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Apresentamos, aqui, os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável elaborados pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Incluídos
na chamada Agenda 2030, esses 17 Objetivos
devem ser implementados em todos os EstadosMembros da ONU. O Pacto Global da ONU
encarregou-se da missão de engajar o setor
privado, que deve implementar os 17 Objetivos e
169 metas até 2030. A Rede Brasil do Pacto Global
vem direcionando suas atividades para incluir
empresas e organizações brasileiras nesta tarefa.
Para mais informações, consulte a página 54.

Objetivo 1:
Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares.

Objetivo 5:
Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e
meninas.

Objetivo 2:
Acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura
sustentável.

Objetivo 6:
Assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento
para todos.

Objetivo 3:
Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em
todas as idades.

Objetivo 7:
A s s e g u ra r o a ce s s o co n áve l,
sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todos.

Objetivo 4:
Assegurar a educação inclusiva,
equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos.

Objetivo 8:
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho
decente para todos.

Objetivo 9:
Construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.

Objetivo 14:
Conservação e uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento
sustentável.

Objetivo 10:
Reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles.

Objetivo 15:
Proteger, recuperar e promover o uso
s u s te nt áve l d o s e co s s i s te m a s
terrestres, gerir de forma sustentável as
orestas, combater a deserti cação,
deter e reverter a degradação da terra e
deter a perda de biodiversidade.

Objetivo 11:
Tornar as cidades e os assentamentos
h u m a n o s i n c l u s i vo s, s e g u ro s,
resilientes e sustentáveis.

Objetivo 16:
Promover sociedades pací cas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir
instituições e cazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.

Objetivo 12:
Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis.

Objetivo 17:
Fortalecer os meios de implementação
e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.

Objetivo 13:
Tomar medidas urgentes para
combater a mudança climática e seus
impactos.

Caminhando rumo à Sustentabilidade
A Sancor Seguros do Brasil é uma seguradora do
Grupo Sancor Seguros, com sede na Argentina.
Com presença consolidada também no Uruguai e
no Paraguai, a Sancor Seguros está no Brasil desde
2013, e com muito empenho e trabalho está
prestes a comemorar seu quinto aniversário em
terras brasileiras. Chegamos ao nosso país irmão
com o propósito de proteger as conquistas de
nossos segurados, promovendo progresso e beme s t a r, e t e n d o c o m o g u i a u m a l o s o a
cooperativista que se mantém forte ao longo das
nossas sete décadas de história.
O Grupo Sancor Seguros estabeleceu uma
estratégia própria de sustentabilidade que
abrange não apenas a atenção e cuidado ao meio
ambiente, mas também a geração de valor
econômico e social levando em consideração o
desenvolvimento sustentável das nossas
comunidades e das futuras gerações. Entendemos
que a Responsabilidade Social se relaciona com
todas as responsabilidades de uma empresa aos
seus grupos de interesse, assim também para com
toda a sociedade na qual está inserida. Do mesmo
modo, o Processo de Responsabilidade Social e
Empresarial do Grupo Sancor Seguros é pensado
para acompanhar e proporcionar mudanças e
crescimento para todas as suas empresas.
A Sancor Seguros do Brasil assinou, em janeiro de
2017, sua adesão ao Pacto Global das Nações
Unidas, por meio da Rede Brasil. Assim,
manifestamos nosso rme compromisso com a
iniciativa do Pacto Global e sua proposta de
respeito e promoção de princípios referentes aos
Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e
Combate à Corrupção.

cooperação com o Instituto Sicoob, mantido por
nosso parceiro estratégico no Brasil, o Sicoob.
Essas medidas buscam se estender a todas as
dimensões da pessoa humana, como sua
educação, seu trabalho e sua saúde. Buscamos,
dessa maneira, promover o bem-estar e o
desenvolvimento de nossos clientes, corretores,
colaboradores e comunidades nas quais estamos
presentes.
Buscamos também trazer nossos grupos de
interesse para um diálogo aberto e sincero e, com
isso, desenvolver produtos e serviços que gerem
valor, com o melhor impacto positivo. Há muito
trabalho pela frente, e seguiremos empenhados
no caminho que ainda há para percorrer.
Por meio desta Comunicação de Progresso, a
primeira da Sancor Seguros do Brasil, rea rmamos
nosso integral compromisso e apoio aos Dez
Princípios do Pacto Global das Nações Unidas,
assim como seus Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Esta comunicação se refere ao
exercício do ano de 2017. Descrevemos aqui o
nosso progresso e as ações que estão sendo
tomadas para integrar os princípios e os objetivos
de sustentabilidade do Pacto Global.
Agradecemos imensamente aos nossos
colaboradores, clientes, corretores, parceiros
comerciais e todos aqueles que estão sendo
imprescindíveis para a história da Sancor Seguros.

Conforme o nosso compromisso assumido,
formamos um Comitê de RSE (Responsabilidade
Social e Empresarial) com o objetivo de iniciar as
medições e análises dos diversos indicadores de
consumo e emissão em nossa sede e em nossas
liais. A partir disso, tem sido possível ter uma visão
do impacto que estamos tendo na comunidade,
no meio ambiente e no próprio mercado. Esse
comitê é composto por colaboradores de diversas
áreas da Sancor Seguros e tem também como
função planejar e executar as primeiras ações do
nosso programa de RSE.
Outras ações já vinham sendo realizadas.
Contando agora com esse Programa, poderemos
melhorá-las continuadamente, rea rmando assim
nosso comprometimento com nossos grupos de
interesse. Dentre essas ações, destacamos a

Leandro Ariel Poretti
Diretor Geral da Sancor Seguros do Brasil S.A

Nossa origem está no Cooperativismo

Nascemos em 1945 como Sancor Cooperativa de
Seguros Ltda., em Sunchales, cidade no interior
da Argentina e considerada a Capital do
Cooperativismo naquele país. Essa cooperativa
deu origem ao Grupo Sancor Seguros, que hoje
abrange diversas outras empresas da área de
seguros, entre elas a Sancor Seguros. Crescemos
por toda a Argentina, e com muito trabalho ao

longo desses setenta anos, hoje somos uma das
empresas líderes daquele mercado.
A partir da experiência e conhecimento adquiridos
nesses anos, iniciamos então nossa expansão
internacional. Começamos em 2006, pelo Uruguai;
depois em 2009, o Paraguai; por m o Brasil, em
2013.

Brasil
Argentina
Sunchales

Paraguai
Assunção

Paraguai

Uruguai

Uruguai
Montevidéu

Argentina
Brasil
Maringá
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Do interior da Argentina
para o interior do Brasil
Quando realizamos os primeiros estudos de
viabilidade de xação no mercado brasileiro, em
2008, considerávamos a intenção de que a
sucursal brasileira da empresa tivesse aspectos
semelhantes à nossa matriz na Argentina, alocada
no interior do país, e não em um grande centro ou
capital. O Sul do Brasil foi a região mais propícia
para início dos trabalhos, pois sua matriz produtiva
e clima são muito parecidos com a Argentina, o
q u e f a c i l i t a r i a a a d a p t a ç ã o d o s s e g u ro s
agropecuários, que são a expertise da Companhia.
O cooperativismo agropecuário possui enorme
participação na economia brasileira, sendo
responsável por cerca de 50% do PIB agrícola.
Como a Sancor Seguros na Argentina também é
u m a co o p e rat i va , v i m o s n o Pa ra n á u m a
oportunidade de negócios e parcerias muito
grande, devido a esse Estado ser sede de diversas
cooperativas de agroindústrias de escala mundial.
Maringá, em especial, teve preferência por ser uma
cidade em pleno crescimento, de economia
diversi cada, que abriria oportunidades para
crescermos no Brasil. Outro motivo para a escolha

Paraná
Maringá - Matriz e Filial
Cascavel - Filial
Londrina - Filial
Curitiba - Filial
Ponta Grossa - Home Oﬃce

Santa Catarina
Blumenau - Filial
Chapecó - Home Oﬃce

Rio Grande do Sul
Porto Alegre - Filial
Caxias do Sul - Home Oﬃce
Passo Fundo - Home Oﬃce

Minas Gerais
Uberlândia - Filial
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da cidade como nossa sede brasileira é por
também ser sede do Sicoob Central Unicoob Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil nosso sócio e parceiro estratégico no Brasil.

Expansão em terras brasileiras
Em pouco mais de um ano após o início das
operações no Brasil, abrimos, em 2014, em
Curitiba, nossa primeira lial, logo seguida da
abertura da nossa lial na cidade de Londrina.
Deste modo, passamos a estar presentes nas três
maiores cidades do Paraná. Em 2015, partimos em
rumo a outros Estados, iniciando pela abertura da
nossa lial catarinense em Blumenau. Ainda em
2015 alcançamos os três Estados do Sul com a
abertura da nossa lial em Porto Alegre.
Em 2015 prosseguimos com nossa expansão pelo
Sul do país, dessa vez no Oeste do Paraná, com a
abertura da nossa lial na cidade de Cascavel. Em
2016, inauguramos em Curitiba o primeiro PASS
(Pronto Atendimento Sancor Seguros) e nossa
primeira lial na Região Sudeste do Brasil, em
Uberlândia, Minais Gerais; marcando o início do
processo de expansão da marca para outros
Estados do Brasil.

Inauguração das instalações
da nova Matriz em Maringá
Inauguramos em 2016 nossa nova sede para as
operações no Brasil. O edifício está localizado
no Novo Centro de Maringá. Nossa matriz
conta, atualmente, com três andares em
funcionamento. Está em andamento a
e x p a n s ã o d a s o p e r a ç õ e s p a r a o u t ro s
pavimentos do prédio.

Viviane Martinez, arquiteta e designer de
interiores, foi a responsável por planejar e dar
vida ao nosso novo espaço de trabalho, que
possui inspiração no prédio da nossa matriz
argentina em Sunchales. Em 2017 foi dado
início ao funcionamento do terceiro
pavimento, no quarto andar do edifício New
Tower Plaza. A nova sede da Sancor Seguros
do Brasil possui diversos ambientes, dentre os
quais se destacam as salas e espaços para
reunião, sala de treinamento, lactário,
refeitório e um espaço verde aberto ao
público. Além disso, estamos também ao lado
do futuro Terminal Intermodal de Maringá, o
que facilitará o deslocamento diário de
nossos colaboradores. Planejamos para 2018
a expansão das nossas atividades para mais
um pavimento, no terceiro andar do mesmo
prédio.

Imagens do interior da Nova Sede
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Filiais e Pontos de Atendimento

CURITIBA/PR

LONDRINA/PR

BLUMENAU/SC

PORTO ALEGRE/RS

CASCAVEL/PR

UBERLÂNDIA/MG

PASS CURITIBA/PR

PASS MARINGÁ/PR

PASS (Pronto Atendimento Sancor Seguros)

110.423 APÓLICES EMITIDAS
AUTOMÓVEIS

PATRIMONIAL

AGRONEGÓCIOS

emitidas

emitidas

emitidas

45.669
Apólices

28.097
Apólices

18.009
Apólices

PESSOAS

18.648
Apólices
emitidas

1.380 CORRETORES
FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

FILIAL

PORTO ALEGRE

CASCAVEL

BLUMENAU

LONDRINA

UBERLÂNDIA

CURITIBA

MARINGÁ

CORRETORES

CORRETORES

CORRETORES

CORRETORES

CORRETORES

CORRETORES

CORRETORES

221

112

292

121

83

387

164
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Nosso principal produto é a tranquilidade
Chegamos ao Brasil com um propósito claro:
“Proteger conquistas e sonhos, promover
progresso e bem-estar”. Seguimos nossa missão
de garantir proteção pessoal e patrimonial aos
nossos segurados com serviços de alta qualidade,
inovadores e com atendimento personalizado.
Contamos com uma equipe de trabalho que, além

de capacitada e inovadora, também possui um
forte sentido de compromisso social. Temos
desenvolvido e oferecido diversas opções de
coberturas para os ramos de seguros de veículos,
imóveis, agronegócios e pessoas. São várias
opções que inclusive podem ser personalizadas
conforme as necessidades de cada segurado.

AUTOMÓVEIS
AUTO SEGURO EXCLUSIVO
AUTO SEGURO COMPLETO
AUTO SEGURO ESPECIAL
AUTO SEGURO MODELO
AUTO SEGURO COMPACTO
AUTO SEGURO ESSENCIAL

AGRONEGÓCIOS
MULTIRRISCO AGRÍCOLA
VIDA RURAL
GRANIZO MAX
MÁQUINAS E EQUIP. RURAIS
FLORESTA

PESSOAS
VIDA
VIDA MULHER
VIDA CAPITAL GLOBAL
ACIDENTES PESSOAIS

PATRIMONIAIS
CONDOMÍNIO
EMPRESARIAL
RESIDENCIAL COMPLETO
RESIDENCIAL COMPACTO
RESIDENCIAL FÁCIL
RESIDENCIAL ESSENCIAL
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GOVERNANÇA
DO GRUPO
SANCOR SEGUROS

Grupo Sancor Seguros

Estamos organizados em um modelo de holding
que nos permite seguir uma mesma loso a nas
empresas geridas pelo Grupo Sancor Seguros,
assim como uma mesma gestão. Na Argentina, e
nos demais países, cada uma das empresas possui
sua própria diretoria; contudo, todas respondem

às decisões do Conselho de Administração da
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
Os membros do Conselho são eleitos de forma
democratica durante uma assembleia realizada
anualmente.

Sancor Seguros do Brasil S.A
No Brasil, a Sancor Seguros tem sido conduzida
pelo Sr. Leandro Poretti, Diretor Geral para os
negócios do Grupo no país. Também fazem parte
da condução da empresa: Sr. Enio Fukai, Diretor de
Operações; Sr. Marcelo Salemme, Superintendente

de Tecnologia da Informação; Sr. Rafael Gozer,
Diretor Administrativo Financeiro; Sr. Roberto Udo,
Superintendente de Agronegócios; Rosimário
Pacheco, Superintendente Comercial; Sr. Juan Cruz
Irigo, Superintendente de Gestão Estratégica.

Estrutura Organizacional
Com a expansão das operações, além da nova
estrutura física, surgiu também a necessidade de
estabelecermos áreas especi cas para cada tipo de

FILIAL
LONDRINA

FILIAL
BLUMENAU

operação e suas funções. Con ra todos os itens da
nova estrutura organizacional no organograma
abaixo:

FILIAL
PORTO ALEGRE

FILIAL
UBERLÂNDIA

TESTES
FILIAL
CURITIBA

FILIAL
MARINGÁ

FILIAL
CASCAVEL

CONTROLADORIA

PROCESSOS DESENVOLVIMENTO

OPERAÇÕES

CANAL
COOPERATIVAS

INFRAESTRUTURA

CONTÁBIL

CANAL
CORRETOR
CONTAS
A PAGAR

SUPORTE
TÉCNICO

TECNOLOGIA

SISTEMAS

COBRANÇA

CONTABILIDADE

PROJETOS

FINANCEIRO

COMERCIAL
(Diretoria)
TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
SINISTROS

COMERCIAL

CONTÁBIL/
FINANCEIRA
(Diretoria)

(Superintendência)

SUBSCRIÇÃO

GESTÃO DE
PESSOAS
(Gerência)

AGRONEGÓCIOS
(Superintendência)

DIRETORIA
GERAL

GESTÃO
ESTRATÉGICA

COMUNICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
INTERNA
DE PESSOAS

CAPITAL
HUMANO

PREVENÇÃO
REGULAÇÃO
E
PRÉ-ANÁLISE DE SINISTROS

OPERAÇÕES
(Diretoria)

(Superintendência)

PERITOS
COMPLIANCE
E GESTÃO DE
RISCO

NORMAS
E PROCESSOS

JURÍDICO

ATUARIAL
(Gerencia)

SUBSCRIÇÃO
PESSOAS

DESENVOLVIMENTO
E HOMOLOGAÇÃO DE
NOVOS PRODUTOS
(Superintendência)

PLANEJAMENTO MARKETING E
E GESTÃO
COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA

SUBSCRIÇÃO
AUTO E RE

RECEPÇÃO

MARKETING

LOGÍSTICA

AUTO

RATING E

INFORMAÇÕES

SUBSCRIÇÃO
PATRIMONIAIS

PRODUTOS
AUTO

SINISTROS

ADMINISTRAÇÃO
DE APÓLICES

PERITOS E
PRESTADORES

AUTO E
RE

PESSOAS

IMPRESSÃO
E DESPACHO

PRESTADORES

Responsabilidade Social Empresarial
O Pr o c e s s o d e R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l
Empresarial (RSE) do Grupo Sancor Seguros
completou 12 anos em 2017. Fomos um dos
primeiros na Argentina a alinhar nossa estratégia
de negócio com um modelo de desenvolvimento
sustentável. Atualmente, no Grupo Sancor
Seguros, contamos com um amplo programa
intitulado Ciudadano Sustentable, por meio do
qual realizamos diversas campanhas e ações junto
aos nossos grupos de interesse na Argentina. Em
2016 foi a vez das nossas unidades no Paraguai,
Uruguai e Brasil somarem-se à estratégia de
sustentabilidade do Grupo, dando início a seus
próprios Processos de RSE.
As três unidades realizaram jornadas de
capacitação destinadas aos colaboradores dos
seus respectivos países, nas quais foram
apresentados conceitos fundamentais sobre
sustentabilidade. No Brasil participaram mais de
70 funcionários. Cada unidade formou seu próprio

Diálogo com
os grupos de
interesse.

Inovação no

Desenvolvimento
de produtos e
serviços
sustentáveis.

Comitê de RSE com os seguintes objetivos e
responsabilidades:
1. Integrar as empresas do Grupo no exterior ao
Processo de Responsabilidade Social Empresarial
(RSE) e à gestão transversal da sustentabilidade do
Grupo Sancor Seguros.
2. Difundir o Conceito e a Estrutura da RSE e da
Sustentabilidade.
3. Obter opiniões, sugestões e informações claras e
precisas sobre o desempenho da Companhia em
aspectos relacionados à RSE.
4. Desenvolver um plano anual de trabalho
integral de RSE alinhado à Estratégia de
Sustentabilidade do Grupo.
5. Medir o desempenho das atividades
econômicas, sociais e ambientais.

Em 2017 foram realizadas 7
reuniões pelo Comitê de RSE.

Desenvolvimento de
iniciativas de RSE
vinculadas à

prevenção,
segurança
e saúde.

Geração de
valor por meio

do conhecimento,
fortalecendo o
desenvolvimento
científico.

Sistematização e

medição do
desempenho

econômico, social e
ambiental.

Nossa Estratégia de Sustentabilidade se baseia em cinco pilares,
postos em prática por meio de nosso Processo de RSE.
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Cidadão Sustentável: uma abordagem transversal
Para o Grupo Sancor Seguros liderar signi ca
principalmente poder trilhar um caminho no qual
partimos com nossos valores e podemos, também,
convidar outros a seguir conosco. Ser um exemplo
para os outros e ajudar a empoderar pessoas e
instituições para, em conjunto, podermos gerar
verdadeiras mudanças. Em 2015, na nossa Matriz
em Sunchales, lançamos um projeto de integração
que chamamos de “Ciudadano Sustentable”
(Cidadão Sustentável) e que hoje é o coração da
nossa gestão de sustentabilidade.
Com essa nova abordagem que somamos aos
resultados de 11 anos de gerenciamento de
sustentabilidade, esperamos alcançar tanto

efeitos diretos no negócio (redução de sinistros,
fraudes, mor tes, doenças, inadimplência,
processos judiciais e despesas) como também
conquistar aspectos referentes à geração de bemestar, segurança e solidariedade entre as pessoas,
criando assim valor econômico, social e ambiental.
A ideia dessa estratégia global e integradora de
toda a nossa gestão de sustentabilidade é
promover um "Cidadão Sustentável" em cada
pessoa vinculada à organização, vista da
perspectiva de uma empresa de seguros e de
saúde. Para isso, propomos que por meio do seu
comportamento essa pessoa atinja as cinco
variáveis apresentadas a seguir:

Cidadão
SUSTENTÁVEL

Consciência
Seguradora

Prevenção

Assegure seu
Patrimônio

Prevenção
na Rua

Alimentação
Adequada

Cumpra
as normas

Adote a política
de digitalização

Assegure sua
Pessoa

Prevenção
no Lar

Atividade física
habitual

Não cometa nem
permita fraudes

Use as ferramentas
da web

Assegure sua
Família

Prevenção
na sua Empresa

Exames de saúde
periódicos

Guie-se por valores
solidários

Use seus recursos
responsavelmente

Assegure sua
Empresa

Prevenção
na Escola

Zero
Vícios

Cumpra com os
compromissos

Dê um destino sustentável
para os seus resíduos

Saúde

Ética e
Integridade

Meio
ambiente

Participação ativa e trabalho conjunto
A Sancor Seguros no Brasil também assinou a
adesão ao Pacto Global. Esse programa das Nações
Unidas tem por nalidade promover o diálogo
social para a criação de uma cidadania corporativa
mundial, que permita conciliar os interesses das
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empresas com os valores e demandas da
comunidade local e da sociedade como um todo.
O Pacto Global traz 10 princípios, divididos em
quatro áreas: direitos humanos, relações de
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Participação em eventos comerciais
Durante o ano de 2017 também estivemos
presentes em eventos do setor agroindustrial
brasileiro, realizados por cooperativas desse
grande mercado. Além disso, participamos de

Coopavel - Show Rural
Entre os dias 6 e 10 de fevereiro, marcamos
presença pela segunda vez no Show Rural,
organizado pela Coopavel. O tradicional evento
realizado em Cascavel trouxe como objetivo, mais
uma vez, difundir tecnologias dedicadas ao
aumento da produtividade de pequenas, médias e

congressos empresariais com a nalidade de
trocar e adquirir novos conhecimentos por meio
do contato direto com pro ssionais de várias áreas.

À direita, parte da Diretoria da Sancor Seguros do Brasil,
acompanhando o evento.

grandes propriedades rurais. Nessa ocasião,
lançamos o cialmente o nosso Seguro de
Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Também
convidamos os participantes do evento a visitarem
o nosso estande para conhecerem mais sobre esse
e os demais produtos que oferecemos.

2° Fórum das Cooperativas Agropecuárias

Nos dias 3 e 4 de abril foi realizado, na cidade de
São Paulo, o 2º Fórum das Cooperativas
Agropecuárias, evento em que participamos como
patrocinadores. Na ocasião, presidentes, diretores
e superintendentes de cooperativas
agropecuárias de todo o país se reuniram com a
nalidade de discutir soluções para o crescimento
dos negócios das maiores cooperativas do Brasil.
Imagens: divulgação.
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Lidere - Encontro Empresarial

A Associação Comercial e Industrial de Londrina
(ACIL) promoveu, nos dias 4 e 5 de outubro, o
Lidere 2017. Participamos como patrocinadores
desse encontro, que teve como objetivo
apresentar o que há de mais atual do mundo
corporativo no cenário nacional, e que ofereceu
também uma grande oportunidade para troca de
experiências. O evento, realizado no Espaço Villa
Planalto, em Londrina, contou com a presença de
cerca de 800 participantes.
Imagens: ACIL - acil.com.br

Verão 2017
Entre janeiro e fevereiro de 2017, marcamos
presença no verão catarinense. Estivemos nas
praias de Florianópolis, Itapema, Imbituba,
Garopaba, onde mais uma vez foi possível realizar
uma comunicação próxima com nosso público.
Dando sequência a nossa missão de proteger,
disponibilizamos garrafas d'água, viseiras, guardasóis e chinelos, além de sorvetes e leques para
maior conforto das pessoas com que tivemos
contato naquelas semanas.
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Reconhecimentos e Premiações
Melhor Desempenho Global

A 14ª Edição do Prêmio Segurador Brasil
contemplou a Sancor Seguros com o prêmio
Melhor Desempenho Global. O evento foi
organizado pela Brasil Notícias e realizado em São
Paulo, no dia 30 de março de 2017. A elaboração
das análises cou a cargo da Silcon Estudos
Econômicos.
Evento de entrega da premiação. Imagens: Revista Segurador Brasil.

500 Maiores Empresas do Sul

O anuário "500 maiores do Sul", divulgado pela revista
Amanhã e feito em parceria com a PwC Brasil, classi cou
a Sancor Seguros do Brasil entre as maiores empresas do
sul do país, posicionando a mesma na 140ª posição das
empresas do Paraná e na 390ª posição na Região Sul.
Evento de entrega das distinções. Imagem: Gustavo Granata/Agência Preview.
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PRÁTICAS JUSTAS
DE OPERAÇÃO

Desempenho econômico
Tivemos no ano de 2017 um crescimento de
vendas de 18% em relação ao ano anterior,
alcançando a cifra de R$ 291.828.356,93 de
faturamento. Também reduzimos em 15,4% nossa
taxa de sinistralidade geral, nalizando o ano com
63,20%, e alcançando o objetivo estabelecido no
começo do exercício de 2017.

Depois desses primeiros cinco anos de operações,
em que foram necessários diversos investimentos,
planejamos equilibrar nossas Finanças em 2018.
Assim, nos preparamos para que, nos próximos
anos, possamos crescer e gerar lucro em todos os
ramos da Companhia.

2015

2016

2017

FINANCEIRO
Disponibilidades e Investimentos

R$ 94.183.934,46

R$ 179.744.791,14 R$ 225.934.287,98

Patrimônio

R$ 38.767.022,19

R$ 52.801.540,65

R$ 99.840.953,58

Utilidades

R$ -19.880.699,61

R$ -52.192.670,12

R$ -14.035.242,31

R$ 145.617.738,82

R$ 254.209.510,95 R$ 291.828.356,93

CLIENTES
Faturamento anual
Porcentagem de Sinistralidade

74,15%

94,49%

63,20%

81

174

214

R$ 5.432.393,77

R$ 10.435.426,65

R$ 11.877.897,56

COLABORADORES
Quantidade de colaboradores
Remunerações
FORNECEDORES
Quantidade de fornecedores

1.748

1.948

2.276

R$ 24.745.747,36

R$ 58.347.273,32

R$ 136.110.101,28

R$ 8.589.361,65

R$ 15.352.864,41

R$ 21.434.760,97

R$ 8.729.870,30

R$ -432.659,80

R$ 36.754.324,65

Valor econômico distribuído

R$ 11.974.875,39

R$ 19.194.535,71

R$ 27.480.347,15

Valor econômico retido

R$ -3.245.005,09

R$ -19.627.195,51

R$ 9.273.977,50

*

R$ 40.000,00

R$ 110.000,00

R$ 214.860,52

R$ 259.929,78

R$ 625.000,00

*

*

R$ 60.000,00

R$ 214.860,52

R$ 299.929,78

Pagamentos a fornecedores
SETOR PÚBLICO
Total de impostos pagos
VALOR ECONÔMICO
Valor econômico criado

INVESTIMENTO SOCIAL
Instituto Sicoob
Doações e Patrocínios
RSE
TOTAL

R$ 795.000,00

* Não houve aporte de valores nesse período.
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Anticorrupção
Estabelecemos e levamos adiante diversas
medidas que visam prevenir casos de corrupção
no âmbito público e privado. Tais medida são

extremamente importantes em instituições da
indústria de seguros, muito visada para ações
fraudulentas.

Ética e Transparência
Estamos em processo de atualização de nosso
Código de Ética, no qual estabelecemos princípios
éticos de conduta que devem ser seguidos por
todos os pro ssionais da Sancor Seguros, nos
processos de tomada de decisão e no modo de
conduzir os negócios com as empresas com as
quais mantemos vínculo.
Esse código abrange todos os colaboradores que
mantêm vínculo com a Sancor Seguros, sendo eles,
estagiários, menores aprendizes, pro ssionais que
prestam serviços e assessores, administradores,
membros estatutários ou não da diretoria.

O código aborda temas como: Propriedade
Intelectual; Compromisso com a Informação;
Con itos de Interesse; Responsabilidade dos
Gestores; Assédio e Abuso de Poder; Medidas
Anticorrupção; Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Brindes, Presentes e Hospitalidades; e Violação e
Penalidades.
Pa r a e f e t i v a r a p r o p o s t a d e s s e c ó d i g o,
continuaremos trabalhando com ações de
Compliance, oferecendo também um canal para
denúncias. O código já está em processo de
nalização.

Prevenção a Fraudes e Lavagem de Dinheiro
Além do curso de Combate à Fraude e Prevenção à
Lavagem de Dinheiro estamos também em
processo de implantação de duas políticas. A
primeira se refere à Prevenção e Combate à
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao

Gestão Integrada
de Riscos e Controles
A complexidade do mercado de seguros exige o
desenvolvimento de processos e controles cada
vez mais e cientes. Outra grande necessidade
desse mercado é a devida adequação às normas
do setor. São ações que devem ser contínuas com o
objetivo de manter os padrões de conformidade e
integridade dos negócios da Sancor Seguros do
Brasil.
Para isso, as áreas de Controles Internos e de
Compliance & Gestão de Riscos da Sancor Seguros
trabalham de maneira totalmente integrada.
Juntas, possuem a nalidade de assegurar o
cumprimento das normas e regulamentos
vigentes no país, adotando boas práticas de
gestão de riscos e atendimento às recomendações
feitas por auditorias.
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Terrorismo, acompanhada de outra política
especí ca contra fraudes. Com isso, visamos
continuar com medidas que nos permitam reduzir
a probabilidade de que a Organização possa ser
utilizada para cometer atos ilícitos.

GESTÃO
DE RISCOS

CONTROLES
INTERNOS

COMPLIANCE

MITIGAR RISCOS
PREVENIR FRAUDES
SALVAGUARDAR IMAGEM
ASSEGURAR INTEGRIDADE
DAS INFORMAÇÕES

CONTROLES INTERNOS

GESTÃO DE RISCOS

COMPLIANCE

MITIGAR RISCOS • PREVENIR FRAUDES • SALVAGUARDAR IMAGEM
ASSEGURAR INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES
CONTROLES INTERNOS
• Assegurar adequada documentação de processos de negócio.
• Identi car riscos e oportunidades de melhoria.
• Desenhar e implementar controles.
• Aplicar testes sobre controles executados pela organização.
• Integrar os controles e estimular seu compartilhamento.
• Reportar eventuais de ciências dos controles à diretoria, média gerência e à área de gestão de riscos.

GESTÃO DE RISCOS & COMPLIANCE
• Avaliar, quanti car e monitorar a exposição de riscos da companhia.
• Avaliar e recomendar metodologias e ferramentas para a gestão de riscos.
• Desenvolver e acompanhar planos de ação que visem a sanar de ciências da Estrutura de Gestão Riscos.
• Assegurar relatórios adequados à Diretoria sobre a e ciência e e cácia da Estrutura de Gestão de Riscos.
• Propor ações para estimular a cultura de gestão de riscos na Empresa.
• Veri car conformidade ao ambiente interno e externo (regulações do setor de seguro).
• Servir como ponto de apoio na interpretação de normas e regulamentos.
• Monitorar, avaliar e apresentar ao público interno da empresa as alterações na legislação e marco regulatório.
• Funcionar como guardião e incentivador dos códigos de ética e de conduta.
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POLÍTICAS INTERNAS

POLÍTICAS INTERNAS IMPLANTADAS
NOME DA POLÍTICA

OBJETIVO

DATA PUBLICAÇÃO

Contabilização de Eventos Manuais

Estabelecimento de regras aplicáveis à inserção
manual dos lançamentos contábeis no Sun System.

11/08/2016

Compliance

Princípios, diretrizes e responsabilidades a serem
seguidas por cada um dos colaboradores da Sancor
Seguros do Brasil S.A, para fortalecimento
e cumprimento de disposições legais e
regulamentares, normas internas e externas, bem
como incorporação de princípios de integridade e
conduta ética.

13/10/2016.
Em processo
de revisão.

Investimentos

De nir parâmetros e diretrizes a serem seguidos
para a realização de Investimentos, visando
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

01/11/2016

Fechamento Contábil Mensal

De nir as regras a serem observadas para execução
do Fechamento Contábil Mensal, por todas as Áreas
envolvidas.

29/11/2016

Atuária

De nir parâmetros e diretrizes a serem seguidos
para tratamento das atividades relacionadas aos
cálculos atuariais, de forma a garantir segurança na
análise, mensuração e administração dos riscos,
bem como atendimento às exigências regulatórias.

20/01/2017

Compras e Pagamentos

Estabelecer as responsabilidades, de nir critérios
de compras e xar limites de autoridade para
tomadas de decisão nas diversas operações da
Sancor Seguros.

01/04/2017

Provisão de Sinistros
a Liquidar - Judicial

Estabelecer os critérios e padronizar os
procedimentos obrigatórios a serem respeitados no
registro e manutenção da reserva, para fazer frente
às demandas judiciais relativas a sinistros.

19/05/2017

Provisão de Sinistros
a Liquidar - Administrativa

Estabelecer os critérios e padronizar os
procedimentos obrigatórios referentes às
constituições de suas provisões.

06/07/2017

Viagens

Estabelecer as diretrizes a serem seguidas para
realização de viagens corporativas nacionais e
internacionais, de nindo padronização dos
procedimentos de solicitação, autorização,
reembolso e prestação de contas das despesas.

01/08/2017

Venda Interna de Veículo Salvado

Estabelecer normas para venda interna de salvados
aos colaboradores da SSB.

05/10/2017.
Revisado em 20/12/2017.

Uso do Cartão Corporativo

Estabelecer critérios e diretrizes para utilização do
cartão de crédito corporativo no pagamento de
despesas a serviço da SSB.

08/12/2017

Atendimento às Demandas da SUSEP

Estabelecer diretrizes para a Sancor Seguros
recepcionar, responder e atender de forma correta e
tempestiva os Ofícios, Cartas, Orientações,
S olicitações, Representações e demais
correspondências oriundas da SUSEP.

27/12/2017
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POLÍTICAS INTERNAS

POLÍTICAS INTERNAS EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO
NOME DA POLÍTICA

OBJETIVO

STATUS

Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento
ao Terrorismo

Estabelecer as regras a serem seguidas por todos os
colaboradores da Sancor Seguros de forma a prevenir,
identi car e coibir as situações que possam ter relação com os
crimes de lavagem de dinheiro e/ou nanciamento do
terrorismo em suas operações.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Subscrição de
Automóvel

Estabelecer critérios a serem seguidos pelos subscritores do
Ramo Automóvel da Sancor Seguros, para tomada de decisão
quanto à aceitação ou não de determinados riscos.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Subscrição de
Agronegócios

Estabelecer critérios a serem seguidos pelos subscritores do
Ramo Rural da Sancor Seguros, para tomada de decisão
quanto à aceitação ou não de determinados riscos.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Subscrição Patrimonial

Estabelecer critérios a serem seguidos pelos subscritores do
Ramo Residencial/Patrimonial da Sancor Seguros, para
tomada de decisão quanto à aceitação ou não de
determinados riscos.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Subscrição de Pessoas

Estabelecer critérios a serem seguidos pelos subscritores dos
Seguros de Pessoas da Sancor Seguros, para tomada de
decisão quanto à aceitação ou não de determinados riscos.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Controles Internos

Estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades a serem
seguidos na Sancor para fortalecimento dos Controles
Internos.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Salvados

Estabelecer normas para administração dos salvados Auto
visando obtenção de maior resultado com a comercialização.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Tecnologia da Informação

Alinhamento das ações de TI no âmbito da SUSEP em
alinhamento com as diretrizes do governo federal e
orientações dos órgãos de controles.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Gestão de Riscos

Visando estabelecer parâmetros e padronizar procedimentos
relacionados à implementação, monitoramento, análise
crítica e melhoria contínua da gestão de riscos da empresa,
institui a Política de Gestão de Riscos, cujo objetivo é manter
padrões de conformidade e integridade aos seus negócios.

Em processo de
aprovação com
a Diretoria.

Contra Fraudes

O propósito da Política de Prevenção a fraudes é orientar o
direcionamento das ações a serem tomadas de forma a
prevenir, detectar e corrigir operações suspeitas de fraudes,
sejam internas ou externas.

Em andamento.

Utilização de Veículo Corporativo

Estabelecer critérios para utilização dos veículos da Sancor
Seguros. correspondências oriundas da SUSEP.

Em andamento.

Inadimplência

Estabelecer critérios para controle da inadimplência.

A iniciar.

Comissões

Estabelecer critérios de comissionamento para a área
comercial da Sancor Seguros.

A iniciar.

Benefícios

Estabelecer critérios para concessão de benefícios para os
colaboradores da Sancor Seguros.

A iniciar.

OUVIDORIA
Temos uma ouvidoria como forma de oferecer para nossos segurados e corretores um canal direto de comunicação.
Telefone: 0800 888 0402 - E-mail: ouvidoria@sancorseguros.com
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PRÁTICAS DO
TRABALHO

Indicadores laborais
Nosso quadro de colaboradores está composto
por 91% de efetivos, 7% de estagiários e 2% de

Função

Colaboradores Homens Mulheres

Jovem Aprendiz
Estagiários
Técnicos
Auxiliares
Analistas
Recepcionistas
Secretaria Executiva
Reguladores Técnicos
Especialista de Sinistro Auto
Especialistas de Subscrição Auto
Supervisão Comercial
Gestores de projetos
Executivos de contas
Coordenadores
Gerentes
Superintendência e Direção

4
14
24
22
69
5
1
3
1
2
1
2
15
15
22
7

75% 25%
65% 35%
50% 50%
32% 68%
64% 36%
0% 100%
0% 100%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
0% 100%
100%
0%
60% 40%
87% 13%
77% 23%
100%
0%

Total de colaboradores ao nal de 2017

207

Mulheres

37,68%

Homens

62,32%

participantes do programa Jovem Aprendiz.
Encerramos o ano de 2017 com 207 colaboradores.

ÁREA

Colaboradores

%

Agronegócios
Atuarial
Comercial
Contábil/Financeiro
Desenvolvimento de Produtos
Diretoria Geral
Gestão de Pessoas
Gestão Estratégica
Operações
Tecnologia da Informação

18
4
49
16
1
2
4
13
61
39

8,70%
1,93%
23,67%
7,73%
0,48%
0,97%
1,93%
6,28%
29,47%
18,84%

TOTAL

207

100%

ALOCAÇÃO

Colaboradores

Matriz
Filial Uberlândia
Filial Porto Alegre
Filial Maringá
Filial Londrina
Filial Curitiba
Filial Cascavel
Filial Blumenau

80,19%
1,93%
2,89%
2,41%
1,93%
2,41%
2,41%
3,38%

Dados demográ cos
Fizemos uma pesquisa com o propósito de
conhecermos melhor nosso quadro de

c o l a b o r a d o r e s . Fo r a m r e s p o n d i d o s 1 8 2
questionários, resultando em 91% de participação.

RENDA FAMILIAR

FAIXA ETÁRIA

1 a 3 Salários mínimos
4 a 6 Salários mínimos
7 a 10 Salários mínimos

8%
8%

11 a 15 Salários mínimos
Acima de 15 Salários mínimos

Faixa Etária
46%

16%
24%
17%

24%

10%

44%

2%
14 a 17
anos

1%
18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 44
anos

45 a 54
anos

55 a 64
anos
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Escolaridade
Seguindo nosso gene cooperativista, buscamos
construir relações cada vez mais sólidas, porém
ainda adaptáveis ao longo do tempo. Protegemos
os direitos básicos de nossos colaboradores,
garantindo condições de trabalho justas e
decentes, trazendo também oportunidades de
desenvolvimento e crescimento tanto pessoais
como pro ssionais. Dessa maneira, além de um
ambiente laboral digno, buscamos oferecer
também um nível digno de vida para nossos
colaboradores e colaboradoras.

67,10%

19,70%
10,50%
2,60%
Ensino médio

Ensino superior Pós-graduação

Mestrado

O Programa de Benefícios
para os colaboradores do
Grupo Sancor Seguros
O programa SOMOS foi desenvolvido com a
nalidade de agrupar toda a diversidade de
benefícios que a Sancor Seguros oferece para seus

colaboradores. São benefícios que vão desde o
conforto durante o trabalho até o cuidado com a
saúde.

Balanço
Assistência

Surpresas

- Descontos em seguros - 40%
do valor do seguro com 1% de comissão
- Copa e Cafeteria - Chá e diversos
tipos de café
- Vale-Transporte - Incluindo estagiários
- Vale-Alimentação - Incluindo
estagiários
- Vale-Refeição

- Sala das Mães - Espaço dedicado
a colaboradoras em período de
amamentação
- Dias festivos livres - Véspera de
Natal e Ano Novo

Bem-estar
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Vacinação contra a gripe
- Ginástica Laboral - Programa Pausa Ativa
- Alimentação saudável na empresa Diferentes tipos de fruta a cada semana
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- Convênios de descontos com
restaurantes
- Convênios de descontos com
academias
- Convênios de descontos com
o cinas de automóveis

Celebrações
- Presente de Aniversário
- Cesta de Natal
- Festa do Seguro

Segurança e saúde ocupacional
de nossos colaboradores
Pausa Ativa: Em 2017, depois de realizar
avaliações físicas, iniciamos o programa Pausa
Ativa. Os colaboradores da matriz em Maringá são
convidados a realizar pausas para alongamentos
com o acompanhamento de um pro ssional. Os
exercícios acontecem duas vezes por semana por
aproximadamente quinze minutos, toda terçafeira durante a manhã e sexta-feira no período da
tarde. Participam da atividade, em média, 37
colaboradores.
Quick Massage: Disponibilizamos uma sessão de
massagem rápida para nossos colaboradores,
tendo por nalidade proporcionar um momento
de relaxamento e aumento do bem-estar
no ambiente de trabalho. A ação durou
aproximadamente um mês e contou com a
participação de 76 colaboradores.
Sala das Mães: Em julho de 2017 abrimos um
lactário dentro da nossa sede em Maringá. O
espaço, de uso exclusivo para mulheres em
período de amamentação, oferece todo cuidado e
conforto para a extração e conservação do leite
durante a jornada laboral. Esse espaço visa
também garantir o pleno desenvolvimento de
suas crianças, além de oferecer bem-estar para
nossas colaboradoras. Ainda não foi estabelecida
uma veri cação do número de colaboradoras
utilizando o espaço.
Acima imagens da Pausa Ativa, Quick Massage e Sala das Mães.

Experiência
para os mais jovens
Programa Jovem Aprendiz
O ferecemos a opor tunidade da primeira
experiência pro ssional para jovens entre 14 e 17
anos que estejam matriculados no Ensino
Fundamental ou Médio. Além da integração social
e do desenvolvimento pessoal e pro ssional, o
período como jovem aprendiz auxilia no aumento
da renda familiar e, por consequência, a melhoria
da condição social desses jovens. Encerramos 2017
contando com quatro participantes nesse
programa.

Tivemos, em 2017, duas turmas
do Programa Jovem Aprendiz,
totalizando 8 participantes.

Programa de Estágios
A experiência no ambiente laboral é muito
proveitosa para a formação acadêmica de futuros
pro ssionais. Contratamos estagiários que
estejam cursando o Ensino Superior em diversas
áreas, para experiências nas quais possam colocar
em prática seus conhecimentos, assim como
a p re n d e r n o vo s p ro c e d i m e n t o s. N o s s o s
estagiários recebem mensalmente uma bolsa,
auxílio para transporte e vale-alimentação. O
estágio é também uma oportunidade para
posterior efetivação no quadro de colaboradores.

Estagiaram conosco 25 jovens,
dos quais 14 continuam em
seus estágios e 8 foram efetivados.
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Desenvolvimento
Humano e Pro ssional

Realizamos e disponibilizamos treinamentos,
cursos e palestras durante todo o ano para nossos
colaboradores. São capacitações especí cas
conforme as necessidades de cada setor, e outras
de âmbito geral.
Academia de líderes: Iniciado em 2017, esse
curso já conta com a participação de diretores,
gestores e gerentes, totalizando 43 participantes.
Curso de Língua Espanhola: Esse curso também
foi iniciado em 2017 e é disponibilizado em modo
presencial, em diferentes níveis, contando com
professores nativos e material didático. Participam
atualmente 44 colaboradores de diversas áreas e
setores.

TEMAS DE TREINAMENTOS

PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA

Academia de líderes
Programa de Treinamento
Comercial
Programa de Desenvolvimento
de Corretores
Crivo
Combate à Fraude e Prevenção
à Lavagem de Dinheiro
Espanhol
Fundamentos de Seguros
Tableau Básico
Tableau Avançado
Resseguro
Multiplicadores de Treinamento
Assessorias Comunicacionais Agentes da Mudança

43

40h

16

8h

18

6h

10

8h

176

3h

44
40
12
18
8
13

24h
8h
12h
2h
16h

14

2h

Palestra Câncer de Mama

22

1h

Capacitação em Análise de
Processos e Melhoria Contínua
Palestra Saúde do Homem
Sun e Vision
Sinistros Duvidosos
Gestão de Riscos

9

28h

28
6
29
15

1h
12h
1h 40m
2h 30m

TOTAL DE PARTICIPANTES: 521

Brigada de Emergência
Quando ainda estávamos em nossa antiga sede
em 2016, na Rua Arthur Thomas, formamos uma
brigada composta por 8 colaboradores. No
entanto, devido à mudança para a nova sede e o
cancelamento do contrato com a empresa
responsável pelos treinamentos da nossa brigada,
não pudemos reiniciar ainda os treinamentos

considerando as características do nosso novo
espaço.
Ainda assim, em outubro de 2017, a administração
do prédio em que nossa sede está alocada realizou
um treinamento de incêndio com 8 horas de
duração, no qual participaram 2 de nossos
colaboradores.

Pesquisa de Clima
e Compromisso
Entre o nal de maio e começo de junho de 2017,
aplicamos uma Pesquisa de Clima e Compromisso,
simultaneamente, para todos os colaboradores
com mais de seis meses de experiência conosco.
Essa Pesquisa foi voluntária e elaborada de modo a
resguardar o anonimato dos participantes.
A partir dessa pesquisa, foi possível conhecer a
opinião dos nossos colaboradores sobre o
trabalho, o ambiente laboral e suas expectativas
nesse âmbito. Os resultados obtidos ajudaram na
elaboração de um mapa sobre como nos
encontramos no que se refere ao clima laboral,
para assim planejarmos ações para cada um dos
pontos abordados.

No entanto, devido às mudanças estruturais pelas
quais estávamos passando naquele período,
tivemos um problema na aplicação da pesquisa.
Parte dos participantes se classi caram em setores
equivocados, que não os da Sancor Seguros do
Brasil, o que resultou no baixo percentual de
participação nessa pesquisa. Acreditamos que a
participação tenha sido maior. Porém, foi possível
computar devidamente apenas par te das
respostas, que apresentaram o seguinte resultado:

48% 88% 68%
78%
Índice de
Índice de

Porcentagem
Índice de
de participação Compromisso
na pesquisa

Clima

Satisfação*

* O Índice de Clima trata do que os colaboradores sentem estar recebendo da
organização. O Índice de Compromisso aborda a percepção do engajamento
dos colaboradores com a empresa. O Índice de Satisfação é obtido como
uma média entre os Índices de Clima e de Compromisso.
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ASSUNTOS DE
CONSUMIDORES

Compromisso com nossos
parceiros Corretores de Seguros
Sempre tivemos em mente a importância de
estabelecer e manter uma relação muito próxima
com nossos corretores de seguros, que são
grandes parceiros em nossa recente trajetória em
terras brasileiras. Buscamos rati car cada vez mais
o nosso compromisso por meio de diversas ações
conjuntas, que tragam benefícios e crescimento

para esses nossos parceiros, de maneira a criar uma
rica relação de cooperação. Com isso, oferecemos
as ferramentas e o apoio necessário, assim como
diversos cursos e treinamentos para que nossos
mais de mil e trezentos corretores possam realizar
seu trabalho da melhor maneira, oferecendo
também o melhor atendimento para nossos
segurados.

Lançamento da Nova Campanha Comercial
Durante os meses de fevereiro e março realizamos,
em todas as nossas liais, o lançamento da Nova
Campanha Comercial. Na ocasião, realizamos
também a premiação da campanha “Gol Olímpico”,
dedicada aos nossos parceiros de negócio, em que
a Romagna Corretora de Seguros foi a ganhadora
de um carro zero quilômetro. Lançamos também a
campanha Rumo à Rússia 2018, outro plano de
premiações aos nossos parceiros corretores e
corretoras de seguros.

Corretores acompanhados da gerente da
lial Porto Alegre, Estela de Moura.

Café da Manhã em Celebração ao Dia da Mulher
Convidamos nossas Corretoras
parceiras para um café da manhã. A
celebração dessa importante data
foi realizada em todas as nossas
liais, no dia 8 de março.

Participantes da celebração na lial da Sancor Seguros em Porto Alegre.
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No nosso DNA está o futuro
O gene da inovação também está em nosso DNA. É o momento de buscar novas práticas para atingir mercados globais.

O Programa NEO abrange projetos que levam
adiante o processo de mudança do “core” da
Sancor Seguros. Dentre esses projetos é possível
destacar a implementação do nosso novo sistema
baseado nos softwares Guidewire, o qual é
acompanhado pela transformação cultural que
tem sido conduzida em nosso modo de trabalhar.
O NEO tem por objetivo desenvolver um processo
de transformação tecnológica, visando dotar a
Sancor Seguros com plataformas e cientes e
robustas que acompanhem o desenvolvimento do
negócio em médio e longo prazo. Dessa maneira,
poderemos reduzir ainda mais o tempo entre o
desenvolvimento de nossos produtos e seu
posterior lançamento, diminuindo também a
dependência de outros sistemas nesse processo.
Além disso, poderemos proporcionar também
maior exibilidade para a expansão de nossos

canais de comercialização e distribuição.
Baseamo-nos nas Metodologias Ágeis, que têm o
objetivo de acelerar o desenvolvimento do
software visando à melhoria contínua de nossos
processos, gerando benefícios como o aumento
da comunicação e interação das nossas equipes,
redução de falhas e aumento na produtividade.
Os módulos encaminhados até então incluirão
nossos procedimentos de emissão, cobrança e
sinistros, assim como o nosso portal de corretores,
alcançando todo o ramo de Automóveis da Sancor
Seguros no Brasil. As implementações posteriores
abrangerão os ramos de Automóveis e Acidentes
Pessoais na Argentina e Agronegócios e
Residencial no Brasil. Depois do período de
desenvolvimento, implementação e testes do
software, daremos início ao seu uso efetivo a partir
do segundo semestre de 2018.
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Treinamentos e palestras
Realizamos treinamentos e palestras para que
nossas equipes possam oferecer o melhor apoio ao
trabalho dos nossos corretores e corretoras. Em

2017 foram realizadas ações em todas as cidades
nas quais temos lial.

Curso ou Treinamento

Data

Cidade

Carga Horária

Quantidade de
Participantes

Treinamento:
“Como Fazer do
Corretor de Seguros
um Parceiro Produtivo”

29/08/17

Maringá

8 horas

15

06/06/17

Curitiba

43

07/06/17

Blumenau

35

20/06/17

Londrina

22

21/06/17

Cascavel

22/06/17

Maringá

70

27/06/17

Porto Alegre

32

28/06/17

Uberlândia

40

11 e 12/09/17
26 e 27/09/17

Maringá

32 horas

18/09/17 e
09/11/17

Curitiba

16 horas

16/10/17 e
10/11/17

Cascavel

16 horas

Palestra:
“Corretora forte é
Corretora que vende”

Treinamento continuado:
“Coaching Corretor”

2 horas

45

45

23 e 24/10/17,
12 e 13/12/17

Blumenau

16 horas

06/11/17,
01 e 02/12/17

Porto Alegre

16 horas

20/11/17 e
05/12/17

Londrina

16 horas

TREINAMENTOS
E PALESTRAS
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Participação em eventos para

Pro ssionais do Mercado de Seguros
Em 2017, apoiamos e participamos de diversos
eventos do mercado de seguros do Brasil, com o
intuito de ouvir e entender as demandas e

perspectivas dos pro ssionais dessa área. Essas
ocasiões foram também grandes oportunidades
de mostrarmos nossos produtos.

5ª Convenção Nacional Lojacorr

Participamos da 5º Convenção Nacional Lojacorr
realizada em Curitiba nos dias 9 e 10 de março de
2017. O evento contou com a presença de
aproximadamente 700 corretores reunidos na
Expo Unimed na capital paranaense. Nessa
ocasião, o Diretor Geral, Leandro Poretti,
a p re s e nto u p a ra o p ú b l i co o s d a d o s d e
crescimento da Sancor Seguros.
À direita, o senhor Leandro Poretti, Diretor Geral da Sancor Seguros do Brasil.
Imagens: JRS Comunicação - jrscomunicacao.com.

9º Congresso
dos Corretores
Nos dias 16 e 17 de março, participamos do 9º
Congresso Estadual dos Corretores de Seguros de
Minas Gerais, realizado na cidade de Contagem, no
Actuall Convention Hotel. Entre palestras e painéis
sobre diversos assuntos do mercado segurador, o
evento foi um momento para o aprimoramento de
cerca de 500 pro ssionais do setor.
Imagens: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais
(CSP-MG) - cspmg.com.br
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8º Simpósio Paranaense de Seguros

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná
(SINCOR-PR) realizou em Curitiba, entre os dias 17
e 19 de maio, o 8º Simpósio Paranaense de
Seguros, em que participamos como
patrocinadores. O evento contou com cerca de 450

Imagem: Júlio Filho, Revista Seguros em Foco® - www.segfoco.br

participantes entre corretores e securitários e teve
uma ampla programação, com o objetivo de levar
re exões sobre o aperfeiçoamento das relações
entre corretores e seguradores.

Encor 2017

À direita estão membros das equipes da Sancor Seguros dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Imagens: Sindicato dos Corretores
do Rio Grande do Sul (Sincor-RS)/JRS Comunicação - jrscomunicacao.com.

Como uma das instituições patrocinadoras,
estivemos presente no Encontro Regional dos
Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul,
promovido pelo Sincor-RS. O evento teve como
tema “Retomando o Caminho do Crescimento”. A
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12ª edição do Encor aconteceu entre os dias 3 e 4
de agosto no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento
Gonçalves. O encontro contou com cerca de 1.200
participantes.

Compromisso com nossos clientes
Prevenção,
Entretenimento e Cultura

Señor Tango
Trouxemos para Maringá, diretamente da capital
argentina, o consagrado espetáculo Señor Tango.
O evento incluiu desde o tango argentino
tradicional até o que há de mais contemporâneo
nesse estilo. Señor Tango foi criado, dirigido e
produzido por Fernando Soler. Foi realizado em
Maringá, no dia 7 de junho, no Teatro Marista.

Desenvolvimento e lançamento de novos produtos
Seguro Auto Compacto
O Auto Compacto é uma apólice desenhada para
oferecer, de maneira acessível, as principais proteções
para automóveis. Esse seguro protege contra roubo ou
furto, colisão e incêndio, assim como danos materiais e
corporais contra terceiros e danos corporais contra
passageiros. Em caso de sinistro, o segurado conta com
carro reserva para sete dias, reboque do veículo em até
200 km, e socorro mecânico em até 100 km.

Máquinas e Equipamentos Rurais
Complementando ainda mais nosso portfólio de
seguros rurais, lançamos, em 2017, o seguro para
Máquinas e Equipamentos Rurais. Essa apólice garante
a proteção de bens e equipamentos utilizados em
atividades agrícolas, protegendo contra acidentes com
máquinas e implementes agrícolas, roubo ou furto,
entre outros imprevistos.
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PASS Maringá
Em 31 de julho de 2017 inauguramos nosso
segundo Pronto Atendimento Sancor Seguros
(PASS). Depois da capital paranaense, foi a vez de
Maringá também contar com esse espaço. No
PASS, além da análise de peritos antes da liberação
para o conserto, o segurado também pode realizar
vistorias prévias no veículo.
O PASS Maringá está localizado na Rua Arthur
Thomas, 792. Telefone: (44) 3024-1800, e-mail:
maringa@sancorseguros.com.
Da esquerda para a direita estão os senhores Juan Cruz Irigo ,
Superintendente de Gestão Estratégica; Enio Fukai,
Diretor de Operações; Leonardo Marengo, Gerente de Sinistros;
Raphael Polaquini, Gerente da Filial Maringá e; Leandro Poretti,
Diretor Geral da Sancor Seguros do Brasil.

Atendimento e Assistência
Em 2017 trabalhamos em parceria com duas
empresas de atendimento e assistência para os
ramos de Automóveis, Pessoas, Patrimonial e
Agronegócios, que registraram nesse período o
número de 20.851 acionamentos de assistência e
16.580 avisos de sinistros. Ainda em 2017, foram
registradas 464 reclamações em nosso SAC.

Sinistros Avisados
SINISTROS
RAMO

2017
SINISTROS

AGRO

3.139

AUTO

9.631

PATRIMONIAL

2.552

VIDA
TOTAL GERAL

1.258
16.580

Satisfação
Com o intuito de analisar a satisfação dos nossos
segurados perante as assistências prestadas, foi
realizada uma pesquisa com base na Metodologia
NPS (Net Promoter Score) na qual questionava-se o
seguinte: em uma escala de 0 a 10, o quanto você
recomendaria a Sancor Seguros para um amigo ou
colega? A pesquisa foi efetivada por meio do envio
de mensagens SMS para nossos segurados depois
da realização de uma assistência.

12.664
Foi o número total
de pesquisas
enviadas
por SMS

73%

dos
entrevistados
responderam

Nota 9,0
Média que
ultrapassou a
meta estabelecida
de 8,5

Serviços de Atendimento e Suporte
Com o objetivo de facilitar e aumentar a e ciência
no atendimento, estabelecemos os seguintes
Assistência 24 Horas
assistencia@sancorseguros.com
Telefones
4003 0393 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 200 0393 (Demais localidades)

Assistência Internacional
Telefone
+55 11 4133-6880 (inclusive a cobrar)

Seguros de Automóveis, Sinistros
e Consultas de Apólices

canais de apoio para nossos corretores e
segurados.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC) - Elogios, sugestões, reclamações
e informações em geral.
sac@sancorseguros.com
Telefones
4003 0392 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 200 0392 (Demais localidades)

SAC - De ciência auditiva ou de fala
Telefone
0800 888 0399

Telefones
4003 0395 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 200 0395 (Demais localidades)
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Atendimento ao Corretor
corretores@sancorseguros.com
Telefones
4003 0394 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 888 0394 (Demais localidades)

Ouvidoria
ouvidoria@sancorseguros.com
Telefone
0800 888 0402

FAX
Telefone
44 3046 5505

PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS

DECLARAÇÃO E POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
DO GRUPO SANCOR SEGUROS

No Grupo Sancor Seguros, proibimos qualquer
forma de discriminação, trabalho forçado ou
infantil. Estamos comprometidos em promover a
diversidade e a inclusão, assim como a oferecer
condições laborais seguras e saudáveis, que
mantenham a integridade física, psicológica e a
dignidade básica de qualquer pessoa.
Estamos atentos à possibilidade de integração de
indivíduos de grupos vulneráveis, cujos direitos
humanos possam estar sendo afetados. Nosso
compromisso consiste em seguir aumentando a
capacidade de nossa gestão para identi car e
responder às adversidades de maneira efetiva.
Concerne a todos nós o dever de respeitar os
direitos humanos. As organizações têm o potencial
de afetá-los direta ou indiretamente; respeitá-los
implica tomar medidas concretas para evitar
situações de vulnerabilidade de tais direitos. Dessa
maneira, em todo o Grupo Sancor Seguros,
participamos ativamente em sua promoção, para
que sejam respeitados por e para todas as pessoas.
Em nossa Declaração e Política de Direitos
Humanos, tornamos pública essa convicção. Para
nós, isso é um requisito indispensável em nossas
atividades, que associamos a nossa missão de
oferecer proteção pessoal e patrimonial para
nossos segurados. Esta Política está fundamentada
nas seguintes declarações internacionais:
• Carta Internacional de Direitos Humanos,
formada pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos, pelo Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos e seus dois protocolos, e pelo Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais.
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• Declaração da Organização Internacional do
Trabalho, referente aos Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho.
• Pacto Global das Nações Unidas.
• Os Princípios das Nações Unidas para o
Empoderamento das Mulheres.
• Guia de Princípios Orientadores sobre Empresas e
Direitos Humanos: Ações práticas do marco das
Nações Unidas para “Proteger, Respeitar e Reparar”.
• Guia de Direitos da Criança e Princípios
Empresariais (UNICEF, Pacto Global e Save the
Children).
• Informe do Representante Especial do Secretário
Geral para a questão dos Direitos Humanos e
empresas transnacionais e outras empresas, John
Ruggie.
• O trabalho realizado como membros do Human
Rights Working Group (Nações Unidas) e em
especial seu modelo de política de Direitos
Humanos, e diretrizes trabalhadas anualmente.
• Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
e suas Metas para 2030 (Nações Unidas).
A Política de Direitos Humanos do Grupo Sancor
Seguros alcança a todos os grupos de interesse
que se relacionam com a empresa em sua esfera de
in uência, tanto colaboradores e diretores, assim
como corretores de seguro e toda sua cadeia de
valor.

TRABALHO PELA INCLUSÃO SOCIAL

Recentemente, a Fundación Huésped outorgou o
Reconhecimento de Boas Práticas a diferentes
empresas, entre elas o Grupo Sancor Seguros, por
suas ações de prevenção, informação e não
discriminação como parte da iniciativa “Empresas
comprometidas na resposta ao HIV/Aids”.
O Grupo foi reconhecido especi camente por ter
se incorporado a essa iniciativa em 2015 com todas
as empresas que o compõem; por replicar as ações
nos quatro países onde opera: Argentina, Uruguai,
Paraguai e Brasil; além de traduzir todos os
materiais sobre HIV e sexualidade para o
Português, e doá-los à iniciativa da Fundación
Huésped e da UNAIDS em prol de estabelecer
contato com outras empresas brasileiras.
Também foi valorizado o feito de termos realizado
um teste de conhecimentos entre nossos
colaboradores e, com base nas respostas,
desenhar um plano de comunicação, incluído no
âmbito do Programa interno “ComprometeRSE A p o y a n d o l o n u e s t r o ”, n a s u a e d i ç ã o
“ComprometeRSE con la Inclusión Social”.

Programa de Inclusão
Com o propósito de que o Grupo Sancor Seguros
seja uma empresa inclusiva em todas as
dimensões e âmbitos possíveis, buscamos
promover a diversidade tanto dentro do âmbito do
trabalho, assim como junto aos nossos grupos de
interesse e de nossa esfera de in uência. Para isso,
estamos trabalhando em um processo de inclusão
que permita valorizar as diferenças individuais
geradoras de potencialidade e aprendizagem,
empoderando os grupos vulneráveis ou em
condições de desvantagem.
Os objetivos do programa são:
• Comprometer-se com a inclusão social e sua
promoção no âmbito laboral.
• Gerar um ambiente acessível para pessoas com
algum tipo de incapacidade.
• Implementar um programa de emprego
inclusivo.
• Ampliar a inclusão em relação à cadeia de valor.

O grau de envolvimento nessa iniciativa é
reconhecido pela Fundación Huésped por meio de
três níveis, dos quais nossa empresa obteve todos:

• Conscientizar os colaboradores sobre aspectos
relacionados à diversidade.

Nível 1 - VERMELHO, por ter assinado a declaração
de compromisso;
Nível 2 - PRATA, por ter realizado duas ações
direcionadas ao controle do HIV/Aids e;
Nível 3 - DOURADO, por ter se destacado na
implementação das ações com colaboradores,
famílias, comunidade e/ou grupos da cadeia de
valor, nos assegurando que a informação e
políticas de Não Discriminação alcancem 100% de
nossos colaboradores.

• Comprometer-se e promover a inclusão na
sociedade nos demais grupos de interesse.
Para alcançar esses objetivos são necessários uma
série de passos prévios que estamos começando a
seguir, como a elaboração de um Código de
Diversidade dentro do Código de Ética, aplicável a
todas as empresas do Grupo Sancor Seguros.
O programa abarca cinco eixos e este ano
começamos a trabalhar em dois deles: a
acessibilidade e o compromisso com a inclusão.

ACESSIBILIDADE

EMPREGO
INCLUSIVO

NEGÓCIOS
INCLUSIVOS

CONSCIENTIZAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA

COMPROMISSO
COM A INCLUSÃO
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PARTICIPAÇÃO ATIVA
E DESENVOLVIMENTO DE
NOSSAS COMUNIDADES

COOPERATIVISMO E APOIO ÀS
NOSSAS COMUNIDADES

Temos como loso a o Cooperativismo, e
buscamos sempre levá-lo adiante em nossas
ações. Isso considerando também o fato que no
Brasil não somos uma cooperativa, como ocorre
em nossa matriz na Argentina.
No entanto, em parceria com o nosso sócio

Sicoob Central Unicoob e por meio do Instituto
Sicoob seguimos apoiando, como parceiros
cooperadores, medidas que visam trazer
desenvolvimento para nossas comunidades,
sempre tendo, como orientação principal, o
cooperativismo.

Educação Cooperativista
Programa Cooperjovem
O programa Cooperjovem foi criado com o
objetivo de, por meio de ações educativas,
d i s s e m i n a r o s p r i n c í p i o s e a c u l t u ra d o
cooperativismo. Desde 2013 o Instituto Sicoob
vem desenvolvendo o programa com foco em
professores do ensino fundamental de escolas
públicas e privadas. Os docentes são capacitados
para se apropriarem da cultura da cooperação

Programa Cooperativa Mirim
O programa fomenta a criação de cooperativas em
escolas e demais instituições que atendam
crianças e adolescentes. Contando com a
orientação de um Professor Orientador, essas
cooperativas são dirigidas pelos próprios alunos. A
nalidade é o desenvolvimento de competências,
hábitos e atitudes por meio de uma prática
pedagógica que dissemina os princípios do
cooperativismo, harmonizando-os aos interesses

como ferramenta propulsora de mudança e
transformação social, utilizando, para isso,
uma prática educativa interdisciplinar e
transdisciplinar. Em 2017, o programa abrangeu 31
municípios do Paraná, Pará, Amapá e Rio de
Janeiro, sendo realizado em 215 instituições. Nesse
período, 1.396 professores participaram das
capacitações, que resultou em mais de 29 mil
alunos atendidos.

com a comunidade, na produção de bens ou
prestação de ser viços, obtendo, por m,
responsabilidades sociais, morais e econômicas
dentro e fora do ambiente escolar, com
distribuição dos resultados proporcionais entre os
membros participantes. Em 2017, estavam em
funcionamento 17 cooperativas mirins, com
diversos focos de aprendizado, desde artesanato
até produção de alimentos e reciclagem. Os
projetos estão sendo realizados em cidades do
Paraná e Pará e contam com 587 participantes.
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Educação Financeira
Se Liga Finanças
O programa é composto por seis módulos
e é destinado a jovens entre 15 e 29 anos de
idade. Os princípios primordiais da
Educação Financeira são apresentados
por meio de workshops, nos quais se
privilegiam os aspectos práticos e a
interatividade entre os participantes. Em
2017, foram 16 turmas participantes com
um total de 655 participantes em 11
municípios no Paraná, Minas Gerais e Rio
de Janeiro.

Palestras de Educação Financeira
Voluntários em associações comunitárias,
universidades, escolas públicas e privadas
ministram palestras que abordam temas como a
relação das pessoas com o dinheiro, realização de

sonhos, destino do dinheiro, importância da
elaboração de orçamentos, endividamento e
investimentos. Foram 69 municípios atendidos
nos estados do Paraná, Pará, Amapá e Rio de
Janeiro, totalizando 241 palestras para um público
de 6.532 participantes.

Educação Ambiental
Palestras de Educação Ambiental
Voluntários do Instituto Sicoob realizam palestras
sobre Educação Ambiental nas quais realizam
ações de conscientização e distribuição de
cartilhas. Os temas abordados se relacionam,
principalmente, ao desenvolvimento sustentável e
à importância do consumo responsável. As ações
são promovidas em parceria com instituições
locais, como escolas, empresas e associações. Em
2017, foram 15 cidades atendidas em um total de
75 palestras e ações, resultando em um público de
2.095 participantes.
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Eventos Culturais
Programação Cultural Sicoob
O Instituto Sicoob realiza anualmente
apresentações culturais de teatro, música,
dança em diversas cidades. A instituição
oferece apoio também a eventos culturais
tradicionais. São espetáculos itinerantes
com o objetivo de levar eventos culturais
para comunidades com pouco acesso a
esse tipo de evento. Em 2017, foram sete
apresentações realizadas nas cidades
paranaenses de Matelândia, Cafelândia,
Céu Azul, São José dos Pinhais, Altônia,
Apucarana e Ubiratã. Cerca de 23 mil
pessoas compareceram a esses eventos.

Demais apoios e parcerias
Projeto Judô para Todos - Um Ippon
no Preconceito
Efetuamos a doação de um tatame e cinquenta
quimonos para alunos do projeto Judô para Todos
– Um Ippon no Preconceito, realizado pela
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE). A entrega foi realizada no dia 8 de agosto
em uma cerimônia na própria instituição.

Ecos do Ingá – 2ª Edição
Participamos como patrocinadores da segunda
edição do Ecos do Ingá, que teve como tema a
Guitarra Brasileira. O evento foi realizado em
Maringá, no Parque do Ingá, nos dias 20 e 21 de
maio e contou com cinco apresentações. Nos dois
dias de evento estiveram presentes cerca de mil

pessoas, que puderam prestigiar shows de
Paulinho Lima, André Siqueira, Mario Conde,
Nelson Faria e Roberto Menescal com participação
especial da cantora Cris Delanno. Além das
apresentações o evento contou também uma
o cina ministrada por Nelson Faria no Teatro
Barracão, com 200 vagas disponíveis.
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Comunicação e Conscientização
Buscamos promover a conscientização sobre
problemas que afetam a saúde pública, utilizando
para isso nossa comunicação interna para nossos
colaboradores como também a comunicação
externa para nossos parceiros e clientes. Através
de e-mail Marketing, jornais, revistas, vídeos e
nossa conta no Instagram, pretendemos oferecer
informações e alertas sobre problemas como o

câncer de mama, o câncer de próstata, acidentes
no trânsito, entre outros. Dentre as campanhas
mensais que participamos, como o Outubro Rosa
e o Novembro Azul, destacamos o Maio Amarelo.
Essa campanha contou com produção de peças
grá cas e audiovisuais, e contou com um total de
156 curtidas, e 145 visualizações.

O Outubro Rosa é um movimento que
acontece em todo o mundo para
conscientizar sobre os cuidados com a
saúde feminina. Em especial, no
diagnóstico precoce de câncer de mama.

AGENDE SEUS EXAMES

E FIQUE TRANQUILA.
O câncer de mama, se descoberto no
início, pode ser tratado com grandes
chances de cura. Por isso, é importante
fazer exames regulares. O mês de
outubro representa a causa, mas o
cuidado deve ser o ano todo.

FIQUE PROTEGIDA.

VOCÊ MERECE VIVER TRANQUILA.

Capitais e regiões
metropolitanas:

Outras
localidades:

SAC - Deficiência
auditiva ou de fala:

Ouvidoria:

4003 0392

0800 200 0392

0800 888 0399

0800 888 0402

Edifício New Tower Plaza - Torre 2
Av. Duque de Caxias, 882 - Zona 1
CEP 87013-180 - Maringá - PR

www.sancorseguros.com.br

SANCOR SEGUROS - CNPJ 17.643.407/0001-30. O registros deste plano na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br por meio de seu número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Neste mês, a saúde do homem recebe atenção
especial por conta da campanha Novembro Azul.
É um esforço de mobilização e conscientização, que deve
durar o ano inteiro. Cuide-se. Faça exames regularmente.

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A - CNPJ 17.643.407/0001-30.
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www.sancorseguros.com.br

CUIDADOS COM O
MEIO AMBIENTE

Espaço verde na nova Matriz
Um ambiente desfrutado tanto por colaboradores
como pela comunidade em geral foi construído ao
lado da nova Matriz da Sancor Seguros. Foi uma
forma encontrada de retribuir à cidade de Maringá
por sua recepção ao Grupo. A praça conta com
projeto paisagístico, bancos, lixeiras e bicicletário,
sendo mantidos pela empresa. O projeto,
localizado no Novo Centro de Maringá, recebeu

investimento de R$ 500 mil, e foi assinado pela
arquiteta Viviane Martinez.
Ainda sobre a nova Matriz, todas as lâmpadas
instaladas são de LED, o que aumenta a e ciência e
reduz o consumo de energia. Além disso, os
materiais descartados são separados entre
orgânicos e recicláveis.

Coleta de dados e conscientização
A par tir da adesão ao Pacto Global e da
implantação do nosso próprio programa de
Responsabilidade Social Empresarial, foi dado
início à coleta de dados sobre consumo, em nossas

liais e matriz. Essa coleta tem por objetivo o
registro e a análise dos dados para que assim seja
possível traçar ações especí cas para a redução do
consumo.

CONSUMO DE ÁGUA
Média mensal em litros

CONSUMO DE ENERGIA
Média mensal em kW

IMPRESSÕES
Média mensal de folhas

COPOS DESCARTÁVEIS
Média mensal

29.236

28.495,25

40.324

9.000

De posse desses dados, planejamos medidas para
colocarmos em prática a partir de 2018, dentre as
quais ressaltamos as ações de conscientização
interna para redução de consumo de copos
descartáveis, água e energia por parte de nossos
colaboradores. Outra ação a ser tomada será a
instalação de impressoras com sistemas que
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permitam a impressão apenas por meio do cartão
pessoal de cada colaborador. Uma ação que já tem
sido feita e será ampliada e melhorada é o descarte
seletivo de resíduos sólidos. Estamos buscando
estabelecer parcerias com cooperativas de
reciclagem para, assim, termos a certeza que
estamos dando o destino correto para nossos
resíduos.

Descarte correto
de peças de automóveis
Em parceria com empresas de reprocessamento,
temos trabalhado para efetuar a destinação
correta das peças de descarte, ou seja, as peças que
são substituídas nos veículos dos segurados e de
terceiros. As peças descartadas são recolhidas das
o cinas e transportadas até a empresa responsável
Curitiba e Região
Metropolitana

41 peças
219,6 kg

pelo procedimento. Os itens com possibilidade de
reutilização são então cadastrados, fotografados e
etiquetados. As demais peças sem possibilidade
de reutilização são enviadas de volta para a
indústria para serem reaproveitadas como matéria
prima para novas peças.

Média mensal de
peças recolhidas

Santa Catarina

18 peças

Média de kg
recolhidos

Esse procedimento é uma maneira de
preservarmos o meio ambiente contra a poluição
química, além de reaproveitarmos matérias-

83,7 kg

primas que seriam desperdiçadas, economizando
também no processo industrial que seria
necessário para fabricá-las novamente.

Adaptação do campo
para mudanças climáticas
A Agricultura é uma das atividades que mais têm
contribuído para a Economia brasileira. Todavia, se
trata também de um setor altamente dependente
de fatores climáticos. Mudanças de temperatura
ou na distribuição das chuvas, por exemplo,
podem causar desde o aumento de doenças até
danos devido a tempestades mais intensas. Nesse
cenário, o volume de prejuízos econômicos pode
ser imenso, causando transtornos nanceiros para
produtores rurais.
Em um contexto de mudanças climáticas, há
grande necessidade de expansão dos seguros
agrícolas. Entretanto, apenas 15% da área plantada
no Brasil está coberta. Levando em consideração o

ambiente de riscos econômicos que envolvem a
produção no campo, a Sancor Seguros trouxe para
o Brasil seu conhecimento em seguros rurais.
Temos desenvolvido coberturas para cultivos,
áreas de re orestamento e bens em áreas rurais.
Além disso, temos trabalhado em conjunto com
cooperativas com a nalidade de ampliar cada vez
mais o número de agricultores protegidos no
Brasil.
Até o exercício de 2016, emitimos 10.617 apólices
totalizando 600 mil hectares de área protegida.
Atualmente, a Sancor Seguros é a segunda maior
seguradora no ramo Agrícola na Região Sul,
e a terceira no Brasil.

Coberturas patrimoniais
adequadas a fenômenos naturais
Problemas causados por fenômenos
meteorológicos extremos não afetam apenas o
c a m p o. A S a n c o r S e g u r o s t a m b é m t e m
disponibilizado coberturas patrimoniais com

proteção para danos causados por eventos
climáticos como vendavais, furacões, ciclones,
tornados, granizo, fumaça, alagamentos e
inundações.
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INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DESTE
RELATÓRIO

Processo de RSE da Sancor Seguros no Brasil
A partir da nossa adesão ao Pacto Global das
Nações Unidas em 2017 e com a apresentação da
primeira Comunicação de Progresso (COP) deste
ano, iniciamos formalmente o nosso Processo de
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), que
conta com o compromisso da Direção Geral da
empresa e o apoio da Gerência de RSE da Matriz do
Grupo Sancor Seguros na Argentina.
Nosso processo de RSE é a estrutura que
desenvolvemos para implementar nossa
estratégia de Sustentabilidade. Consiste na
análise, organização e sistematização de todos os
processos necessários para a implementação da
Responsabilidade Social Empresarial. Essas ações
são desenvolvidas por meio do diálogo com
nossos diferentes grupos de interesse (internos e
externos), elaboração de planos de ação
relacionados à sustentabilidade e publicação dos
resultados deste Processo em um Relatório de
Sustentabilidade. Desta forma, esse Processo nos
ajuda a conhecer e compreender quais são os
aspectos relevantes que, como companhia de
seguros, devemos abordar diante do desa o que
assumimos em promover o desenvolvimento
sustentável da Companhia e da sociedade.
Esse Processo de RSE será implementado ano após
ano, pois se retroalimentará das expectativas dos
nossos públicos, de maneira que possamos
entender o que eles esperam de nós, reforçando
nossos vínculos e gerando benefício mutuamente.
As etapas do Processo são:
1. Preparar internamente - Identi car: iniciamos
o Processo realizando uma análise das melhores
práticas no setor de seguros e um diagnóstico do
estado da sustentabilidade em nossa empresa.
Além disso, sensibilizamos a Alta Administração,
criamos um Comitê de RSE e realizamos um
exercício para identi car questões materiais e
mapear grupos de interesse.
2. Ouvir - Analisar - Incorporar: iniciamos o
diálogo com nossos funcionários para entender
suas opiniões e expectativas sobre o nosso
programa estratégico Ciudadano Sustentable
(Cidadão Sustentável), traçando também diversos
planos que, após serem analisados e validados,
serão incorporados ao nosso gerenciamento de
sustentabilidade.

3. Medir - Veri car - Comunicar: com base no que
foi feito durante todo o ano no Processo de RSE,
apresentamos este nosso primeiro Relatório de
Sustentabilidade com os resultados, objetivos e
indicadores de desempenho econômico, social e
ambiental.

Análise de Materialidade:
os assuntos relevantes do nosso negócio
Realizamos uma análise das questões materiais da
Sancor Seguros no Brasil, cujo objetivo foi
identi car as questões estratégicas que são de alto
impacto para nosso negócio, a indústria de
seguros, e para os nossos grupos de interesse. Em
uma fase inicial, esse exercício foi realizado pelos
membros do Comitê de RSE e pelo Diretor da
Sancor Seguros no Brasil e, como resultado,
identi camos questões-chave dentro de cada
Diretriz Fundamental da ISO 26000 que devem
orientar o nosso Processo de RSE.
Seguem abaixo os estágios que caracterizam o
processo realizado para a de nição da nossa
materialidade:
Fase 1: Identi cação
Com base nas questões materiais da Matriz e das
tendências da indústria nacional, identi camos os
aspectos materiais para nossa Organização.
Também levamos em consideração fontes internas
e externas da empresa para esse exercício
(Diretrizes Fundamentais da ISO 26000 e Princípios
do Pacto Global das Nações Unidas).
Etapa 2: Priorização
Esta etapa inicial foi realizada pelo Comitê de RSE e
pela Direção Geral, e priorizou 24 temas relevantes
apresentados na lista a seguir.
Etapa 3: Validação
A Alta Direção realizou a validação desse exercício
e, por sua vez, aprovou o conteúdo deste Relatório
de Sustentabilidade.
Etapa 4: Revisão
Este Relatório foi revisado e aprovado pela Alta
Direção da Sancor Seguros do Brasil S.A.
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Grá co de relevância e impacto
+

10

RELEVÂNCIA PARA OS GRUPOS DE INTERESSES

RELEVÂNCIA

18
23
11
15
6

13

8
20
4
16
24

3

21
1
17
5
9

2
7
12
22
14

-

19

RELEVÂNCIA

-

IMPACTO

IMPACTO DO NEGÓCIO

+

IMPACTO

Referências
PRÁTICAS JUSTAS DE OPERAÇÃO
1 - Gestão de fornecedores: processo de
contratação, avaliação, desenvolvimento
e diálogo.
2 - Luta contra a corrupção (prevenção a lavagem
de dinheiro e antifraude).
3 - Presença no mercado.
4 - Desempenho econômico.

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
13 - Segurança nas estradas.
14 - Cuidado e promoção dos Direitos Humanos
na cadeia de valor (segurança nas estradas
com fornecedores).
15 - Trabalho com a comunidade e os Direitos
Humanos.
16 - Respeito pelos Direitos Humanos.

PRÁTICAS LABORAIS
5 - Segurança e saúde dos colaboradores.
6 - Relações empresa/colaboradores,
comunicação, formação e desenvolvimento
humano.
7 - Diversidade e igualdade de oportunidades.
8 - Emprego, condições de trabalho e proteção
social.

PARTICIPAÇÃO ATIVA E DESENVOLVIMENTO
DE NOSSAS COMUNIDADES
17 - Promoção do Cooperativismo e Educação.
18 - Infância: prevenção, saúde e segurança.
19 - Mecanismos de reclamação sobre impactos
na sociedade.
20 - Cumprimento das leis.

CANAL DE VENDAS/PARCEIROS
COMERCIAIS
9 - Educação e proteção da saúde, segurança
e privacidade dos segurados.
10 - Responsabilidade por produtos e serviços.
Cumprimento de lei e regulamentações.
11 - Compromisso com clientes (serviço de
atenção e apoio). Desenvolvimento de novos
produtos.
12 - Compromisso com o canal de vendas.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE
21 - Conscientização dos colaboradores e
sociedade; trabalho com as unidades de negócio.
22 - Adaptação de estratégias de produtos
e serviços à mudança meteorológica.
23 - Uso sustentável dos recursos e energia.
24 - Conformidade ambiental dos produtos e
serviços.

Mapeamento dos grupos de interesse
O Comitê de RSE realizou um exercício preliminar
de mapeamento das partes interessadas, cujo
objetivo era conhecer os principais públicos do
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Sancor Seguros no Brasil. Aqui estão os resultados
desse exercício:

Funcionários
e suas
famílias

Diálogo para um Cidadão Sustentável

Meio
ambiente

No âmbito do nosso Programa de Cidadania
Sustentável, lançamos um processo de
conscientização, comunicação e diálogo para
divulgar este projeto que busca gerar um “Cidadão
Sustentável” em cada pessoa. Desta forma, em
junho de 2016, realizamos Rodadas de Diálogo
com nossos colaboradores para ouvir suas ideias
sobre como poderíamos implementar os
princípios propostos pelo Programa em nossos
negócios.

Segurados

Grupos
de
interesse

Comunidade

Governo

Corretores

70 colaboradores participaram das consultas.
Reunimos 106 propostas de trabalho que
sistematizamos e depois as nalizamos em
planos de ação.

Fornecedores

PROGRAMA CIDADÃO SUSTENTÁVEL

Resultados quantitativos consolidados sobre Planos de Ação.
Re exão e planejamento sobre os pontos de trabalho e seus impactos nos grupos de interesse.
FORNECEDORES COMUNIDADE

CORRETORES

SEGURADOS

COLABORADORES TOTAL

CONSCIÊNCIA SEGURADORA

4

3

2

4

5

18

DEDICAÇÃO PELA PREVENÇÃO

4

4

2

6

5

21

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

4

6

3

5

8

26

CONDUTA ÉTICA

5

2

2

3

5

17

CUIDADOS COM O AMBIENTE

5

5

4

5

5

24

TOTAL

22

20

13

23

28

106

Re exão sobre a função como cidadão sustentável
Não Respondeu

Não

Sim

100%
92%

97%

96%

72%

72%

72%

40%
29%
24%
11%

4%

0%

4%

31%

25%
9%

1%

3%

0%

15%
4%

1%1%

0% 3%

4% 1%

0%3%

3%

7%4%

4%
0%
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Contribuição da Sancor Seguros no Brasil para a Agenda 2030
Em setembro de 2015, a Organização das Nações
Unidas anunciou a agenda de desenvolvimento
para os próximos 15 anos, composta por 17
Objetivos com 169 metas integrais e indivisíveis
que abrangem as esferas econômica, social e
ambiental. Esses Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) visam erradicar a pobreza,
proteger o planeta e garantir a paz e a

prosperidade para todos. Portanto, seu sucesso
depende do envolvimento e da ação de todos os
atores envolvidos.
Como companhia de seguros, nos juntamos ao
compromisso já feito anteriormente por nossa
Matriz, para contribuir com a nossa experiência e o
impacto da nossa empresa nos seguintes
objetivos:

Desta maneira, nós da Sancor Seguros no Brasil,
contribuímos e continuaremos contribuindo com
o mais completo cumprimento dos Objetivos de
Sustentabilidade, atuando de forma responsável

no que se refere aos 10 Princípios do Pacto Global
das Nações Unidas, como também encontrando
oportunidades de geração de valor abrangendo
aqueles Objetivos que selecionamos.

Comprometimento com o Pacto Global das Nações Unidas
Este Relatório de Sustentabilidade é a nossa
primeira Comunicação de Progresso como
demonstração do nosso compromisso com o

Pacto Global das Nações Unidas. Na tabela a seguir
mostramos a correspondência entre os Princípios
do Pacto e as páginas deste documento.

CUMPRIMENTO DO PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES UNIDAS
CATEGORIA
Direitos Humanos

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
Princípio 1 - Apoiar e respeitar a proteção de direitos
humanos reconhecidos internacionalmente.
Princípio 2 - Assegurar-se de sua não participação
em violações destes direitos.

Trabalho

Contra a Corrupção

28, 29, 40, 41
32, 40, 41

Princípio 3 - Apoiar a liberdade de associação e
o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

27, 40

Princípio 4 - Eliminar todas as formas de trabalho
forçado ou compulsório.

40, 43

Princípio 5 - Abolição efetiva do trabalho infantil.

27 a 30, 40, 43

Princípio 6 - Eliminar a discriminação no emprego.

25, 27, 40, 41

Princípio 7 - Apoiar uma abordagem preventiva
aos desa os ambientais.

Meio ambiente

PÁGINAS

6, 15, 16, 44, 48, 49, 53

Princípio 8 - Desenvolver iniciativas para promover
maior responsabilidade ambiental.

44, 48, 49, 53

Princípio 9 - Incentivar o desenvolvimento e difusão
de tecnologias ambientalmente amigáveis.

49

Princípio 10 - As empresas devem combater a corrupção
em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.
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22 a 25, 30, 32, 53

Âmbito de Aplicação e Orientações
sobre o Relatório
Este é o primeiro Relatório de Sustentabilidade da Sancor Seguros do
Brasil S.A., empresa do Grupo Sancor Seguros da Argentina,
abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de
2017 (exercício econômico da Sancor Seguros no Brasil).
Utilizamos, de maneira preliminar, os seguintes padrões internacionais
relacionados ao Processo de RSE:
· Norma Internacional ISO 26000 de Responsabilidade Social
· Pacto Global das Nações Unidas – COP Ativa
· Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas
A Gestão de Sustentabilidade da Sancor Seguros está atrelada à
Estratégia de Sustentabilidade do Grupo Sancor Seguros e estruturada,
igualmente a este Relatório, com base nos 7 Princípios Fundamentais da
Norma ISO 26000 de Responsabilidade Social.
Estabelecemos o uso da Norma Internacional ISO 26000 como guia para
integrar a responsabilidade social aos nossos valores e práticas.
Com este Relatório apresentamos também nossa primeira
Comunicação de Progresso (COP) em seu nível Ativo, demonstrando
nosso apoio ao Pacto Global das Nações Unidas. Com base na adesão a
esses compromissos, oferecemos ao público uma síntese das políticas e
diretrizes para a gestão do relatório nas áreas de direitos humanos,
trabalho, meio ambiente e luta contra a corrupção. Seguindo o
compromisso do Grupo Sancor Seguros, foi realizada para este Relatório
uma análise preliminar da contribuição da Sancor Seguros do Brasil S.A.
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos
comprometendo a realizar futuramente uma análise mais profunda da
nossa contribuição à Agenda 2030.
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