovação, inteligência analítica, 
performance das aplicações e do ambiente 
tecnológico da Brasilprev e aos riscos 
de Segurança da Informação (incluindo 
Cibersegurança).  

Comitê de Produtos e Pricing: além 
de acompanhar as tendências da indústria, 
analisa as políticas e diretrizes destina-
das aos produtos e preços adotados pela 
empresa em seu portfólio e em estratégias 
de investimento. 

Diretoria Estatutária: órgão de admi-
nistração executiva com a atribuição de 
colocar em prática as políticas e diretrizes 
definidas no Conselho de Administração. 
É formado pelo diretor-presidente e por 
cinco diretorias de áreas estratégicas para a 
companhia: Comercial e Marketing; Finan-
ceiro; Planejamento e Controle; Operações e 
Produtos; e Tecnologia.

Comitês que assessoram  
a diretoria:

Comissão de Ética: tem a função de 
coordenar a Linha da Integridade – canal 
de denúncias da companhia –, e propor 
ações para divulgar o Código de Conduta. 
Também estabelece as medidas apropria-
das em eventuais casos de descumpri-
mento das diretrizes. 
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A Brasilprev contou desde o início de março 
de 2020 com a equipe de PCN para identificar, 
monitorar e reportar as iniciativas necessárias 
para lidar com a pandemia e mitigar os seus 
impactos no negócio como um todo. Foi cons-
tituído um time para assegurar a continuidade 
do negócio  que viabilizou toda a infraestru-
tura e tecnologia para colocar os colaborado-
res em home office. O desafio foi superado e 
contou com reuniões diárias. Em um segundo 
momento surgiu o desafio de colocar a Central 
de Relacionamento com o Cliente também 
em home office. E com isso outros obstáculos 
foram superados para assegurar a viabilidade 
do uso de máquinas e equipamentos pela 
equipe da Central em seus lares. Esses pontos 
foram trabalhados até o início de abril, quando 
100% dos profissionais da Central passaram a 
operar de suas casas.  

Com o objetivo de monitorar toda essa nova 
infraestrutura, reuniões eram realizadas diaria-
mente, às 17h30 e depois de vencido o desafio 
de colocar todos em home office, o time de 
PCN começou a tratar a reunião do plano de 
contingência diária como uma reunião de 
negócios: a Brasilprev transformou o Comitê 
de Contingência, que era inicialmente focado 
em infraestrutura, em um comitê de acom-
panhamento da companhia como um todo e 
diversos assuntos passaram a ser discutidos 
nesse fórum. Foi por meio deste Comitê, que 
a Brasilprev conseguiu tomar as decisões com 
agilidade, como a intensificação da comunica-
ção com seus clientes, o apoio aos colaborado-
res com lives e reuniões com a liderança  entre 
outras iniciativas. 

Participação em associações
GRI 102-13, 102-40, 103-1, 103-2, 103,3: 415: Políti-
cas Públicas
Para fortalecer o posicionamento institucional 
e estreitar o relacionamento com órgãos regu-
ladores, entidades representativas do setor e da 
sociedade civil, a Brasilprev mantém participação 
ativa nos principais comitês e fóruns ligados ao 
seu negócio.

Nessa prática, liderada pela Superintendência 
de Gestão Estratégica, uma das suas atribuições 
é articular o fluxo de informações apuradas no 
engajamento de colaboradores em comissões 
técnicas e grupos de trabalho junto aos principais 
órgãos do mercado. A Brasilprev é associada e 
mantém posição na diretoria da Federação Nacio-
nal de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), 
organização civil sem fins lucrativos que congrega 
e representa empresas e entidades atuantes no 
território nacional nos segmentos de previdência 

Plano de Continuidade do 
Negócio (PCN)
A companhia possui um plano de conti-
nuidade de negócio visando a preservação 
de seus colaboradores, negócio e sistemas. 
Possui identificados os seguintes cenários, os 
quais são testados:

A  Perda do Data Center

B  Indisponibilidade e perda da Sede

C  Indisponibilidade de links de voz e dados

privada e de seguros de pessoas. Também é afi-
liada à Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg). Os colabo-
radores da Brasilprev ainda integram atividades e 
mantêm diálogo com a Superintendência Nacio-
nal de Seguros Privados (Susep), órgão regulador 
do mercado de atuação da empresa, por meio de 
grupos de trabalhos.

A companhia considera estratégica sua participa-
ção nesses fóruns, pois ajuda a definir os rumos 
do mercado de previdência, o que impacta 
diretamente as atividades e o desempenho da 
organização.

A empresa também participa de uma comissão 
da Anbima (Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais) como 
membro convidado.

Comissão Executiva: com a função de 
apoiar a Diretoria nas suas decisões, deli-
bera antecipadamente assuntos que sejam 
direcionados a esse órgão. É, também, 
responsável pelo encaminhamento técnico 
de temas como sustentabilidade; pessoas; 
comunicação interna e diversidade; projetos 
e processos; clientes e comunicação externa; 
produtos e pricing; e riscos, controles inter-
nos e compliance. 
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Gestão de Riscos
 
A cultura de riscos é parte essencial no 
processo de evolução da Brasilprev. A empresa 
busca fortalecer continuamente o vínculo 
de confiança com seus clientes e, para isso, 
desenvolveu uma nova matriz de riscos ao 
final de 2019 e início de 2020. Esse movimento 
tem como objetivo estabelecer uma visão 
consolidada sobre esse tema em todas as 
áreas do negócio da Brasilprev e assim poderá 
aperfeiçoar seus processos de gestão de riscos 
corporativos, identificando, mensurando, 
monitorando e reportando o perfil e nível 
dos riscos mais relevantes aos principais 
órgãos de governança e decisão da empresa, 
incluindo seu Conselho de Administração. O 
monitoramento desses riscos, representados 
em uma matriz, foi um passo fundamental 
e necessário para a implantação dos demais 
componentes da Estrutura de Gestão de Riscos:

A  Declaração de Apetite a Riscos da Brasilprev; 

B  Política de Gestão de Riscos Corporativos. 

Compliance  
GRI103-1, 103-2, 103-3: 419 compliance 
socioeconômico, 205: anticorrupção, 206: 
comportamento anti-competitivo

A Brasilprev atua em linha com os mais ele-
vados padrões corporativos, assegurando 
os propósitos e valores do negócio. Todos os 
procedimentos e processos são realizados em 
conformidade com normas internas e externas 
que contribuem para identificar riscos e criar 
planos para minimizar eventuais fragilidades. 
Por meio do Programa Corporativo de Com-
pliance, a Brasilprev desenvolve ações edu-
cativas para orientar todos os colaboradores 
sobre atitudes e comportamentos relaciona-
dos ao cumprimento das diretrizes do Código 
de Conduta, das leis e regulamentações. 
Realiza treinamentos obrigatórios com foco 
em práticas anticorrupção, na prevenção a 
fraudes e à lavagem de dinheiro. Conteúdos 
de orientação relacionados a esses temas são 
divulgados também nos canais de comunica-
ção interna e workshops.

Embaixadores de Compliance
 
O Programa Embaixadores de Compliance 
tem o objetivo de promover mais consciência e 
maturidade interna sobre o tema. Foi lançado 
em fevereiro de 2019 e conta atualmente com 
24 colaboradores, de cada uma das gerências 
ou superintendências da empresa. O programa 
reforça conceitos e práticas de Compliance por 
meio da participação voluntária em reuniões, 
fóruns, palestras e cursos, cujo objetivo é 
aprofundar o conhecimento sobre o assunto. 
Representa também uma oportunidade de 
desenvolvimento profissional e pessoal para 
os participantes. Nos encontros, o grupo 
discute temas relacionados à Gestão de Riscos, 
Controles Internos, Compliance e Segurança 
da Informação, além de conteúdos gerais sobre 
comunicação, liderança, comportamento 
e desenvolvimento de habilidades, entre 
outros. Ao final do programa, em 2020, os 
embaixadores receberam um certificado em 
nome da companhia. 

Novo Código de Conduta 
GRI 102-16, 102-17
 
Anualmente, os colaboradores fazem o 
treinamento obrigatório sobre o Código de 
Conduta da Brasilprev. A ação é importante 
para que todos tenham conhecimento sobre 
os valores e princípios que devem nortear 
a atuação dos colaboradores em questões 
ligadas à ética, responsabilidade individual, 
sigilo profissional, conflitos de interesse e o 
relacionamento com os stakeholders.

A nova edição, atualizada em 2019, trouxe 
novidades em relação à concorrência livre e 
leal. A Brasilprev se compromete a não pro-
mover práticas como cartéis para assegu-
rar que os clientes tenham acesso a preços 
livres e justos no mercado. Outro ponto novo 
se refere à postura no relacionamento com 
fornecedores. As demais informações já eram 
tratadas nas versões anteriores. A reformula-
ção do material é resultado de uma série de 
workshops que contaram com a participa-
ção de diferentes áreas. O documento é um 
reflexo direto da visão de ética da companhia.

Auditoria Externa 
e Reguladores

Órgãos de Governança/Administração/Comitê  
de Auditoria/Comitê de Riscos

Presidência e Diretoria

1a Linha de Defesa

Controles 
de Gestão 
de Riscos

Métricas de 
Controles 
Interiores

Auditoria 
interna

3a Linha de Defesa2a Linha de Defesa

Camada de Controles da BP:
• Gestão de Riscos
• Compliance
• Segurança da informação
• Inspeções/Testes
• Controles de indicadores

GRI 419-1: Não conformidade com leis e regulamentos na área socioeconômica

2018 2019 2020

Número total de multas significativas recebidas no ano 40 29 77

Valor total de multas significativas recebidas no ano R$  
247.619,29

R$ 
104.758,62

R$ 
844.336,30

Número total de sanções não-monetárias 0 0 0

Número de casos (dentre o total multas + sanções) trazidos 
por meio de mecanismos de resolução de disputas 0 0 0

Multas significativas e sanções não monetárias devido ao não 
cumprimento a leis e regulamentos nos âmbitos sociais e econômico
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2019 2020

N° de 
empregados

Empregados 
comunicados  
sobre as Políticas 
anticorrupção

Empregados 
que receberam 
treinamento 
anticorrupção

N° de 
empregados 

Empregados 
comunicados  
sobre as 
Políticas 
anticorrupção

Empregados 
que receberam 
treinamento 
anticorrupção

Região Norte 2 2 (100%) 2 (100%) 2 2 (100%) 2 (100%)

Região 
Nordeste

15 15 (100%) 15 (100%) 15 15 (100%) 15 (100%)

1 1 (100%) 1 (100%) - - -

Região 
Centro-Oeste

12 12 (100%) 12 (100%) 12 12 (100%) 14 (117%*)

1 1 (100%) 1 (100%) - - -

2 2 (100%) 2 (100%) 2 2 (100%) 2 (100%)

2 2 (100%) 2 (100%) 4 4 (100%) 3 (75%)

Região 
Sudeste

411 411 (100%) 423 (103%*) 489 489 (100%) 506 (103%*)

19 19 (100%) 18 (95%) 19 19 (100%) 18 (95%)

63 63 (100%) 62 (98%) 57 57 (100%) 57 (100%)

23 23 (100%) 23 (100%) 24 24 (100%) 24 (100%)

32 32 (100%) 37 (116%) 5 5 (100%) 11 (220%*)

Região Sul 21 21 (100%) 21 (100%) 20 20 (100%) 21 (105%*)

2 2 (100%) 2 (100%) 2 2 (100%) 2 (100%)

1 1 (100%) 1 (100%) 1 1 (100%) 1 (100%)

Adm/Técnicos Especialistas Tático Estratégico Estagiário/ Jovem Cidadão

Nova Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais 
GRI 103-1, 103-2, 103-3: 418 - Privacidade do 
cliente

A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
em vigor desde agosto de 2020, determina como 
os dados dos cidadãos podem ser coletados, arma-
zenados e tratados. Garante às pessoas os direitos 
fundamentais relacionados à privacidade, permi-
tindo mais transparência e controle sobre a utiliza-
ção das informações. Além disso, prevê punições 
para os casos de descumprimento por parte de 
qualquer pessoa física ou jurídica de órgãos públicos 
ou privados.  

Na Brasilprev, o tema começou a ser tratado em 
2019, quando a companhia organizou um grupo 
multidisciplinar para criar uma estratégia de imple-
mentação das adaptações exigidas pela lei, realiza-
das em 2020. Esse trabalho também contemplou 
ações de conscientização sobre o tema, realizadas 
em eventos internos como o Encontro com Fornece-
dores e a Semana da Segurança da Informação. Em 
2020, a companhia implantou processos adicionais 
com o objetivo de trabalhar fortemente na segu-
rança dos dados e garantir que o titular de dados 
pessoais tenha todos os seus direitos atendidos. 

Anticorrupção 
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 205: Anticorrupção 206: 
Concorrência Desleal 

Uma política e um normativo interno definem dire-
trizes e procedimentos para o monitoramento e o 
combate à corrupção em âmbito interno, buscando 
evitar o possível envolvimento direto ou indireto da 
companhia em casos dessa natureza. Os documen-
tos apresentam orientações sobre o recebimento 
e a oferta de brindes, presentes e entretenimento 
e também estabelecem regras para a concessão 
de patrocínios e doações, bem como para a contra-
tação de terceiros e colaboradores efetivos, entre 
outros. Em 2020, assim como em 2019, 2018 e 2017, 
a companhia não identificou casos de corrupção e 
não foi alvo de ações judiciais decorrentes de práti-
cas de concorrência desleal, antitruste e monopólio. 
GRI 206-1
 
Para reforçar o compromisso com as práticas de 
compliance, todos os anos, os diretores e gestores 
da companhia assinam a Declaração Anticorrupção, 
que é um documento em que atestam ter conhe-
cimento da Lei nº 12.846/2013, da Política Anticor-
rupção e da Instrução Normativa Prevenção à 
Corrupção da Brasilprev, afirmando expressamente 
que tanto eles, quanto a(s) área(s) sob sua gestão, 
estão em conformidade com a legislação vigente. 

GRI 205-2 Comunicação e treinamento em políticas 
e procedimentos de combate à corrupção

*aumento devido a turnover 
Nota: número de empregados com referência a competência de dez/20.
Nota 2: membros do órgão de governança não foram comunicados sobre as políticas e procedimentos anticorrupção da organização e nem 
receberam treinamento sobre anticorrupção. O treinamento é voltado para o público de colaboradores, jovem aprendiz e estagiários.
O número de empregados que receberam o treinamento está baseado no lançamento do novo treinamento Anticorrupção realizado em 
Julho/2020. A diferença entre número de empregados e números de empregados que receberam o treinamento ocorre pelo turnover anual. 
Considerando o número de empregados dez.2020 (652) até 31/12, 98% concluíram o treinamento anticorrupção.
A área de Compliance em conjunto com a área de Gestão de Pessoas, gerencia um processo estratégico com treinamentos e-learnings. No caso 
de novos admitidos, a área de Gestão de Pessoas monitora e cobra nos primeiros 45 dias para que cumpram o treinamento mandatório.

A área de Compliance disponibiliza 
aos colaboradores treinamentos 
e-learnings a fim de alinhar as 
melhores práticas de Compliance. Em  
2020, foram disponibilizados os cursos 
obrigatórios: Anticorrupção, Código 
de Conduta e Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro. Na intranet, os colaboradores 
tiveram acesso a reportagens e 
conteúdos específicos sobre o tema. 

Comunicação 
das políticas e 
procedimentos 
e Treinamentos 
por categoria 
funcional,  
por região

Segurança da Informação 
GRI 103-1, 103-2, 103-3: 418 - Privacidade do 
cliente

A Brasilprev atua no processo de Segurança da 
Informação com planejamento anual definido de 
acordo com o resultado da mensuração da matu-
ridade de segurança da empresa, baseada na ISO 
27001. A governança desse tema, bem como o de 
proteção de dados, está sob os cuidados da Dire-
toria Técnica de Gestão de Riscos. Uma parte das 
responsabilidades é compartilhada com a Direto-
ria de Tecnologia.
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Canais de Apoio 
GRI 102-17

Normativos internos
São documentos que orientam as interações entre 
os colaboradores e o modo como conduzirão 
suas atividades para que o negócio se viabilize. 
Dividem-se em instruções normativas e políticas 
corporativas.

Linha da Integridade
Coordenado por empresa independente, é um 
canal acessível a todos os stakeholders da  

Brasilprev para denúncias, como assédios moral 
e sexual, agressão física, discriminação, confli-
tos de interesse, corrupção, danos aos ativos, 
roubo, furto ou quaisquer outras questões que 
possam ser consideradas violação ao Código de 

contratação de prestadores de serviço. Com auxílio 
de um novo sistema, são desenvolvidas as etapas 
de solicitação da compra, cotação de mercado, 
seleção e validação da contratação, seguidas do 
controle dos serviços prestados, contabilização de 
despesas e liberação de pagamentos. 

Como parte dos avanços, os critérios de avaliação 
de fornecedores também estão sendo aprimo-
rados. Além de checar a qualidade dos serviços 
prestados, a companhia está mais próxima das 
empresas contratadas. Nesse cenário, a área de 
Gestão de Fornecedores, responsável pela gover-
nança dos riscos envolvidos na contratação dos 
Fornecedores, aplica questionários para mapear 
aspectos de conformidade trabalhista e fiscal 
dessas empresas. 

Conduta, às políticas, às instruções normativas 
ou à legislação vigente. Com garantia de sigilo, 
anonimato e imparcialidade, pode ser acessado 
por telefone e site (0800-741-0012 e  
https://centraldeajuda.brasilprev.com.br/
linha-de-integridade).

Ouvidoria 
Em comunicação direta com a alta administração, 
a Ouvidoria mensura e previne conflitos, sendo 
instância importante no sistema de Governança e 
Controles Internos da Brasilprev. Ao recomendar 
e promover melhorias nos processos e produtos, 
contribui para a satisfação, a melhora da experiên-
cia dos clientes, a mitigação de riscos e a preserva-
ção da imagem corporativa. 

Suas atribuições estão em conformidade com as 
resoluções e circulares determinadas pela Supe-
rintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). 
Assim, está estruturada em uma atuação externa 
(por meio de canais exclusivos para os clientes 
pessoa física e jurídica, colaboradores das agên-
cias do Banco do Brasil, consultores, corretores, 
fornecedores e canais oficiais que abrangem 
órgãos reguladores e de defesa do consumidor) e 
interna (dedicada aos colaboradores). 

É certificada pela International Organization 
Standardization (ISO) com a ISO 9001 e a ISO 
10002, direcionada à gestão da qualidade, à satis-
fação do cliente e ao tratamento de reclamações 
com a acreditação nacional e internacional da 
British Standarts Institution (BSI). Adicionalmente, 
segue os princípios de mediação da Associação 
Internacional de Ombudsman (IOA, na sigla em 
inglês) e da Associação Brasileira de Ouvidores/
Ombudsman (ABO).  

R$ 222 
milhões de negócios 
gerados

R$ 192 
milhões de negócios 
gerados 

1.059
 fornecedores em 2019

627 
novos fornecedores

1418 
fornecedores em 2020 

234 
novos fornecedores 

Gestão de Fornecedores 
GRI 102-9

A evolução da Brasilprev também está direta-
mente ligada à capacidade de seleção e gestão 
de seus 1.059 fornecedores. Por isso, em 2019, a 
companhia integrou os principais processos de 
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Código de Conduta do Fornecedor
GRI 102-9

O documento reúne diretrizes de conduta entre 
as partes envolvidas no processo de contratação 
de produtos e serviços. São abordados temas 
como direitos humanos e do trabalho, combate 
à corrupção, prevenção à fraude e à lavagem 
de dinheiro, sustentabilidade e boas práticas 
de gestão. O material está disponível no site 
da companhia para consulta, e uma vez que 
o fornecedor é homologado e contratado, a 

Fornecedores

42 
Total 2

Nordeste
4,76%

0
Norte
 0%

Centro-Oeste
0
 0%

Sudeste
37

 88,10%

Sul
37
7,14%

assinatura/ciência eletrônica é obrigatória por 
meio de uma ferramenta interna. Por fim, para 
estreitar ainda mais essa relação, a Brasilprev 
mantém diálogo aberto com os fornecedores 
por meio de um canal exclusivo na Ouvidoria e 
da Linha da Integridade.

GRI 205-2
A comunicação anticorrupção para os nossos principais 
fornecedores se dá por meio do Código de Conduta de 
Fornecedores que é enviado via DocuSign, para todos os 
fornecedores com contrato. No exercício de 2020, 83% dos novos 
fornecedores assinaram o nosso Código de Conduta. Em sua 
maioria, os fornecedores que assinaram ao código são do Sudeste.

Sumário GRI
Relatório Anual Brasilprev 2019 | 2020

GRI 102:  Conteúdos Gerais 2016 Página e/ou link Comentário/Razão para omissão

102-1 Nome da organização 10

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 10

102-3 Localização da sede 10

102-4 Localização das operações 10

102-5 Tipo e natureza jurídica da propriedade 10

102-6 Mercados atendidos 10

102-7 Porte da organização 10-11; 53 Por sermos uma empresa de capital fechado, não 
serão divulgados os valores exatos vendas líquidas, 
e capitalização total.

102-8 Informações sobre empregados e outros 
trabalhadores

53-55

102-9 Cadeia de fornecimento 99-100

102-10 Alterações significativas na organização ou na sua 
cadeia de fornecedores 

Não houve mudanças significativas em 2019 em 
relação a tamanho, estrutura, propriedade ou 
cadeia de suprimentos da organização devido a 
alterações no sistema de compras (TI). Em relação 
ao capital social, não houve mudanças 

102-11 Princípio ou abordagem da precaução Apesar de não aplicar formalmente o princípio 
da precaução, a Brasilprev dispõe de diretrizes de 
gestão de risco com critérios socioambientais

102-12 Iniciativas externas 71

102-13 Participação em associações 93

102-14 Declaração do principal tomador de decisão 8-9

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades 8-9

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

12; 15; 95

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações 
sobre ética

95; 98

102-18 Estrutura de governança 89-92

102-40 Lista dos grupos de stakeholders 5; 93

102-41 Acordos de negociação coletiva 55

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 5

102-43 Abordagem do engajamento de stakeholders 32-35; 60; 78-79

Somos Brasilprev100
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102-44 Principais tópicos e preocupações levantados 5-6

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras As demonstrações financeiras abrangem toda 
a operação da Brasilprev Seguros e Previdência 
S/A, não incluindo nenhuma operação além das 
atividades dessa companhia 

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limites 5

102-47 Lista dos tópicos materiais 5-6

102-48 Reformulação de informações  Não houve

102-49 Mudanças no relato  Não houve

102-50 Período de relato 5

102-51 Data do relatório mais recente Relatório anual 2018 -  
http://www2.brasilprev.com.br/ra/ra2018/

102-52 Ciclo de relato 5

102-53 Ponto de contato para questões sobre o relatório 6

102-54 Declaração de relato de acordo com as Normas GRI 5

102-55 Índice de conteúdo GRI 101-109

102-56 Verificação externa Este relatório não passou por verificação externa

Tópicos materiais

Educação financeira e previdenciária

"GRI 103: Formas de gestão 
2016:   
Tópico Próprio: Educação 
financeira e previdenciária"

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

76-80

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

76-80

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

76-80

Tópico Próprio: Educação 
financeira e previdenciária

BP-1 indicador próprio 
Educação financeira e 
previdenciária

77

GRI G4 - Financial Services 
Sector Disclosures

antigo FS15 Políticas para o bom 
desenvolvimento e 
venda de produtos e 
serviços financeiros

39

antigo FS16 Iniciativas para 
melhorar a educação 
financeira por tipo de 
beneficiário

81

Gestão de investimentos responsáveis

"GRI 103: Formas de gestão 
2016:   
Tópico Próprio: Gestão de 
investimentos responsáveis"

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

40-41

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

40-41

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

40-41

GRI G4 - Financial Services 
Sector Disclosures

 antigo FS1 Políticas com 
componentes 
ambientais e sociais 
específicos aplicadas às 
linhas de negócios

40-41

 antigo FS9 Abrangência e 
frequência das 
auditorias para avaliar 
a implementação 
de políticas 
ambientais e sociais, 
e procedimentos de 
avaliação de riscos

90 Todos os ciclos de negócio são auditados de 
acordo com a matriz de rotação de ênfase, 
incluindo os procedimentos de avaliação de risco 
relacionados aos aspectos de investimentos. 
Isso ocorre em até três anos, com reavaliação 
anual da programação. As exceções são 
aprovadas pelo Comitê de Auditoria e pelo 
Conselho de Administração. A auditoria interna 
realiza um acompanhamento de todos os 
apontamentos e reporta mensalmente para o 
Coaud, bimestralmente ao Comitê de Riscos e 
trimestralmente a Diretoria, ao Comitê Consultivo, 
Conselho de Administração e acionistas

 FS7 Valor monetário 
dos produtos e 
serviços criados 
para proporcionar 
um benefício social 
específico para cada 
linha de negócios, 
divididos por finalidade

37-38

FS10 Percentual e número 
de empresas na carteira 
da instituição com as 
quais a organização 
interagiu em questões 
ambientais ou sociais

40-41

FS11 Percentual de ativos 
sujeitos à triagem 
ambiental ou social, 
positiva e negativa

41

FS13 Pontos de acesso em 
áreas pouco populosas 
ou em desvantagem 
econômica por tipo

12

FS14 Iniciativas para 
melhorar o acesso aos 
serviços financeiros 
de pessoas com 
desvantagens.

69

GRI 413: Comunidades Locais 
| 2016

413-1 "Operações com 
engajamento, 
avaliações de impacto e 
programas de 
desenvolvimento 
voltados à comunidade 
local"

66

413-2 Operações com 
impactos negativos 
significativos – reais 
e potenciais – nas 
comunidades locais

Em 2019, não foram registradas na Ouvidoria 
reclamações relacionadas a impactos potenciais 
significativos ou impactos negativos reais sobre as 
comunidades locais

http://www2.brasilprev.com.br/ra/ra2018/
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Geração de resultados perenes

"GRI 103: Formas de gestão 
2016:   
GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016"

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

83

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

83

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

83

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

 201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído

84

201-2 Implicações financeiras 
e outros riscos e 
oportunidades 
decorrentes de 
mudanças climáticas

91

201-3 Obrigações do plano 
de benefício definido 
e outros planos de 
aposentadoria

62

201-4 Apoio financeiro 
recebido do governo

76

"GRI 103: Formas de gestão 
2016:   
GRI 203: Impactos 
econômicos Indiretos 2016"

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

72

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

72; 77-78

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

72

GRI 203: Impactos 
econômicos Indiretos 2016

203-1 Investimentos em 
infraestrutura e apoio a 
serviços

72-75

GRI G4 - Financial Services 
Sector Disclosures

FS6 Porcentagem da 
carteira de linhas de 
negócios por região 
específica, por porte 
(ex. micro/ pequena e 
média/ grande) e por 
setor

42-45

Compliance e integridade

GRI 103: Formas de gestão 
2016:  GRI 205: Combate à 
Corrupção | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

96

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

96 "O Programa de Integridade da Brasilprev está 
apoiado em pilares que visam a prevenção, 
detecção e remediação, contando com código 
de conduta, políticas e procedimentos, canal 
de denúncias e ações, visando combater com 
veemência práticas ilícitas. 
O processo estabelecido e contínuo, acordado 
entre as áreas da Empresa para identificação de 
riscos relacionados a corrupção, ocorre da seguinte 
forma: 
As áreas que executam operações, quando 
identificam alguma informação desabonadora 
durante uma pré-análise solicitam à área 
de compliance que faça uma validação. O 
Compliance emite parecer, que pode ser 
acompanhado de recomendação técnica. As 
solicitações de avaliação em relação a riscos de 
corrupção podem ser relacionadas aos temas 
abaixo: 
 
1- Contratação de fornecedores ou prestadores de 
serviços; 
2- Doações e Patrocínios; 
3- Contratação de colaboradores e/ou membros da 
Alta Liderança, sem avaliar previamente, expondo 
a empresa a possíveis Conflitos de Interesses e 
Riscos relativos à Corrupção/Atos Ilícitos. 
4- Confidencialidade e Isonomia do processo de 
investigação de denúncias. 
5- Possíveis incertezas quanto a aplicação de 
medidas disciplinares de forma isonômica pela 
Comissão de Ética. 
 
Em 2020, entre os temas acima, foram analisados 
apenas patrocínios, doações e parceiros, porém, 
em nenhuma denúncia ou caso relacionado 
ao monitoramento de riscos foi relativo a riscos 
de corrupção. Os demais temas não geraram 
nenhuma solicitação de avaliação para a área de 
compliance."

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

96

GRI 205: Combate à 
Corrupção | 2016

205-1 Operações avaliadas 
quanto a riscos 
relacionados à 
corrupção

"Em 2020, 26 operações solicitaram avaliação do 
Compliance. Esse número foi 44 em 2019 e 22 em 
2018.  
Todas as operações que fizeram a solicitação 
foram avaliadas para riscos relacionados à 
corrupção. Em nenhuma operação foi identificado 
riscos desse teor."

205-2 "Comunicação 
e capacitação 
em políticas e 
procedimentos de 
combate à corrupção"

97; 100

205-3 Casos confirmados de 
corrupção e medidas 
tomadas

Não foram identificados casos de corrupção pela 
companhia em 2019, nem em 2020.
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GRI 103: Formas de gestão 
2016:  GRI 206: Concorrência 
Desleal | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

96

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

96

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

96

GRI 206: Concorrência Desleal 
| 2016

206-1 "Ações judiciais por 
concorrência desleal, 
práticas de truste 
e monopólio"

96

GRI 103: Formas de gestão 
2016:  GRI 415: Politicas 
Públicas | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

93

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

93

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

93

GRI 415: Politicas Públicas | 
2016

415-1 Contribuições políticas A Brasilprev não faz contribuições a partidos 
políticos

 GRI 103: Formas de gestão 
2016:  GRI 419: Conformidade 
Socioeconômica | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

94-95

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

94-95

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

94-95

GRI 419: Conformidade 
Socioeconômica | 2016

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos na 
área socioeconômica

95 Em 2019, foram contabilizados R$ 104.758,62 
relacionados a multas.  O valor engloba 
pagamentos e provisões de multas à Receita 
Federal e outros. O número de multas não será 
divulgado. Em 2020 foram contabilizados R$ 
844.336,3. O aumento significativo das multas 
nesse ano ocorreu em decorrência do pagamento 
de tributos em atraso. Foram criados pontos de 
controle para evitar novas ocorrências.

Inovação e adequação às novas tendências

GRI 103: Formas de gestão 
2016:  Tópico Próprio: Inovação 
e adequação às novas 
tendências

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

18-19

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

18-19

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

18-19

Tópico Próprio: Inovação 
e adequação às novas 
tendências

BP-3 Transações e vendas 
em canais digitais

20

Recursos Humanos

GRI 103: Formas de gestão 
2016: GRI 401: Emprego | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

56-57

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

56-57

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

56-57

GRI 401: Emprego | 2016 401-1 Novas contratações 
e rotatividade de 
empregados

55-56

401-2 Benefícios oferecidos a 
empregados em tempo 
integral que não são 
oferecidos a empregados 
temporários ou de 
período parcial

61

401-3 Licença maternidade/
paternidade

61

GRI 103: Formas de gestão 
2016: GRI 404: Capacitação e 
Educação | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

62-63

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

62-63 Em 2020, com a pandemia, a estratégia de 
educação corporativa foi adaptada para o formato 
100% remoto. Para preparar os colaboradores para 
a novo formato de trabalho disponibilizamos novos 
cursos na plataforma online, com conteúdo voltado 
para liderança em trabalho remoto, produtividade, 
planejamento. Também foram ministrados webinars 
com os temas de liderança à distância, gestão 
emocional e equilíbrio e produtividade para todos 
os colaboradores. Os temas foram definidos a partir 
dos resultados de pesquisa de clima, considerando o 
cenário de pandemia e o formato de trabalho 100% 
remoto. Em 2020 investimos 10 366h em educação 
corporativa: treinamentos, workshops, manutenção 
do subsídio educacional e capacitação técnica

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

62-63

GRI 404: Capacitação e 
Educação | 2016

404-1 Média de horas de 
capacitação por ano, 
por empregado

63

404-2 "Programas para o 
aperfeiçoamento de 
competências dos 
empregados e de 
assistência para 
transição de carreira"

62-63

404-3 "Percentual de 
empregados que recebem 
avaliações regulares de 
desempenho e de 
desenvolvimento de 
carreira"

59

"GRI 103: Formas de gestão 
2016: 
GRI 405 Diversidade e 
igualdade de oportunidades 
| 2016"

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

67

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

67

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

67
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405: Diversidade e igualdade 
de oportunidades | 2016

405-1 Diversidade nos órgãos 
de governança e 
empregados

67-68

405-2 "Proporção entre 
o salário-base e a 
remuneração recebidos 
pelas 
mulheres e aqueles 
recebidos pelos 
homens"

69

Relacionamento e satisfação dos clientes

GRI 103: Formas de gestão 
2016: GRI 417: Marketing e 
Rotulagem | 2016

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

25

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

25-28

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

28-29

GRI 417: Marketing e 
Rotulagem | 2016

417-1 Requisitos para 
informações e 
rotulagem de produtos 
e serviços

39

417-2 "Casos de não 
conformidade em 
relação a informações e 
rotulagem de produtos 
e serviços”

Como no ano anterior, em 2019 e 2020 não 
recebemos na Ouvidoria, nem em nenhuma 
outra área, reclamações relacionadas a rotulagem 
de produtos e serviços, ou relacionadas a 
comunicação de marketing.417-3 Casos de não 

conformidade em 
relação a comunicação 
de marketing

GRI 103: Formas de gestão 
2016: GRI 418: Privacidade do 
Cliente | 2016

103-1 Explicação do tópico 

material e seus Limites

96

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

96 Em 2020 foi criada a Área de Privacidade para 
tratativas referentes a proteção e privacidade 
de dados de clientes. Também nomeamos um 
encarregado pela proteção de dados (DPO).

A Semana da Segurança da Informação, que tem 
o objetivo de orientar os colaboradores sobre a 
importância do envolvimento de cada um em 
procedimentos que evitam fraudes e vazamento 
de dados confidenciais, em 2020 contou com 250 
participantes e abordou cinco principais temas: 
Incidentes de Segurança, Phishing, Visitantes, 
Ameaças de Segurança da Informação e, por 
fim, LGPD uma questão que está bastante em 
destaque na companhia

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

96

GRI 418: Privacidade do 
Cliente | 2016

418-1 "Queixas comprovadas 
relativas a violação da 
privacidade e perda de 
dados de clientes”

 Em 2020, foi identificada uma queixa de um 
cliente, devido ao uso indevido de informações 
de uma ferramenta de dados do mercado (TH). 
A ocorrência não gerou processo à companhia. 
Optamos pela descontinuidade desta ferramenta.

Tecnologia e eficiência operacional

GRI 103: Formas de gestão 
2016: Tópico próprio: 
Tecnologia e eficiência 
operacional

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

22

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

22

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

22

Tópico próprio: Tecnologia e 
eficiência operacional

BP-2 Índice de eficiência 
operacional

23

Tópico não material: Saúde, bem-estar e qualidade de vida

GRI 103: Formas de gestão 
2016: Tópico próprio: Saúde, 
bem-estar e qualidade de 
vida

103-1 Explicação do tópico 
material e seus Limites

58; 69

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes

58; 65; 69

103-3 Avaliação da forma de 
gestão

58; 69
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