
ODS de ação 
prioritária 

OBJETIVOS DA MAPFRE IMPACTO EM 
OUTROS ODS 

 

• Gerar impacto econômico e social positivo nos países onde operamos. 

• Contribuir, por meio de seguros, para a proteção das pessoas, de seu patrimônio e de suas poupanças.  

• Promover o desenvolvimento de produtos e serviços acessíveis e baratos para grupos vulneráveis. 

• Promover o microsseguro como ferramenta para a coesão social e o desenvolvimento econômico.  

• Gerenciar e prevenir riscos socioambientais, nossos e de nossa cadeia de valor e de clientes. 

• Contribuir para aliviar e restaurar a normalidade em situações extremas causadas por acidentes e desastres naturais, 
onde quer que operemos. 

• Criar oportunidades de emprego inclusivas e proporcionar condições de trabalho e salários decentes que incentivem 
as pessoas a se desenvolverem. Promover esses comportamentos como parte do gerenciamento sustentável de 
fornecedores. 

• Contribuir para a redução da pobreza desde a finalidade social da empresa, do voluntariado empresarial e da 
atividade da Fundación MAPFRE. 
 
Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 1.2, 1.4 e 1.5. 

 

 

• Gerenciar os riscos e impactos da nossa atividade, diretos e indiretos, na saúde e bem-estar e incluindo a proteção do 
meio ambiente e da biodiversidade como fiadores da saúde. 

• Promover ambientes de trabalho saudáveis e o bem-estar, contando com a representação e participação dos 
funcionários. 

• Contribuir, com o seguro, para a proteção da saúde e do bem-estar, focando em nossos clientes e funcionários. 

• Promover o desenvolvimento de produtos e serviços acessíveis e baratos para grupos vulneráveis. 

• Contribuir, por meio de investimento responsável e sustentável, para financiar desafios relacionados à saúde.  

• Promover a segurança rodoviária, a prevenção de acidentes e a mobilidade sustentável por meio de seguros, 
voluntariado empresarial e da atividade da Fundación MAPFRE. 

 
Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8 e 3.9.  

 

 

 

• Gerar valor social e econômico para nossos acionistas, clientes, funcionários, fornecedores e para a sociedade em 
geral, protegendo o meio ambiente e a biodiversidade. 

• Proteger os direitos trabalhistas, contando com sistemas eficazes de monitoramento e controle, promovendo o seu 
conhecimento e respeito pelas nossas partes interessadas.  

• Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis, diversificados, inclusivos e livres de toda discriminação, além 
de promover e investir em treinamento e desenvolvimento profissional e pessoal.  

• Gerenciar de forma sustentável a cadeia de fornecedores e envolvê-la na realização desses objetivos. 

• Promover a inovação e a economia circular, a fim de melhorar a produtividade, a eficiência e a proteção do meio 
ambiente e da biodiversidade. 

 
Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.  

 

 

 

• Contribuir, com seguros e investimentos, para o desenvolvimento de ambientes sustentáveis e resilientes que 
promovam a acessibilidade e inclusão, respeitando e protegendo o patrimônio cultural e natural.  

• Contribuir, por meio de seguros, para a proteção e melhoria da resiliência de cidades e de comunidades. 

• Fornecer soluções e serviços que promovam um transporte seguro e sustentável, aprimorando a mobilidade e a 
segurança rodoviária. 

• Contribuir com a prevenção de riscos ambientais, o uso eficiente dos recursos e a gestão sustentável do nosso 
impacto ambiental e da nossa cadeia de valor. 

• Contribuir, por meio do voluntariado corporativo e da atividade fundacional, para aumentar a acessibilidade a 
serviços essenciais de habitação e proteção social para grupos vulneráveis, promovendo a proteção do patrimônio 
cultural e natural. 

 

Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.  
 
 

 

 

• Gerenciar com eficácia os riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas, garantindo a resiliência 
climática da MAPFRE, da cadeia de suprimentos e das comunidades e ambientes onde atua. 

• Contribuir por meio da incorporação de políticas e medidas de proteção do ambiente na nossa atividade, na carteira 
de assegurados e clientes e na cadeia de fornecedores. 

• Contribuir com uma gestão eficaz do uso dos recursos, minimizando as emissões e promovendo esse comportamento 
entre as nossas partes interessadas. 

• Contribuir, por meio de seguros, para a proteção das pessoas, do seu patrimônio e da sua poupança, mais 
especificamente, em decorrência dos riscos derivados de desastres ambientais. 

• Promover a informação, conscientização e treinamento sobre proteção ambiental e mudanças climáticas entre nossas 
partes interessadas e promover o aumento e melhoria das capacidades de ação climática dos mais envolvidos na 
concretização deste ODS. 

 
Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 13.1, 13.2 e 13.3. 

 



 
 

 

• Gerenciar toda a atividade a partir da ética e dos valores e princípios do Grupo, promovendo esses comportamentos 
junto às partes interessadas, principalmente funcionários, fornecedores e clientes. 

• Contribuir para um sistema de governança ético, responsável, transparente, diverso, inclusivo e eficaz e para sistemas 
de controle de possíveis conflitos de interesse. 

• Promover o conhecimento e a proteção dos direitos humanos e da Agenda 2030 entre nossas partes interessadas e a 
sociedade em geral.  

• Possuir sistemas de monitoramento e controle adequados para o cumprimento das leis, acordos, compromissos e 
objetivos do Grupo e mecanismos de due diligence em direitos humanos. 

• Contar com sistemas de proteção de dados adequados que garantam sua segurança e privacidade. 

• Gerenciar a cadeia de fornecedores de forma sustentável com medidas apropriadas de monitoramento e controle de 
conformidade. 

• Possuir canais adequados e acessíveis de contato e relacionamento com as partes interessadas e mecanismos e 
procedimentos de gestão de não conformidades ou conflitos de interesse.  

• Contribuir fornecendo informações transparentes e acessíveis sobre nosso desempenho, especialmente em questões 
relevantes para as partes interessadas. 
 
Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.7 e 16.10. 

 

 

 

• Adotar acordos e alianças globais que promovam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o cumprimento dos 
17 objetivos da Agenda 2030. 

• Participar ativamente de alianças que promovam a busca de soluções e medidas para enfrentar os grandes desafios 
globais, inclusive por meio de investimentos e financiamentos. 

• Incentivar e participar do intercâmbio de boas práticas e ações bem-sucedidas na consecução dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável. 

• Promover e implementar ações inovadoras e tecnológicas, acessíveis e inclusivas que fomente e facilitem a geração de 
alianças, diálogos e troca de conhecimento entre todos os atores, para promover o desenvolvimento sustentável.  

• Promover e financiar as alianças e cooperações necessárias ao desenvolvimento da ação social e do voluntariado 
empresarial que contribuam para a melhoria das condições de vida de grupos vulneráveis, para a proteção do planeta e 
para a concretização dos restantes objetivos da Agenda 2030. 

 
Objetivos adaptados para contribuir com os objetivos globais da Agenda 2030: 17.1, 17.16, 17.17 e 17.18. 

 
 

 


