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COMPROMISSOS AMBIENTAIS 
EM MATÉRIA DE INVESTIMENTO 
E SUBSCRIÇÃO
PLANO DE SUSTENTABILIDADE 22-24 

Compromissos ambientais em investimentos 
Para continuar avançando com a contribuição da 

MAPFRE para a descarbonização da economia 

Não investir em empresas de carvão, gás e pe 
tróleo que não estejam comprometidas com 
um plano de transição energética2 que permita 
limitar o aquecimento global em torno de 1.5⁰C

CARVÃO
  Não investir em empresas que 20% ou mais de sua receita 
e/ou geração provenham de energia a carvão3. 

  Não investir em empresas com planos de expansão 
energética com base em carvão4 superiores a 300 (MW).

  Não investir em empresas que obtenham 20% ou mais de 
sua receita com a extração e/ou produção anual de carvão 
térmico superior a 20 milhões de toneladas.

  Em 2040, a MAPFRE deixará de ter em seu portfólio  
de investimentos ativos relacionados a usinas de  
geração de energia a carvão ou à exploração de minas  
de carvão térmico.

PETRÓLEO E GÁS 
  A MAPFRE não irá investir em empresas nas quais mais de 
15% de sua receita esteja direta ou indiretamente vinculada 
a areias betuminosas

e alcançar os objetivos contratados, em 2022 o 

Grupo revisou seus compromissos ambientais 

assumidos em termos de investimento, os quais 

serão aplicados a partir de 20231:

1. ESCOPO: Os compromissos se aplicam a todos os investimentos ativos, investimentos passivos e investimentos sob a gestão de terceiros.
2. Definição de acordo com o Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Espanha).
3, 4. Se refere a carvão mineral térmico.
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Compromissos ambientais em subscrição
Em 2022, a empresa reforçou e modificou os seus 

compromissos ambientais, avançando, portanto, 

em sua atuação a favor da transição para uma 

economia de baixo carbono, acompanhando  

clientes nos seus processos de descarbonização e 

transição energética.

Esses compromissos serão aplicáveis a todas as 

entidades do Grupo a partir de 2023 e o Comitê 

de Políticas de Subscrições do Grupo MAPFRE 

monitorará seu cumprimento5.

CARVÃO
  A MAPFRE não irá segurar empresas geradoras de energia 
elétrica nas quais mais de 20% de suas receitas e/ou 
geração provenham de energia produzida a partir de 
carvão7.

  A MAPFRE não irá segurar empresas de geração de energia 
com planos de expansão de energia de mais de 300 (MW) 
baseados em carvão8. 

  A MAPFRE não irá segurar novas mineradoras que 
obtenham 20% ou mais de suas receitas da extração e/ou 
produção anual de carvão térmico superior a 20 milhões de 
toneladas.

  A MAPFRE não irá segurar empresas nas quais 30% de 
suas receitas provenham do transporte de carvão mineral 
térmico.

No caso do resseguro, esses compromissos se aplicam ao 
negócio facultativo e a todos os contratos de resseguro com 
entidades controladas pelo Grupo MAPFRE.

A partir de 2024, a MAPFRE RE estabelecerá limites 
específicos de exposição ao carbono para contratos externos 
ao grupo nas linhas de negócios de danos, engenharia, 
acidentes, crédito e garantia e carga marítima.

Descarbonização da carteira de seguros: 

  Em 2030, a MAPFRE deixará de ter em seu portfólio 
programas de seguros relacionados a usinas de geração  
de energia a carvão ou exploração de minas de carvão 
mineral em países da OCDE, bem como empresas que 
não tenham estabelecido compromissos de transição 
energética e descarbonização. A partir de 2040, esse 
compromiso também será válido para os demais países 
onde a MAPFRE opera.

5. ESCOPO: O Grupo MAPFRE estabeleceu que estes compromissos ambientais se aplicam a todas as operações de seguros de Riscos Industriais (Danos, Responsabilidade Civil, Transporte 
e Engenharia). Os compromissos ambientais assumidos pelo Grupo MAPFRE são aplicáveis à renovação de contratos e novos contratos.
6. Definição de acordo com o Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Espanha).
7, 8. Se refere a carvão mineral térmico.

A MAPFRE não irá segurar empresas de carvão 
mineral, gás e petróleo que não se comprometam 
com um plano de transição energética6 que permita 
limitar o aquecimento global em torno de 1.5⁰C.
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PROTEÇÃO A PAÍSES EMERGENTES
  A MAPFRE irá contribuir para reduzir a lacuna de 
proteção, aumentando o apoio por meio do resseguro de 
catástrofes naturais para o setor de seguros em países em 
desenvolvimento e buscando oportunidades de colaboração 
com iniciativas público-privadas.

PETRÓLEO E GÁS  
  A MAPFRE não assegurará novos projetos individuais9 
ou suas infraestruturas associadas para a extração e 
produção de petróleo e gás de qualquer natureza, incluindo 
gás e óleo de xisto e exploração em águas ultraprofundas. 

Areias betuminosas: 

  A MAPFRE não irá segurar novos projetos relacionados com 
a extração ou transporte de areias betuminosas. A MAPFRE 
estebelece que até 2030 seu portfólio não terá nenhuma 
oferta de cobertura de seguro relacionado à extração ou 
transporte de areias betuminosas. 

Projetos no Ártico (offshore/onshore): 

  A MAPFRE não irá segurar novos projetos offshore/onshore 
individuais que se desenvolvam no Ártico10, para a extração 
de gás ou petróleo e seu transporte. 

9. É considerado projeto individual aquele que não faz parte de um programa de seguro do cliente, que deve estar comprometido com um plano de transição energética que permita limitar 
o aquecimento global em torno de 1,5⁰ C.
10. É considerado Ártico toda as áreas ao norte do círculo ártico, incluindo o refúgio ártico.


