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COMPROMISSOS AMBIENTAIS ASSUMIDOS EM INVESTIMENTO 

Em 2021, o Grupo revisou os compromissos ambientais assumidos em matéria de investimento, 

que serão de aplicação a partir de 2022: 

• Não investir em empresas com 20 % ou mais da receita proveniente de energia produzida 

com carvão. 

• Não investir em empresas com planos de expansão de energia de mais de 300 (MW) à base 

de carvão. 

• Não investir em empresas que obtenham 20 % ou mais da receita por meio de extração e/ou 

produção anual de carvão térmico superior a 20 milhões de toneladas. 

• Não investir em companhias de carvão, gás e petróleo que não estejam comprometidas com 

um plano de transição energética, que permita manter o aquecimento global no máximo 

1,5⁰C acima da média de temperatura do período pré-industrial. 

COMPROMISSOS AMBIENTAIS ASSUMIDOS EM SUBSCRIÇÃO  

Em 2021, a empresa reforçou e modificou seus compromissos ambientais, avançando em sua 

atuação em favor da transição para uma economia de baixo carbono, acompanhando os clientes 

em seus processos de descarbonização e transição energética.  

Esses compromissos serão aplicáveis em todas as entidades do Grupo a partir de 2022 e o 

Comitê de Políticas de Subscrição realizará o acompanhamento de seu cumprimentoi. 

• A MAPFRE não oferecerá seguros a companhias de carvão, gás e petróleo que não se 

comprometam com um plano de transição energética que permita manter o aquecimento 

global no máximo 1,5⁰C acima em relação aos níveis pré-industriais. 

CARVÃO:  

Seguro para empreendimentos:  

• Não assegurará a construção de novas usinas de geração de energia movidas a carvão ou a 

exploração de novas minas. 

• Não assegurará a construção de novas infraestruturas que sirvam exclusivamente a 

construção e/ou exploração de minas de carvão térmico ou de centrais térmicas a carvão. 

Exceções podem ser estabelecidas caso a caso, as quais serão avaliadas levando em 

consideração os sistemas internos de análise ASG da empresa. Além disso, critérios como o 

estado de desenvolvimento do país, de acordo com a classificação da ONU, a dependência do 

país em carvão ou a consideração de alternativas renováveis ou de baixo carbono serão 

incluídos na avaliação. 

Seguro para empresas:  

• Não oferecerá seguros para empresas com 20 % ou mais da receita proveniente de energia 

produzida a partir de carvão térmico. 

• Não oferecerá seguros a empresas com planos de expansão de energia de Mais de 300 (MW) 

à base de carvão térmico. 
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• Não oferecerá seguros para novas empresas mineradoras que obtenham 20 % ou mais da 

receita da extração e/ou produção anual de carvão superior a 20 milhões de toneladas. 

No caso do resseguro, estes compromissos serão aplicados apenas a negócios facultativos. 

Descarbonização da carteira de seguros:  

• Em 2030, a MAPFRE deixará de ter em carteira programas de seguros relacionados com 

centrais de produção de eletricidade a partir do carvão ou a exploração de minas de carvão 

em OCDE, de empresas que não tenham assumido compromissos com a transição energética 

e a descarbonização. A partir de 2040, esse compromisso também será aplicado no resto do 

mundo, nos países onde a MAPFRE opera. 

PETRÓLEO E GÁS 

Areias betuminosas:  

• A MAPFRE não garantirá qualquer novo projeto relacionado à extração ou transporte de 

areias betuminosas. A MAPFRE, ao fechamento de 2021, não tem em sua carteira nenhuma 

apólice de seguro para a extração ou transporte de areias betuminosas. 

Projetos no Ártico (offshore/onshore):  

• A MAPFRE não garantirá novos projetos offshore/onshore individuais desenvolvidos no 

Ártico, para extração de gás ou petróleo e seu transporte. 

(Na definição do Ártico são consideradas todas as áreas ao norte do círculo Ártico, entre elas 

o refúgio Ártico.). 

PROTEÇÃO NOS PAÍSES EMERGENTES 

• Contribuirá para a redução da brecha de proteção, incrementando nosso apoio via resseguro 

de desastres naturais ao setor segurador em países em desenvolvimento, e procurando 

oportunidades de colaboração em iniciativas público-privadas. 

 
i ALCANCE 

O Grupo MAPFRE estabeleceu que esses compromissos ambientais são aplicáveis a todas as operações de seguros de 

Risco Industrial (Danos, Responsabilidade Civil, Transporte e Construção). 

 

Os compromissos ambientais assumidos pelo grupo MAPFRE são aplicáveis à renovação de contratos e novos 

contratos. 


