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Somos uma empresa com compromisso social

e com uma visão humanística do negócio 

Introdução

O desafio
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Liderando nossa 
equipe rumo  
a um futuro digital
A MAPFRE é formada por um talento diverso  
e comprometido. Mais de 34 mil funcionários de  
84 nacionalidades diferentes, pertencentes a cinco 
gerações diferentes e que caminham diariamente para  
a plena igualdade de oportunidades, em todas as áreas.

Talento comprometido com os valores e objetivos da 
empresa, que sabe se adaptar às necessidades presentes 
e futuras e que investe diariamente no aprendizado 
e desenvolvimento contínuos da empresa. Nossos 
funcionários também são profissionais comprometidos 
com a sociedade, onde mais de 22% participam de 
ações voluntárias que melhoram a vida de mais de  
125 mil pessoas a cada ano.

Somos uma empresa com compromisso social e uma 
visão humanística do negócio. Por esse motivo, as 
pessoas da MAPFRE também são protagonistas do 
intenso processo de transformação que o Grupo está 
realizando para continuar liderando a atividade de 
seguros também no mundo digital e conectado.

Elena Sanz Isla  |  
Diretora Geral de Pessoas e Organização 
Presidenta do Comitê Corporativo de 
Sustentabilidade 
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Para isso, projetamos uma estratégia que garante 
que nossos profissionais sejam parte ativa dessa 
transformação, chamada de Desafio Digital e é o 
itinerário que nos permite acompanhar e treinar na nova 
organização do trabalho, os milhares de profissionais 
e colaboradores que formam parte do grupo MAPFRE. 
Essa iniciativa visa adaptar nossa organização a 
novos requisitos sociais e de negócios, apoiando-nos 
nas oportunidades oferecidas pelas tecnologias e 
ferramentas digitais.

Iniciamos a iniciativa há dois anos, implantando 
capacidades e dividindo o projeto em quatro linhas 
principais: Ambiente de trabalho flexível, Trabalho 
colaborativo e Gestão do conhecimento, Cultura 
organizacional e novas formas de Dar e Reconhecer, com 
o objetivo de que esta iniciativa seja para todos Aqueles 
de nós que fazem parte da MAPFRE poderiam fazer parte 
disso.

Conceitos como colaboração, inovação e agilidade 
foram o motor dessa mudança, juntamente com o 
compromisso com a empresa, as pessoas e a sociedade.

Agora estamos avançando na segunda parte desta 
iniciativa global, o Desafio Digital II, onde continuamos 
com a transformação e a mudança na maneira de 
trabalhar e nos relacionar. Vamos nos concentrar 
no local de trabalho digital, estruturas dinâmicas 
e gerenciamento de projetos e na experiência dos 
funcionários. E faremos isso mudando processos e 
interagindo com as pessoas, ouvindo continuamente e, 
acima de tudo, movendo-nos para a personalização.

Toda essa mudança envolve a qualificação de pessoas 
em novos conhecimentos e capacidades digitais, dando-
lhes maior autonomia, iniciativa e reconhecimento.

Precisamos de líderes otimistas com a transformação, 
prontos para abraçar a mudança e a maneira como 
eles trabalham, atualizar seus conhecimentos e ser um 
exemplo no seu dia a dia.

Em todo esse ecossistema que nos rodeia, temos  
a obrigação de treinar pessoas e aumentar seu nível 
de empregabilidade, para não perder de vista a 
produtividade e o desenvolvimento dos negócios e 
proteger os direitos dos funcionários, coexistindo com 
o desenvolvimento social derivado da tecnologia e 
comunicação.

Na área de Pessoas e Organização da MAPFRE, 
trabalhamos com um plano estratégico baseado em 
três pilares principais: O Desafio Contínuo do Talento, 
Diversidade e Transformação e Organização; todos eles 
desenvolvidos em conjunto com um pilar transversal  
que é a Experiência do Funcionário.

Nas páginas seguintes, comentaremos os principais 
objetivos e projetos que desenvolvemos ao longo 
de 2019 e nos quais continuaremos avançando nos 
próximos anos.

Trabalhamos com um plano estratégico baseado 

em três pilares: desafio contínuo de talento,  

diversidade e transformação e organização 
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MAPFRE é uma empresa global que 

desenvolve principalmente atividades 

de seguros e resseguros nos cinco 

continentes

Global

A MAPFRE  
no mundo

1
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A MAPFRE  
no mundo

EM TODO O MUNDO

34.324 
Funcionários  

CONTINENTES

5

Espanha 11.032 
Brasil 5.762
Estados Unidos da América   2.616
México 1.748
Peru 1.536
Turquia 1.289
Argentina 1.105
Colômbia 959
Itália 877 
Porto Rico 614

Restante da América 3.356
Restante da Europa 2.321
Ásia 1.109

TOTAL 34.324 

Países Nº Funcionários

Países Nº Funcionários
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Quem somos?
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO

Mulheres 18.833
Homens 15.491

54,9%

45,1%

ANO
2019

18.833
Mulheres

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO E DISTRIBUIÇÃO  
ORGANIZACIONAL ANO 2019

 Mulheres            Homens

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Áreas 
corporativas

LATAMIbéria Internacional Resseguro

799

4.641

6.216

3.611

224
624

5.110

8.144

4.729

226

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO E CARGO

Puesto

 Diretores
 Chefes e gerentes
 Técnicos
 Administrativos

1.185

Homens

2.379

8.133

3.794
508 

Mulheres

1.874 

8.940 

7.511

70%
Homens

Diretores 30%
Mulheres

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  
POR TIPO DE CONTRATO ANO 2019

Tipo de contrato

 Fijos
 Temporales

Homens

15.098 393

Mulheres

18.295 538

45%
Homens Contratos

fijos
55%

Mulheres

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  
TOTAL POR TIPO DE CONTRATO ANO 2019

Tipo de contrato

33.393 931

97,3%

2,7%

Fijos

Contratos

Temporales

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR CARGO

Puesto

 Diretores
 Chefes e gerentes
 Técnicos
 Administrativos

1.693 

4.253 

17.073 

11.305

 Fijos
 Temporales
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FUNCIONÁRIOS POR GERAÇÕES

 Mulheres            Homens

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Veteranos Geraçao XBaby Boomers Geraçao Y Geraçao Z

2.317

7.765

6.709

1.938

104

2.970

6.154

5.087

1.174

106

IDADE MÉDIA GRUPO MAPFRE

Ano 2019
Ano 2018

2019
40,4 anos

2018
39,8 anos

IDADE MÉDIA POR GÊNERO ANO 2019

Mulheres
Homens

40,4
ANOS

IDADE MÉDIA DO 
FUNCIONÁRIO

39,5

41,5

AS MULHERES DA 
GERAÇÃO X SÃO O 
GRUPO MAIOR DO 
PESSOAL

7.765
O MAIOR NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS HOMENS 
PERTENCE À GERAÇÃO X

6.154
Na categoria Chefes  

e Gerentes, as mulheres 

representam 44% do quadro 

de funcionários total 
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TEMPO DE SERVIÇO MÉDIO 
POR GÊNERO ANO 2019

Mulheres
Homens

10,3

11,6

TEMPO DE SERVIÇO MÉDIO GRUPO MAPFRE

Ano 2019
Ano 2018

10,9

10,5

NÚMERO DE NACIONALIDADES POR DISTRIBUIÇÃO 
ORGANIZACIONAL ANO 2019

MAPFRE Grupo

Ibéria

LATAM

Internacional

Áreas 
corporativas

Resseguro

0 40 8020 60 100

84

24

26

27

29

61

10,9 anos
O tempo de serviço médio de um 

trabalhador na MAPFRE é de  

84
NACIONALIDADES

COMPÕEM O 
PESSOAL DA 

MAPFRE
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ROTATIVIDADE TOTAL POR GÊNERO 
E TOTAL GRUPO MAPFRE  

 Homens   Mulheres             Total Grupo MAPFRE

20192018 2018

16%

17,3%

8,7%

2018

18,2%

2019

17,9%

2018

17,8%

2019

17,0%

ROTATIVIDADE NÃO DESEJADA POR GÊNERO 
E TOTAL GRUPO MAPFRE 

 Homens   Mulheres             Total Grupo MAPFRE

2019

7,8%

2018

8,8%

2019

8,2%

2018

8,9%

2019

7,3%

MOVIMENTOS JUSTIFICADOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ANO 2019

Admissões justificadas

0 2.000 4.0001.000 3.000 5.000

Reincorporação de estrangeiros 6

Fusão ou aquisição 66

Reincorporação de pessoal em licença 132

Contratação temporária de funcionários 437

Recrutamento externo 4.247

Baixas justificadas

0 1.000 2.000 2.500500 1.500 3.000

Voluntárias 2.708

Demissões 2.385

Término da contratação temporária 412

Licenças 153

Invalidez 28

Alienações 143

Falecimiento 13

Aposentadorias 103

Aposentadorias 
antecipadas

7
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A MAPFRE identifica e desenvolve planos 

específicos que oferecem as melhores 

oportunidades de desenvolvimento para 

os funcionários da empresa

Talento

O desafio  
contínuo 
do talento

2
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O desafio contínuo 
do talento 
A gestão do talento na MAPFRE é 

um processo contínuo, já implantado 

na companhia, e que implica todas 

as áreas, desde a identificação 

das necessidades de negócio 

(estratégicas, de sucessão e de 

Business as usual), passando pela 

identificação (por meio de critérios 

e testes homogêneos) e nomeação 

de funcionários, até a elaboração 

de planos de desenvolvimento para 

garantir essa cobertura, ativando 

de forma específica as alavancas 

de desenvolvimento necessárias. A 

ausência de candidatos internos para 

essas vagas, devido à sua urgência 

ou especialização, às vezes torna 

necessário o recrutamento externo, e 

esse processo permite identificar os 

focos de atração, momento em que 

a MAPFRE deve se posicionar como 

uma marca empregadora atrativa. 

Juan Carlos Rondeau Martínez  |   
Diretor Corporativo de Organizaçao,  
Talento e Mobilidade
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IDENTIFICAR AS NECESSIDADES 
DE PERFIS EM CURTO, MÉDIO E 
LONGO PRAZO

ESTABELECER PROCESSOS 
DE TALENTO INTERNO 
EFICIENTES QUE OFEREÇAM 
OPORTUNIDADES 
DE MOBILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO PARA  
OS FUNCIONÁRIOS

ESTABELECER PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS VOLTADOS 
PARA AS NECESSIDADES DA 
ORGANIZAÇÃO.

Objetivos 

33% 
PROCESSOS 

COBERTOS POR 
MOBILIDADE 

INTERNA

EM 2019 

4.885 
FUNCIONÁRIOS  

TIVERAM 
MOBILIDADE

A MOBILIDADE É 
NOSSA PRINCIPAL 
FERRAMENTA DE 

DESENVOLVIMENTO

EM 2019 

FUNCIONÁRIOS 
REALIZARAM 
MOBILIDADE 
GEOGRÁFICA

Mobilidade funcional e geográfica 

129

ÍNDICE DE MOBILIDADE  
FUNCIONAL E GEOGRÁFICA

 2017 2018 2019

Resultado 10,62% 12,11% 14,91% 

UMA APOSTA PELO MOBILIDADE

 Objetivo            Resultado

2017 2018 2019

16%

14%

12%

10%

8%

ÍNDICE DE CULTURA E TALENTO 

O pilar estratégico de Cultura e Talento conta com um indicador para medir, de forma 
integrada, o grau de compromisso e desenvolvimento das pessoas na MAPFRE. 

• Cultura: medimos rotatividade, tempo de serviço e satisfação do funcionário (Employee 
Satisfaction Index).

• Talento: mobilidade interna, desenvolvimento (planos de desenvolvimento, de carreira e 
percursos de formação) e ocupação de cargos de responsabilidade por promoção interna 

O resultado foi de  78,8%(*) (62,1% em 2018) composto pelos seguintes indicadores:

Cultura  2018 2019

Employee 
Satisfaction Index --  68,1
Rotatividade 13,3%  15,4%
Tempo  
de serviço 12,1 anos  12,9 anos

Talento  2018 2019

Plano de carreira  
e desenvolvimento 21,1%  42,7%
Mobilidade funcional 12,8%  14,7%
Promoçao interna 66,0%  79,8%

(*) Países: Espanha, Brasil, USA, Alemanha, Itália, Turquia, Peru, México, Porto Rico.

O pilar estratégico de 

Cultura e Talento conta 

com um indicador 

para medir, de forma 

integrada, o grau 

de compromisso e 

desenvolvimento  

das pessoas
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Planos de carreira
DURANTE ESSES 3 ANOS, FORAM IMPLANTADOS 
OS PLANOS DE CARREIRA DE AUDITORES, 
ATUÁRIOS, TÉCNICOS COMERCIAIS (NA ESPANHA), 
ASSINANTES ESPECIALIZADOS E, EM 2019, O DE 
TRAMITADORES (NA ESPANHA).  
NO TOTAL 4.778 FUNCIONÁRIOS COM   
              PLANOS DE CARREIRA. 

Planos de sucessão
GARANTIR A SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVOS 
É UM PONTO CRÍTICO PARA TODAS AS 
COMPANHIAS. POR ISSO, NA MAPFRE, DENTRO 
DO CICLO ANUAL DE TALENTO, FORAM 
IDENTIFICADOS OS PLANOS DE SUCESS ÃO DOS 
COMITÊS DE DIRETORIA DE 24PAÍSES.

Plan de captación digital 
•  REALIZOU-SE A IDENTIFICAÇÃO E O 

LEVANTAMENTO DOS PERFIS DIGITAIS 
CRÍTICOS PARA A MAPFRE EM NÍVEL GLOBAL, 
E              FORAM CONSIDERADOS CRÍTICOS.

•  FOI FEITO O LANÇAMENTO DA CAMPANHA 
TECH & LEARN A FIM DE ACOMPANHAR A 
SELEÇÃO DE PERFIS JÚNIOR NA MAPFRE TECH.

•  FOI ELABORADO UM RELATÓRIO COM 
PREFERÊNCIAS, MOTIVAÇÕES E PRINCIPAIS 
NECESSIDADES DOS PERFIS DIGITAIS PARA 
AUMENTAR NOSSA EFICIÊNCIA EM CAPTAÇÃO 
E ATRAÇÃO DE TALENTO DIGITAL.

24

MAPFRE global talent network.  
Nosso projeto  global de talento 
A MAPFRE identifica as necessidades de perfis estratégicos da 
companhia e as pessoas com alto potencial para cobri-los, e elabora 
para cada pessoa identificada um plano de desenvolvimento 
individual com diferentes ações, como: treinamento, mentoring, 
mobilidade, retribuição e reconhecimento.  

ROTATIVIDADE NÃO DESEJADA   
‘MAPFRE GLOBAL TALENT NETWORK’ 

 2018 2019

Objetivo 5,2% 5,4%
Resultado 3,8% 2,9%

Seleção 
VELOCIDADE DE 
PREENCHIMEN-
TO DE VAGAS

DIAS UTILIZADOS PARA PREENCHER UMA VAGA
 2017 2018 2019

Objetivo 47 dias 45 dias 42 dias
Resultado 45 dias 45 dias 39 dias

MOBILIDADE

RETRIBUÇAO

TREINAMENTO MENTORING

RECONHECIMIENTO

•  FORAM ESTABELECIDOS  43 PERFIS 
ESTRATÉGICOS GLOBAIS 
PARA A PROMOÇÃO DAS NECESSIDADES 
ESTRATÉGICAS DA COMPANHIA. 

•  FORAM IDENTIFICADOS  4.620 FUNCIONÁRIOS 
EM NÍVEL GLOBAL NA MAPFRE GLOBAL TALENT 
NETWORK.

•  FORAM ESTABELECIDOS 3.806 PLANOS DE 
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAIS COM 5.584 
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO.
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Programas de desenvolvimento globais 

de caráter técnico e transversal com 

novos modelos de aprendizagem para  

o maior crescimento profissional

Crecer

Modelo de 
aprendizagem

3
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Elvira Arango Luque  |   
Diretora Corporativa de Aprendizagem  
e Cultura.

Modelo de 
aprendizagem
Em um ambiente em transformação 

como o que vivemos no momento, o 

treinamento constitui uma alavanca 

imprescindível para o crescimento 

da empresa, o desenvolvimento dos 

funcionários e sua adaptação aos 

desafios da transformação. 

Na MAPFRE, contamos com um 

modelo global de governança de 

aprendizagem que estabelece 

que cada ação de treinamento 

desenvolvida precisa estar vinculada 

a um dos objetivos estratégicos do 

grupo e ter impacto na sua realização.   

Dessa forma, nós nos concentramos 

para que cada funcionário 

tenha a melhor “Experiência de 

Aprendizagem”, e que cada um seja 

responsável por elaborar seu próprio 

percurso de formação.

A Universidade Corporativa MAPFRE 

implantada mundialmente oferece 

aos funcionários um amplo catálogo 

de conteúdos e atividades de 

aprendizagem, que os ajuda a 

alcançar todo o seu potencial e estar 

constantemente atualizados para 

enfrentar os desafios da empresa.

En MAPFRE velamos porque los 

empleados mantengan siempre su 

inquietud por aprender y compartir  

su conocimiento. 
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Dados 

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO

20182018 2019

19.000.000,00 €

18.000.000,00 €

17.000.000,00 €

16.000.000,00 €

15.000.000,00 €

14.000.000,00 €

13.000.000,00 €

1.530.000
1.520.000
1.510.000

1.500.000
1.490.000
1.480.000
1.470.000
1.460.000
1.450.000
1.440.000

HORAS DE TREINAMENTO MÉDIO POR FUNCIONÁRIO

2018

INVESTIMENTO MÉDIO POR FUNCIONÁRIO

2018 2019

800,00 €

400,00 €

0,00 €

44,5
44,0
43,5
43,0
42,5
42,0
41,5
41,0
40,5
40,0

536,30
EUROS

O INVESTIMENTO POR 
FUNCIONÁRIO FOI DE

Comparativo econômico 
2018-2019

Comparativo em horas  
de treinamento 2018-2019

2018 2019

Investimento  
em treinamento 15.462.601,00 € 18.409.025,00 €

Investimento médio 
por funcionário 437,00 €   536,30 €

2018 2019

Total de horas  
de treinamento 1.467.368 1.518.411

Horas de treinamento  
médio por funcionário 41,5 44,2

2019

2019

O treinamento constitui uma alavanca 

imprescindível para o crescimento 

da empresa, o desenvolvimento dos 

funcionários e sua adaptação aos 

desafios da transformação



PESSOAS E ORGANIZAÇAO 2019  193. Modelo de aprendizagem

TOTAL DE PRESENTES
PORCENTAGEM (%) DE QUADRO  
DE FUNCIONÁRIOS TREINADO

Comparativo de presença  
em ações de treinamento 2018-2019
 2018 2019

Total de presentes 318.847 351.033
% do quadro de funcionários treinado 100% 100%

2018 20182019 2019

360.000

350.000

340.000

330.000

320.000

310.000

300.000

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Comparativo em horas de 
treinamento 2018-2019

 2018 2019

Diretores 79.284 75.539
Chefes e gerentes 173.258 199.096
Técnicos 850.446 792.192
Administrativos 364.380 451.585
Total 1.467.368 1.518.412

Comparativo de presença  
em ações de treinamento  
por nível de cargo 2018-2019
 2018 2019

Diretores 12.017 12.409
Chefes e gerentes 38.835 43.962
Técnicos 180.509 181.891
Administrativos 87.486 112.771
Total 318.847 351.033

HORAS DE TREINAMENTO POR NÍVEL DE POSTO

Diretores Chefes e gerentes Técnicos Administrativos

900.000

800.000

700.000

600.000 

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

     2018        2019

PRESENÇAS POR NÍVEL DE POSTO

Diretores Chefes e gerentes Técnicos Administrativos

200.000

180.000

160.000

140.000 

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

     2018        2019
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HORAS DE TREINAMENTO POR GÊNERO  
E POR NÍVEL DE CARGO

Horas de treinamento  
por gênero e por nível  
de cargo 2019

 Mulheres Homens

Diretores 27.347 48.192
Chefes e gerentes 92.203 106.893
Técnicos 416.465 375.727
Administrativos 304.244 147.341
Total 840.259 678.153

Diretores Chefes e gerentes Técnicos Administrativos

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

PRESENÇAS EM AÇÕES DE TREINAMENTO 
POR GÊNERO E NÍVEL DE CARGO 

Presenças em ações de 
treinamento por gênero  
e nível de cargo 2019

 Mulheres Homens

Diretores 4.334 8.075
Chefes e gerentes 20.320 23.642
Técnicos 95.519 86.372
Administrativos 74.925 37.846
Total 195.098 155.935

Diretores Chefes e gerentes Técnicos Administrativos

120.000

100.000

80.000

60.000 

40.000

20.000

0

 Mulheres            Homens    Mulheres            Homens   
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Rumo a um novo modelo  
de aprendizagem

Programas de desenvolvimento: Técnicos  
e Transversais    
Em 2019, foram desenvolvidos mais de 60 programas de desenvolvimento globais de 
caráter técnico e transversal, dos quais fizeram parte 428 participantes, com destaque 
para as seguintes ações:

•  Lançamento do Curso de Automóveis, com o programa global Técnico de Automóveis.

•  Escola de Clientes e Desenvolvimento Comercial
-  Curso de Vendas, em que foi realizado o Programa de Desenvolvimento MAPFRE 

de Redes Próprias, voltado para profissionais comerciais e responsáveis pelo 
desenvolvimento de negócio em nível mundial. 

-  Curso de Clientes, em que foram implementados os conhecimentos relacionados 
com a experiência do cliente e indicadores de gestão de clientes. 

•  Criação do programa global on-line de comparadores e continuidade dos percursos on-
line do Marketing Digital e Experiência Digital do Cliente. 

• Na Escola Atuarial, destacam-se os programas sobre as ferramentas PROPHET, EARNIX, 
Embedded value e Emblem.  

• Na Escola de Operações, foi desenvolvido o programa Medallia, como ferramenta de 
medição do NPS, e a difusão global do programa NPS.  

• Criação, desenvolvimento e lançamento da Escola de Recursos Humanos com seu 
primeiro programa global on-line, que desenvolve as habilidades e conhecimentos técnicos 
de todas as equipes de RH. 

• Criação do Curso de Conhecimentos Técnicos Digitais com as metodologias rápidas e 
ferramentas.

COM UMA TECNOLOGIA E UM 
SISTEMA COMUM 

O MODELO DE APRENDIZAGEM DA 
MAPFRE OFERECE UM MARCO QUE 
REGULA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
TREINAMENTO EM NÍVEL GLOBAL: 

COM UMA ESTRATÉGIA COMUM: 
CADA AÇÃO DE TREINAMENTO 
ESTÁ LIGADA AO MAPA 
ESTRATÉGICO DO GRUPO

COM UM PILAR BÁSICO: 
A EXPERIÊNCIA DE 
APRENDIZAGEM, COM FOCO NA 
EXPERIÊNCIA DO FUNCIONÁRIO

COM UM CANAL DE DIFUSÃO 
COMUM: A UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA DA MAPFRE, 
QUE CONTA COM 17 ESCOLAS, 14 
SALAS DE AULA E UN INNOLAB

Objetivos 

No ano de 2019, foram realizados 

mais de 60 programas globais 

de desenvolvimento técnico 

e transversal, dos quais 428 

funcionários participaram
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CANAIS

Capacidades digitais

23   
CONHECIMENTOS 

TÉCNICOS
Digitais

5+1
FERRAMENTAS

Digitais

3+2
COMPORTAMENTOS

Digitais

3
METODOLOGIAS

Ágeis

• Analytics

• Big Data

• Modelos Preditivos

• Insurtech

• Fintech

• Ventura Capital

• Intraempreendedorismo

•  Economia 
Colaborativa

•  Blockchain

• Inteligência Artificial

•  Marketing Digital

•  Experiência Digital do
Cliente

•  CRM

•  Realidade 
Aumentada

•  Realidade Virtual

•  Realidade Mista

•  Risco Cibernético

•  Segurança Cibernética

•  Privacidade

•  IOT

•  Genética Aplicada ao
Seguro

•  Redes sociais

•  NPS©

Ferramentas colaborativas: 

•  Microsoft Office 365: One note, 
Skype, One drive, SharePoint e 
Outlook 

•  Uso de comunidades (intranet)

Para TODOS os funcionários

•  Colabora

•  Inova

•  Agiliza

Para TODOS os líderes

•  Comunica

•  Respeita

•  Design Thinking

•  Lean / Lean Start Up

•  Ágil

+

TODOS OS CURSOS DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO DE “AUTOAPRENDIZAGEM”
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Mentoring Tradicional Mentoring Inverso
Mentees 190 57
Mentores 158 53
Total: 458 funcionários

MENTORING 
Continuou-se com a implementação do programa interno 
de mentores e mentees em nível mundial. Essa alavanca de 
desenvolvimento tem como objetivo contribuir para: 
• Por um lado: potencializar nossa cultura, nosso conhecimento 
organizacional e nosso negócio.
• E por outro: capacitar para o uso de ferramentas digitais.

PERCURSOS DE FORMAÇÃO    
Foi estabelecido um marco de atuação para elaborar percursos de 
formação para postos-chave que englobam, por níveis (básico, 
médio e avançado), todo o conhecimento que um funcionário 
que determinado cargo precisa ter para crescer em uma função 
específica, de modo que possa crescer profissionalmente. Durante o 
ano de 2019, 2.907 funcionários se desenvolveram dentro desses 
percursos.

Programas globais de desenvolvimento 
•  A escola de Liderança lançou o programa “Rumo a uma nova 
liderança na era digital”, voltado para o primeiro nível de diretoria 
da MAPFRE no mundo, com 89 participantes em 2019.

•  Dentro da Escola de Desenvolvimento profissional, há o 
Executive Avanza para técnicos e responsáveis, com 25 
participantes, e o PDD para diretores e subdiretores, com o  total 
21 participantes y 8 países.

•  Innolab: foi implementado no treinamento em inovação, com 
dois programas on-line: Iniciação às metodologias de inovação 
e Aprenda mais sobre as metodologias de inovação. Desde seu 
lançamento em julho de 2019, já foram realizadas 1.643 inscrições.

AUTOAPRENDIZAGEM 
Após o lançamento do espaço em 2018, sob o lema de “O que 
você quer aprender hoje?”, apostou-se na sua implementação 
em 2019 em todos os países, com catálogos locais e globais de 
programas de treinamento em diferentes idiomas. O catálogo 
de autoaprendizagem conta com mais de 230 recursos de 
treinamento e, durante o ano de 2019, foram feitas mais de 
44.000 autoinscrições.
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Consolidamos um ambiente de trabalho 

em que todo o talento disponível na 

organização é usado

Igualdade

Diversidade  
e inclusão

4
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Anastasia de las Peñas Quintana  |  
Diretora Corporativa de Experiência  
do Funcionário.

Diversidade  
e inclusão
A diversidade é o grande motor de 

crescimento, inovação, flexibilidade 

e adaptabilidade nas empresas, pois 

facilita o acesso a novos mercados e 

uma melhor adaptação em ambientes 

em transformação. 

É a chave para a competitividade das 

companhias e para o desenvolvimento 

social dos países.  Só conseguiremos 

estar conectados com a sociedade e 

alcançar um alto desenvolvimento 

de nosso negócio com quadros de 

funcionários diversificados e inclusivos.

A MAPFRE é uma empresa 

firmemente comprometida com 

a igualdade e a inclusão, por isso, 

contamos com políticas que zelam para 

que o desenvolvimento profissional de 

nossos funcionários seja baseado no 

talento sem distinção de gênero, idade, 

nacionalidade, origem, raça, orientação 

sexual etc. 

A MAPFRE, com sua Política 

de Diversidade e Igualdade de 

oportunidades, pretende consolidar 

uma cultura de respeito às pessoas 

e comportamentos favoráveis e 

abertos à diversidade. Além disso, 

pretende garantir a igualdade efetiva 

de oportunidades e de tratamento de 

todos os trabalhadores, permitindo 

seu desenvolvimento pessoal e 

profissional.  Dessa forma, a MAPFRE 

repudia todo tipo de discriminação por 

motivo de raça, idade, gênero, estado 

civil, nacionalidade, crenças, orientação 

sexual ou qualquer outra condição 

física ou social entre seus funcionários.
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Mapa da 
diversidade na 
MAPFRE 2019

84

2,9%

34.324 5

40,1%
mulheres em 

postos de 
diretoria

funcionários 
com 

discapacidade

funcionários gerações

nacionalidades
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PORCENTAGEM DE VAGAS  
DE RESPONSABILIDADE 

Mulheres
Homens

51,7%
48,3%

VAGAS OCUPADAS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE

 Homens           Mulheres            Total

AMÉRICA  
DO NORTE

RESSEGURO

300

250

200

150

100

50

0

IBERIA

94

24
9

15
5

BRASIL

20

51

31 34

62

28

LATAM 
NORTE

60

12
8

68

LATAM 
SUL

96

15
3

57

EURÁSIA

11
5

21
1

96

A.C.

32

74

4
2

8

2214

CONSOLIDAR UM AMBIENTE 
DE TRABALHO EM QUE SEJA 
POSSÍVEL APROVEITAR TODO O 
TALENTO FEMININO DISPONÍVEL 
NA ORGANIZAÇÃO

TRANSFORMAR A MAPFRE EM  
UM EMPREGADOR DE 
REFERÊNCIA PARA AS 
MULHERES

REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DAS 
DISPARIDADES DE GÊNERO 
IDENTIFICADAS

INCREMENTAR O NÚMERO DE 
MULHERES EM POSTOS DE 
DIRETORIA

Objetivos 
Diversidade de gênero

PORCENTAGEM  
DE INCORPORAÇÕES 

Mulheres
Homens

41,7%
58,3%

CRIAÇÃO DE EMPREGO

 Homens           Mulheres            Total
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Absenteísmo

•  TAXA DE INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE 
TRABALHO  (TIAT): representa o número de 
acidentes de trabalho com baixa por cada 100.000 
trabalhadores. 
 
Em nível global, a Taxa de Incidência de Acidentes 
de Trabalho foi de 580,17 acidentes de trabalho 
com baixa por cada 100.000 trabalhadores. 
(639,67 em homens /531,24 em mulheres).

•  TAXA DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS 
OCUPACIONAIS (TIEP): Representa o número de 
doenças ocupacionais com baixa por cada 100.000 
trabalhadores. 
 
Em 2019, a Taxa de Incidência de Doenças 
Ocupacionais foi de 17,32 doenças ocupacionais 
com baixa por cada 100.000 trabalhadores. 
(12,79 em homens / 21,04 em mulheres).  

•  TAXA DE ABSENTEÍSMO LABORAL (TAL): 
representa os dias perdidos por acidente de 
trabalho e doença ocupacional de cada 100 dias 
trabalhados. 
 
Em 2019, a Taxa de Absenteísmo Laboral foi de 
0,18 dias perdidos por acidente de trabalho e 
doença profissional de cada 100 dias trabalhados 
(0,11 em homens / 0,23 em mulheres).

•  TAXA DE MORTES POR ACIDENTE DE 
TRABALHO.  
No ano 2019, o número de mortes produzidas 
como consequência de um acidente de trabalho 
por cada 1.000.000 de horas trabalhadas foi 0.

•  TAXA DE MORTES POR DOENÇA 
OCUPACIONAL. 
No ano 2019, o número de mortes produzidas 
como consequência de uma doença ocupacional 
por cada 1.000.000 de horas trabalhadas foi 0.
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TAXA DE INCIDÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRABALHO (TIAT)

 Homens           Mulheres            Total

ESPANHA (*) BRASIL AMÉRICA DO NORTE LATAM NORTE LATAM SUL EURÁSIA≠
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(*) ESPANHA, inclui todos os funcionários das entidades na Espanha.

TAXA DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS PROFESSIONAIS (TIEP)

(*) ESPANHA, inclui todos os funcionários das entidades na Espanha.

 Homens           Mulheres            Total

ESPANHA (*) BRASIL AMÉRICA DO NORTE LATAM NORTE LATAM SUL EURÁSIA
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TAXA DE ABSENTEÍSMO NO TRABALHO (TAL)

(*) ESPANHA, inclui todos os funcionários das entidades na Espanha.

 Homens           Mulheres            Total

ESPANHA (*) BRASIL AMÉRICA DO NORTE LATAM NORTE LATAM SUL EURÁSIA
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Rede de liderança Feminina

A MAPFRE conta com redes de Liderança Feminina na Espanha, 
Brasil, EUA, México e Turquia, que têm como objetivo promover 
iniciativas que contribuam para o avanço em matéria de igualdade 
na empresa e, em particular, para aumentar a presença de 
mulheres em cargos de responsabilidade nos quais elas estejam 
sub-representadas. 

Na ESPANHA, foi elaborado um Programa de Desenvolvimento de 
Liderança Feminina – com conteúdos como ambiente econômico, 
visão estratégica, ambiente digital, inovação, agilidade, networking 
e marca pessoal, equipes de alto rendimento, comunicação e 
influência, relações interpessoais, conciliação, coaching, entre 
outros – com a presença de 18 mulheres em 2019.  Além disso, foi 
desenvolvida uma série de oficinas com aplicação de metodologias 
de inovação para trabalhar com as barreiras internas e externas 
enfrentadas pelas mulheres em seu desenvolvimento profissional. 
E foram organizadas as chamadas Conversas para a Liderança: 
palestras abertas com mulheres que são referência em suas 
respectivas áreas..

No MÉXICO, a Rede de Liderança Feminina foi lançada no dia 
internacional do combate à violência contra a mulher.  Foram 
desenvolvidas duas palestras: “O papel da mulher em nossa 
sociedade” e “A mulher dentro e fora da MAPFRE”, com participação 
de quatro diretoras da companhia, além de duas conferências 
focadas no apoio às mulheres vítimas de violência. 

No BRASIL, foi realizada “A campanha de prevenção não tem 
gênero”, para informar sobre la importância da prevenção e do 
diagnóstico dos cânceres de mama e próstata. As atividades 
encerraram com a celebração da diversidade e da igualdade com 
“Trabalho, família e saúde, como os homens da MAPFRE conciliam 
suas vidas”.
Nos EUA, a Rede ficou conhecida através da publicação de blogs na 
intranet e a foi compartilhado com todos os funcionários a missão 
da associação MADD (Mothers Against Drunk Driving), que tem 
como objetivo aumentar a conscientização sobre os riscos de dirigir 
sob influência do álcool, apoiar vítimas de acidentes e impedir o 
consumo de álcool em menores de idade. Também colaborou no 
seu evento de Walk like MADD.
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Diversidade generacional

MÉDIA DE IDADE GLOBAL  

Mulheres
Homens
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(*) ESPANHA, inclui todos os funcionários das entidades na Espanha.

Em 2019, o PROJETO AGEING começou a ser desenvolvido na 
Espanha, e tem como objetivo:

•  Consolidar um ambiente de trabalho em que se possa aproveitar todo 
o talento disponível na organização independentemente da idade. 

• Promover um ambiente de trabalho para pessoas mais velhas levando 
em consideração os desafios no nível da organização e dos perfis, do 
desenvolvimento profissional, dos modelos de flexibilidade laboral, 
de previdência social, de saúde e bem-estar, de sensibilização, entre 
outros. Reduzir as barreiras identificadas para aproveitar o talento 
sênior. 

• Criar uma cultura pro-ageing: promover a colaboração de pessoas 
de diversas gerações para que todos possam contribuir e enriquecer o 
trabalho com suas diferentes perspectivas 

A MAPFRE assume a responsabilidade de disponibilizar a todos os 
funcionários as ferramentas e um ambiente de trabalho que os permita 
continuar sendo competitivos durante toda sua vida profissional

Projeto AGEING 

O PROJETO AGEING TEM  
AS SEGUINTES FASES:

•  Elaboração de um diagnóstico 
quantitativo e qualitativo da estrutura 
geracional do quadro de funcionários 
da MAPFRE na Espanha por meio da 
análise de informações demográficas 
e organizacionais dos funcionários, 
entrevistas, focus groups e pesquisas. 

•  Elaboração de um plano diretor com 
medidas voltadas para o talento sênior 
nos âmbitos de desenvolvimento 
profissional, experiência do funcionário, 
previdência social, flexibilidade no 
trabalho e saúde e bem-estar. 

•  Implantação do plano diretor.

•  Sintetização do modelo metodológico 
desenvolvido para realizar esse 
diagnóstico, que permita replicar o 
projeto em outros países.

CONSOLIDAR UM AMBIENTE DE 
TRABALHO EM QUE SE POSSA 
APROVEITAR TODO O TALENTO 
DISPONÍVEL NA ORGANIZAÇÃO 
INDEPENDENTEMENTE DA IDADE

Objetivos 
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Diversidade funcional

A MAPFRE acredita na integração no trabalho e atenção 
às pessoas com deficiências em todos os países em 
que está presente.  Com esse objetivo, a empresa conta 
com um Programa Corporativo de Deficiência 
implantado mundialmente, por meio do qual elaboram, 
desenvolvem e implantam ações de diferente natureza 
voltadas para o grupo com deficiências com os 
seguintes objetivos:

•  Gerar na organização uma cultura sensível às 
deficiências para alcançar sua normalização.

• Contribuir com sua integração no trabalho. 
• Melhorar a qualidade de vida das pessoas com 

CONSOLIDAR UM AMBIENTE 
DE TRABALHO FAVORÁVEL 
À INTEGRAÇÃO LABORAL DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 
ORGANIZAÇÃO

TRANSFORMAR A MAPFRE 
EM UM EMPREGADOR DE 
REFERÊNCIA PARA AS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA

ELIMINAR AS BARREIRAS 
IDENTIFICADAS PARA A 
INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

AUMENTAR O NÚMERO DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA 
EMPRESA

MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, FUNCIONÁRIOS E 
FAMILIARES

Objetivos PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Mulheres
Homens

51,5 %

48,5 %

Funcionários com 
deficiência

938
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deficiências no quadro de funcionários e seus familiares. 
• Desenvolver produtos e serviços voltados para o grupo 
de pessoas com deficiências. 
  
Com caráter global, no ano de 2019, foram realizadas as 
seguintes atividades de treinamento e sensibilização em 
matéria de deficiência:
•  827 funcionários foram treinados por meio do curso 

de e-learning sobre deficiência no ano 2019 (7.672 
empleados desde el 2017). 

•  164 atividades de voluntariado destinadas a pessoas 
com deficiência.

•  72 palestras e atividades de sensibilização.

Programa Corporativo de Deficiência

(*) Nos EUA não é obrigatório declarar situação de deficiência 
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Diversidade cultural

Site de viagens
A MAPFRE, por meio de seu site “Viajamos contigo”, informa e 
apoia os funcionários durante suas viagens.
O site oferece conteúdos e dicas úteis, entre outras informações, 
sobre segurança e saúde do país de destino e caso faça uma 
viagem de trabalho. O funcionário cadastra previamente os dados 
de sua viagem para contar com o suporte de uma equipe humana 
que o ajudará em caso de surgimento de alguma eventualidade 
durante a viagem.

Atividades
Durante a Semana MAPFRE, na Espanha, Uruguai e Venezuela, 
foram realizadas Oficinas Culturais nas quais os participantes, 
com a aplicação de metodologias de inovação, identificaram 
características culturais de seu país.  Foram reunidas informações 
de grande valor para os funcionários que viajam para outros países 
ou que interagem conosco a distância. 

CONSOLIDAR UM AMBIENTE 
DE TRABALHO FAVORÁVEL 
À MULTICULTURALIDADE, 
ELIMINANDO BARREIRAS 
CULTURAIS QUE DIFICULTAM A 
COMUNICAÇÃO E A RELAÇÃO 
ENTRE OS FUNCIONÁRIOS

FOMENTAR ENTRE 
OS FUNCIONÁRIOS O 
CONHECIMENTO DAS 
DIFERENTES CULTURAS E 
FORMAS DE AGIR DOS PAÍSES 
NOS QUAIS A EMPRESA 
DESENVOLVE SUA ATIVIDADE

Objetivos 
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A transformação da MAPFRE através das 

pessoas tem sido o leitmotiv de todos os 

planos desenvolvidos e implementados 

ao longo do ano passado

Mudança

Organização  
e retribuição

5
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Carlos Martínez Álvarez  |   
Diretor Corporativo Diretoria Executiva 
e Retribução.

Organização  
e remuneração
A transformaçao da MAPFRE por meio das 

pessoas é o principal motivador de todos 

os planos implementados em 2019. A 

verdadeira mudança é a que acontece nas 

mudanças de atitude, de enfoque e, enfim, 

de formas de trabalhar de cada pessoa, 

que orienta todas as suas açoes à geração 

de valor para nossos clientes. Assim foram 

enfrentados os desafios da reestruturação 

organizacional e, dessa forma, foram 

elaborados os novos sistemas de avaliação, 

reconhecimento e gestão da retribuicão.
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Organização

Protocolo de evolução  
do quadro de funcionários

A partir da função organizacional, promove-se, por meio de uma 
metodologia comum, a normalização da estrutura, dos critérios 
organizacionais e dos processos de planejamento de recursos.

Assim, no nível de estrutura, o modelo organizacional define os 
organogramas de referência e sua relação com as áreas da estrutura 
(corporativo, territorial, regional e país) que se complementam com 
um mapa corporativo de postos e funções. Tudo isso está presente em 
uma plataforma comum que permite realizar um acompanhamento 
da qualidade da estrutura. 

No nível de critérios organizacionais, o manual de estrutura define 
critérios e faixas de referência, como o índice de hierarquização (que 
em 2019 ficou em 18,1%) ou o índice funcional, que mede o peso 
das áreas de negócio sobre o total (que em 2019 ficou em 79,7%)

No nível de planejamento de recursos, cada país realiza, seguindo 
uma metodologia comum, seu protocolo de evolução do quadro de 
funcionários, analisando a evolução de sua produtividade em função 
das previsões de negócios e de seus planos estratégicos. 

O modelo organizacional 

define os organogramas 

de referência e sua 

relação com as 

áreas da estrutura 

(corporativo, territorial, 

regional e país) que se 

complementam com

um mapa corporativo de 

postos e funções
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Retribução
Política de Remunerações

A Política de Remuneração é elaborada de acordo 
com os mais altos padrões da legislação europeia 
de seguros, que levou à sua aplicação em todas as 
empresas do grupo. 

Esta Política reúne e garante os princípios de 
igualdade e não discriminação, e estabelece 
retribuições adequadas de acordo com a função/
cargo com relação ao mérito, conhecimentos 
técnicos, habilidades profissionais e desempenho de 
cada pessoa. A empresa elabora essas retribuições 
com os seguintes princípios:

• MANTER A 
TRANSPARÊNCIA AO 
SER CONHECIDA POR 

SEUS DESTINATÁRIOS.

• COMPETITIVIDADE 
E FLEXIBILIDADE 

NA ESTRUTURA E 
ADAPTABILIDADE 
ÀS DIFERENTES 

COLETIVIDADES E 
CIRCUNSTÂNCIAS DO 

MERCADO. 

A Política de Remunerações promove, também, uma 
adequada e eficaz gestão do risco, desencorajando a 
pressuposição de riscos que excedam os limites de 
tolerância da entidade, assim como os conflitos de 
interesses.

Dessa forma, essa Política atua como um elemento 
motivador e de satisfação que permite alcançar os 
objetivos estabelecidos e cumprir a estratégia no 
âmbito dos interesses em longo prazo da empresa. 
Nesse sentido, reúne-se o tratamento específico da 
remuneração dos grupos de diretoria da companhia e 
aqueles com incidência especial no perfil de risco da 
entidade.

Os componentes da retribuição reunidos nesta 
Política são a remuneração fixa, a remuneração 
variável/incentivos, programas de reconhecimento, 
benefícios sociais e complementos. Relevância 
especial na remuneração variável, em suas diferentes 

modalidades, retribuição anual por objetivos, 
incentivos a médio e longo prazo, comissões e 
bonificações.

Neste exercício, 29.383 pessoas têm sistemas 
designados de retribuição variável anual, o que 
representa 86% do quadro de funcionários mundial. 
Para manter a companhia na melhor posição nos 
mercados em que atua, 23 países participam 
anualmente das pesquisas locais de retribuição, para 
medir seu índice de competitividade em seu âmbito 
geográfico e de negócios.

Avaliação   

Foi implantado o sistema global de avaliação de 
cargos com metodologia MERCER, que permite a 
análise da contribuição de cada cargo na cadeia de 
valor da organização. 

Quinze países já adaptaram a metodologia com 
a plataforma unificada de gestão, e o restante 
está se adaptando progressivamente: Espanha, 
Estados Unidos, Brasil, Peru, Turquia, Porto Rico, 
Portugal, Venezuela, Equador, Nicarágua, Honduras, 
El Salvador, Guatemala, Panamá e Filipinas. Isso 
representa um modelo implementado em 74,41% 
do quadro de funcionários da MAPFRE no mundo.

Esse sistema:

• Permite a elaboração de esquemas de 
retribuição locais com coerência global, e 
facilita a mobilidade internacional. 

• Define critérios para que os modelos de 
retribuição sejam equitativos por função e 
desempenho, evitando a discriminação por 
outros fatores.
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Diferença salarial  

Em conformidade com as melhores práticas em 
retribuição e diversidade, e também levando em 
conta as exigências da legislação local, foi definida 
e aplicada uma metodologia de cálculo da diferença 
salarial, para atuar com precisão com planos 
específicos. Essa metodologia, que está verificada 
pela consultora Ernst & Young (EY), calcula dois tipos: 
a diferença bruta e a diferença ajustada; em ambos 
os casos, é comum utilizar a terminologia em inglês: 
Gender pay gap e Equal pay gap, respectivamente.  

A diferença bruta é calculada da seguinte forma:

GENDER  
PAY GAP =

MEDIANA RETRIBUIÇÃO FIXA 
HOMENS

MEDIA RETRIBUIÇÃO FIXA HOMENS

MEDIANA RETRIBUIÇÃO FIXA 
MULHERES-

Porém a medida mais precisa seja a que permite 
chegar ao detalhamento por grupos comparáveis 
homogêneos: a diferença ajustada. Para calcular a 
diferença ajustada, a MAPFRE considera três fatores 
– nível de cargo, família e tempo de serviço – que 
têm um impacto direto na retribuição. Com esses 
três fatores, são criados grupos de comparação ou 
clusters com os quais são agrupadas pessoas com 
os mesmos critérios para realizar a comparação. A 
fórmula para calcular esse tipo de diferença é:

 

EQUAL  
PAY GAP

N

n=1
∑=

GENDER PAY GAP  
EM CADA CLUSTER

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ANALISADOS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS  
DO CLUSTERX

Os clusters são estabelecidos no nível local levando 
em conta esses fatores. 

Se na realização desses cálculos for determinado que 
existe diferença salarial, será estabelecido um plano 
de ação. Atualmente, na Área Corporativa de Pessoas e 
Organização está sendo organizado um plano de ação 
com uma série de recomendações para tratar das 
situações de diferença salarial.

Em anexo, há o detalhamento da diferença ajustada 
nos principais países, cujo quadro de funcionários 
representa 66,4% do quadro de funcionários da 
MAPFRE, onde essa metodologia já é aplicada:

PAÍS EQUAL PAY GAP

Espanha 5,96%
Brasil 1,17 %
Peru 2,96%
Turquia 0,42%
Italia 0,68%
Alemanha 1,89%

 
O déficit global ajustado na remuneração fixa do 
grupo, considerando 90% do quadro de trabalhadores, 
é de 3,06%.

1.  Nos demais países, foi realizada uma análise usando clusters que 
possuem exclusivamente o fator de nível profissional, com caráter 
geral pela redução do tamanho do quadro de funcionários.  
O cálculo não inclui os seguintes países: China, Egito, Estados 
Unidos da América, Japão, Cingapura e Suécia.
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Bonificação por projeto  

Atualmente, 251 pessoas têm esse tipo de bônus 
atribuídos, vários deles ligados a projetos de 
integração de plataformas e novos sistemas digitais, 
para impulsionar a transformação da companhia 
com elementos que representam uma compensação 
direta.

Isso representa colocar em prática novas 
metodologias de trabalho colaborativo em sete 
países, em ambientes nos quais se combina a 
atividade habitual com projetos em transformação 
tanto para os participantes quanto para a própria 
empresa.

Plano de reconhecimento  

Em 2019, 16.592 funcionários de  
21 países participaram de programas de 
reconhecimento, impulsionando tantos os valores 
de COLABORA-INOVA-AGILIZA, quanto outras 
ações de negócios. Além disso, contamos com dois 
planos de reconhecimento globais: um plano de 
Detecção de Fraudes e um plano Atuarial.

Os Programas de Reconhecimento são um elemento 
da estrutura de retribuição que reconhecem 
formalmente a contribuição dos funcionários para 

a implantação da estratégia, além de premiar as 
contribuições de qualidade, a difusão da cultura e 
dos valores da MAPFRE, e a inovação. 

 Tudo isso é recompensado com comunicações 
pessoais e públicas na intranet, participação em 
congressos, cursos e eventos de reconhecimento 
com diretores ou especialistas, alcançando a 
motivação e satisfação das pessoas, e a melhoria de 
seu compromisso.

16.592 
funcionários

de 21 países participaram 
de programas  

de reconhecimento

ARGENTINA

BRASILESPANHA

EUA TURQUIA

RECOGNITION PROGRAM

Foi implantado o sistema 

global de avaliação de cargos 

que permite a análise  

da contribuição de cada  

cargo na cadeia de valor  

da organização.
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O objetivo era responder de forma 

ágil, flexível e antecipada às novas 

necessidades colocadas pela sociedade em 

geral e por nossos clientes em particular

Transformação

Desafio Digital. 
Uma visão 
otimista 
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José Antonio Arias Bermúdez  |  
Diretor corporativo de Operações. 

Desafio Digital. 
Uma visão otimista  
Na mesma medida que a 
transformação digital gera 
benefícios e oportunidades para 
as organizações, também surgem 
novos desafios a serem enfrentados 
em termos de pessoas, negócios e 
processos.

Na MAPFRE, estamos cientes de 
que essa transformação digital será 
bem-sucedida na medida em que 
formos capazes de integrar as novas 
capacidades tecnológicas à maneira 

como as equipes administram os 
negócios e geram valor para nossos 
clientes. Isso significa integrar o 
“digital” no dia a dia e que essa 
mudança seja assumida e praticada 
pelos funcionários da Organização.

Dessa forma, a MAPFRE está se 
transformando com o objetivo de 
responder de forma rápida, flexível 
e antecipada às novas necessidades 
da sociedade em geral e de nossos 
Clientes em particular. Para essa 
mudança, devemos contar com o 
compromisso de todos e, claro, nos 
apoiar no talento das pessoas que 
fazem parte da MAPFRE. 

O Desafio Digital na MAPFRE 
permite administrar a mudança que 
a organização precisa antecipando 
novas exigências, mantendo as 
pessoas como protagonistas 
dessa mudança e desenvolvendo 
novas formas de trabalhar em 
ambientes altamente digitais e 
verdadeiramente colaborativos. 
O Desafio Digital na MAPFRE não 
é apenas uma peça chave dessa 
transformação, mas sim um fator 
que nos possibilita ver o futuro 
de forma positiva e a valorizar 
os desafios como verdadeiras 
oportunidades.
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Uma visão otimista

Quatro áreas de trabalho   

01
NOVOS AMBIENTES  
DE TRABALHO

03
CULTURA EM  
UM MUNDO DIGITAL

02
TRABALHO COLABORATIVO  
E GESTÃO DO CONHECIMENTO

04
NOVAS FORMAS DE RETRIBUIR  
E RECONHECER

Proporcionar flexibilidade 
e agilidade ao ambiente 
de trabalho por meio 
de horários, mobilidade, 
ferramentas na nuvem e 
gestão de espaços físicos 
abertos e colaborativos que 
favorecem a comunicação, 
a produtividade e relações 
hierárquicas mais próximas.

A ideia não é mudar a 
cultura da organização, mas 
implementar determinados 
comportamentos e hábitos 
importantes para trabalhar 
de uma forma diferente. 

O objetivo é trabalhar 
compartilhando o 
conhecimento e 
aproveitando ao máximo 
as ferramentas digitais. 
Melhorar a colaboração entre 
as pessoas para trabalhar 
de forma mais eficiente e 
organizada. 

Se o Desafio exige que 
trabalhemos de uma forma 
e com comportamentos 
diferentes, isso significa 
formas de retribuição e de 
reconhecimento também 
diferentes. 

O DESAFIO DIGITAL TEM O OBJETIVO DE ADMINISTRAR A MUDANÇA 
NECESSÁRIA PARA QUE ORGANIZAÇÃO SE ADAPTE ÀS NOVAS 
EXIGÊNCIAS DIGITAIS, CONFERINDO AO AMBIENTE DE TRABALHO 
FLEXIBILIDADE E AGILIDADE, FERRAMENTAS QUE PERMITEM 
O TRABALHO COLABORATIVO E O COMPARTILHAMENTO DE 
CONHECIMENTOS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DE PERFIS 
DIGITAIS E NOVAS FORMAS DE LIDERANÇA.

O DESAFIO DIGITAL BASEIA-SE EM 
QUATRO LINHAS DE TRABALHO 
INTERLIGADAS ENTRE SI E QUE 
FAZEM.PARTE DOS INDICADORES DE 
ACOMPANHAMENTO E DE IMPACTO.

Objetivo
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Ambiente de trabalho flexível 

O modelo de trabalho flexível teve um impacto 
positivo para nossos colaboradores, os comentários e 
a melhoria nos resultados das pesquisas de satisfação 
confirmam nosso compromisso de garantir que a 
flexibilidade se traduza em melhores experiências 
para nossos clientes, aumentando a produtividade 
em nossos processos e permitindo equilibrar 
melhor as expectativas pessoais e profissionais.  O 
trabalho flexível é fundamental para atrair novos 
colaboradores, especialmente aqueles que são 
altamente digitais.

(*)  Países:Espanha, Brasil, USA, Alemanha, Itália, Turquia, Peru, 
México, Porto Rico.

83% (*) 
DOS 

FUNCIONÁRIOS 
TÊM HORÁRIO 

FLEXÍVEL.

11.613 
FUNCIONÁRIOS 

TRABALHAM 
EM ESPAÇOS 
ABERTOS E 

COLABORATIVOS

3.714 
FUNCIONÁRIOS 

TRABALHAM 
REMOTAMENTE 
(HOME OFFICE E 
TRABALHO EM 
MOBILIDADE)

Mais de 
25.000 

FUNCIONÁRIOS 
UTILIZAM  

OFFICE 365

Trabalho colaborativo e 
gestão do conhecimento  

A MAPFRE quer conectar seus funcionários em todo 
o mundo para avançar rumo a uma nova forma de 
trabalhar baseada em colaboração, compartilhando 
o conhecimento e aproveitando as ferramentas 
digitais. Para facilitar e fomentar esse novo modelo, 
contamos com a Intranet Global, um espaço comum 
para todos os funcionários do mundo.

MAIS DE 

 400 
COMUNIDADES 
EM QUE 6.300 

FUNCIONÁRIOS JÁ 
TRABALHAM

ARMAZÉM DO 
CONHECIMENTO  

Eureka   
NA INTRANET 

GLOBAL 
DISPONÍVEL 

PARA TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS
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Cultura em  
um mundo digital 

A transformação das pessoas implica uma 
implementação global de novos comportamentos 
e hábitos: Colabore, Inove e Agilize, e no caso 
dos gestores de pessoas, Respeite e Comunique. 
Colabora, Inova, Agiliza; Respeita e Comunica são 
conceitos que já fazem parte do nosso dia a dia e 
pelos quais somos avaliados.

Novas formas de retribuir e 
reconhecer 
O Desafio Digital exige trabalhar de uma maneira 
e com comportamentos diferentes, o que significa 
formas de retribuição e de reconhecimento 
diferentes para reconhecer o trabalho bem feito, 
a consecução de um projeto ou o alcance de um 
objetivo. Neste sentido, foi criado um modelo que 
contempla:

•  Um novo modelo de avaliação que proporciona 
uma visão completa, objetiva e múltipla

• Bonificação por projeto

• Ferramenta de reconhecimento: 16.592 
funcionários já se inscrevem nos planos de 
reconhecimento

PLANO DE TREINAMENTO 
GLOBAL SOBRE 
CULTURA DIGITAL E 
COMPORTAMENTOS 
NA MODALIDADE 
PRESENCIAL E 

E-LEARNING, REALIZADO POR MAIS DE 

70% 
DE FUNCIONARIO

PROGRAMA GLOBAL DE
APRENDIZAGEM DE

capacidades digitais
(CONHECIMENTOS
TECNICOS DIGITAIS,
FERRAMENTAS DIGITAIS,

METODOLOGIAS AGEIS)

IMPLEMENTADO
O PROGRAMA DE

mentoria
inversa

promova ideias

compa�ilhe

relacione-se

envolva-se

colabora
para conseguir melhores 
resultados

inova
para transformar bom em
algo melhor, de forma contínua

agiliza
para tomar decisões de
maneira rápida e eficaz

 

informações relevantes e
sintetize pensando nos interesses de
quem a recebe

e ouça o seu cliente para empatizar
com suas histórias e com o que
realmente lhe impo�a

pregunte
do ‘dia a dia’ toda tarefa que não
agregue valor ao cliente ou à
organização

e coopere com pessoas a sua volta,
desde o “por que” e o “obrigado”

com técnicas que provoquem o
pensamento criativo para gerar
soluções

e cumpra prazos e compromissos,
evitando ser o gargalo

em projetos transversais nos quais você
possa contribuir e agregar valor

soluções em modo ‘ensaio e erro’:
peça feedback e apresente melhorias
de forma contínua

teste
sua posição o máximo possível, sempre
colocando o cliente no centro

HÁBITOS.  

Hábitos de toda organização

comunica para alinhar e
compa�ilhar toda
informação chave

respeita para potencializar a
diversidade de visões e
desempenho

de forma ativa e valorize
a visão e as propostas da
sua equipe

sua equipe de qualquer
novidade, converse de
‘igual para igual’ e alinhe o
propósito de cada iniciativa

nas pessoas, reconheça um
bom trabalho e dê feedback no
‘dia a dia’

sua equipe no que é realmente
impo�ante, garantindo que
toda prioridade tenha um
responsável e toda pessoa uma
prioridade

HÁBITOS.  

Hábitos dos líderes

“Confio em vocês. Estão
disponíveis sempre que preciso”

confiança  
“Empatize com o que realmente
ME impo�a e melhore a cada dia”

empatia
“Você está acessível e isso
torna as coisas mais fáceis”

facilidade

Impacto na Experiência MAPFRE

COMPORTAMENTOS

COMPORTAMENTOS

CRIAR A MELHOR EXPERIÊNCIA do Cliente, do Empregado e da Sociedade

Hábitos MAPFRE em um “mundo digital” 

elimine 

decida

flexibilize

ouça confie informe foque

Ações chave a serem conve�idas em rotina

Ações chave a serem conve�idas em rotina pelos Líderes, como referência para sua equipe e para toda a organização.
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Novo sistema de avaliação  
do desempenho

1. CONSTRÓI

2. FALA

3. COMPARTILHA

ESTABELECIMENTO 
DE ATIVIDADES 
ESTABELECEMOS 
ATIVIDADES PARA 
ALCANÇAR
NOSSOS  
OBJETIVOS 

UMA CONVERSA 
CONTÍNUA PARA 
CONHECER OUTROS 
PONTOS DE 
VISTA. FEEDBACK 
CONTÍNUO DE 
ATIVIDADES E 
COMPORTAMENTOS

4. AVALIA
PARA LÍDERES:
ESTABELECE 
UMA AVALIAÇÃO 
GLOBAL DE SEUS 
COLABORADORES

CRESCEMOS E AJUDAMOS 
OS OUTROS A CRESCER 
POR MEIO DE UMA 
AVALIAÇÃO 360º

•  ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS E 
ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES 
TRIMESTRAIS (METODOLOGIA OKR), 
REVISANDO E REORIENTANDO-AS PARA 
ALCANÇAR OS DESAFIOS PROPOSTOS.

•  AVALIAÇÃO 360º: INCORPORAÇÃO 
DE OUTROS PONTOS DE VISTA SOBRE 
OS COMPORTAMENTOS DA MAPFRE: 
COLABORA, INOVA E AGILIZA. AGORA 
TAMBÉM SÃO AVALIADOS OS PARES E 
OS CLIENTES INTERNOS COM OS QUAIS 
INTERAGEM, E ESSES ENRIQUECEM A VISÃO 
DA PESSOA, TORNANDO-A GLOBAL.

53.629 

26.416 

atividades 
contribuídas

funcionários 
participaram 

do novo 
modelo de 

avaliação do 
desempenho

Objetivos 

PRODUTIVIDADE: POR MEIO DA DEFINIÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES CHAVE QUE 
CONTRIBUEM PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS.

ESSE NOVO SISTEMA TEM OS SEGUINTES 
OBJETIVOS:

IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
POTENCIAL: ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO GLOBAL 
MAIS OBJETIVA, QUE PERMITE RECONHECER AS 
CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DA EQUIPE.

TRANSFORMAÇÃO: SÃO DISSEMINADOS OS NOVOS 
COMPORTAMENTOS MAPFRE, COLABORA – INOVA 
– AGILIZA, POR MEIO DO FEEDBACK CONTÍNUO E DA 
AVALIAÇÃO 360º 

A avaliação é um sistema de desenvolvimento 
contínuo: cada pessoa é protagonista e constrói 
sua própria trajetória, com a colaboração de seu 
responsável em cada uma das fases:
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O centro
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José Manuel Corral Vázquez  |   
Diretor Geral corporativo de  
Negócios e Clientes

Experiência  
do funcionário
A experiência do funcionário fala do que 

somos como empresa e nossos clientes 

e a sociedade, em geral, nos percebem 

através deles.

Em 2019, a MAPFRE inclui Experiência 

do Funcionário como uma linha 

transversal na estratégia de gestão 

de pessoas.  

Trata-se de um novo enfoque 

na gestão de pessoas em que o 

funcionário está no centro dos nossos 

processos, no qual a empresa se 

coloca em seu lugar em cada um 

dos momentos do ciclo de sua vida 

na empresa, para oferecer o que 

você precisa, quando precisa, como 

precisa, para que você dê o melhor de 

si mesmo (talento e produtividade) e 

se comprometa com a MAPFRE.  
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Modelo de gestão da 
experiência do funcionário
El modelo de gestión de la experiencia del empleado 
de MAPFRE incluye, por un lado, el diseño de un 
Employee Journey (ciclo de vida del empleado) 
identificando los diferentes touchpoints (momentos 

EU ME JUNTO  
À MAPFRE

• Eu passo pelo 
processo de 

seleção

• Sou acolhido

CONTRIBUO

• Alcanço meus 
objetivos

• Eu colaboro em 
um projeto

• Eu me comunico 
com a empresa

• Lidero un 
equipo

MEU DIA A DIA

• Sou retribuído

• Equilibro minha 
vida pessoal e 
profissional

• Eu passo por uma 
mudança

• Eu me relaciono

• Estou motivado(a)

• Eu me sinto 
apoiado diante de 

uma situação pessoal

MEU 
DESENVOLVIMENTO

• Recebimento de 
feedback

• Eu aprendo

• Me sinto 
reconhecido(a)

• Eu me movimento

• Eu sou promovido

TERMINAR 
MINHA ETAPA 
PROFISSIONAL

de interacción del empleado con la empresa),  
desde antes de incorporarse a la compañía y hasta  
el momento en el que sale de ella.

CICLO DE VIDA 
DO FUNCIONÁRIO 

DA MAPFRE 

ME UNO A MAPFRE CONTRIBUYO 
Vivo el proceso de selección. Logro mis objetivos. 

Me acogen. Colaboro en un proyecto. 
Me comunico con la empresa. 

Lidero un equipo. 

MI DÍA A DÍA 
Me retribuyen. 

Equilibro mi vida personal 
y laboral. 

Vivo un cambio. 
Me relaciono. 

Estoy motivado/a. 
Me siento apoyado/a ante 
una situación personal. 

ME DESARROLLO 
Recibo feedback. 

Aprendo. 
Me siento reconocido/a. 

Me muevo. 
Promociono. 

rso� MAPFRE 
-P,/eY1..fo '1 co�Yol¾ljo 

FINALIZA MI ETAPA 
PROFESIONAL 
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Recomendação, satisfação e compromisso

• Recomendação da Empresa: ENPS® Relacional: é a 
probabilidade de os funcionários recomendarem a MAPFRE como 
empresa para trabalhar.  Em 2019, foi medido em 11 países. Do 
quadro de funcionários total medido, 86% está em países que 
contam com um Employee Net Promoter Score muito bom ou 
excelente.

• Causas raiz de nível 1 e nível 2: aprofunda-se nas principais 
razões pelas quais um funcionário recomenda, em menor ou 
maior grau, a MAPFRE como empresa para trabalhar.  Destacam-
se como razões de maior recomendação:  

 

• Índice de recomendação do chefe: Leader Index. Mede em 
que grau os funcionários recomendariam seus responsáveis. Em 
2019, em uma escala de recomendação de 0 a 10, 57% dos 
funcionários deram uma pontuação de 9 ou 10.  

• Compromisso: Employee Satisfaction Index: mede o 
compromisso do funcionário por meio da avaliação dos 10 
elementos a seguir:  

ELEMENTOS QUE IMPACTAM SOBRE  
O COMPROMISSO DO FUNCIONÁRIO:

Conhecimento dos objetivos.
Orgulho pelo trabalho realizado. 
Reconhecimento pelo trabalho realizado.
Contribuição para a empresa.
Ecebendo feedback de qualidade.
Oportunidades de desenvolvimento.
Colaboração.
Ferramentas de trabalho.
Cuidado com as pessoas.
Orgulho pela marca social

Em 2019, o índice de compromisso foi 68, que corresponde 
à porcentagem de funcionários que avaliaram as dez variáveis 
analisadas com uma pontuação média de 8, 9 ou 10.

As condições e benefícios 
oferecidos pela MAPFRE aos seus 

funcionários e, em particular, 
a estabilidade no emprego e a 
conciliação da vida pessoal e 

profissional

A cultura e a visão empresarial 
e, em particular, a forma como 
os valores da companhia são 

colocados em prática no dia a dia 
e a capacidade da MAPFRE de se 

transformar
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Ciclo de vida  
do funcionário
Em 2019, foi elaborado um modelo de análise 
dos diferentes momentos do ciclo de vida do 
funcionário que será implementado em 2020.  Esse 
modelo contempla a realização de focus groups 
e questionários através dos quais é medida a 
experiência dos funcionários em sua interação em 
cada um dos diferentes momentos do ciclo de 
vida: seleção, acolhida, avaliação de desempenho, 
reconhecimento, mobilidade, mudanças, outros etc.).

Índice de qualidade percebida 
dos Recursos Humanos
Em 2019, pela primeira vez, foi lançada uma 
pesquisa de Qualidade Percebida do RH com 
a análise de como os funcionários percebem a 
qualidade do serviço prestado pelas áreas de 
Recursos Humanos. Em 2019, os funcionários 
avaliaram a qualidade do serviço de RH com uma 
pontuação 7 de 10.  
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APP 
Pessoas

PROPORCIONAR A 
FLEXIBILIDADE DE 
TEMPO E ESPAÇO: 
DESTACAM-SE MEDIDAS 
COMO O TRABALHO 
EM MEIO PERÍODO 
OU A JORNADA DE 
TRABALHO REDUZIDA E 
O TRABALHO REMOTO.

APOIAR A FAMÍLIA: 
INCLUI LICENÇAS 
REMUNERADAS E 
NÃO REMUNERADAS 
E LICENÇAS POR 
MOTIVOS PESSOAIS, 
ENTRE OUTROS

PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DOS 
FUNCIONÁRIOS DEPOIS DE UMA LICENÇA OU AUSÊNCIA 
DE LONGA DURAÇÃO PARA A QUAL SÃO DESENVOLVIDOS 
PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO

Objetivos 

Foi desenvolvido o App Pessoas, um novo canal de 
comunicação que coloca os funcionários no centro de seus 
interesses:

•  Facilita o acesso ao conteúdo mais popular, em qualquer 
lugar hora do dia e via celular.

•  Otimiza os processos porque eles podem executar certos 
procedimentos e gerências por meio do aplicativo e 
acessar a documentação facilmente e de imediato.

•  Reduza os tempos em alguns processos de 
gerenciamento e administração para tornar a vida mais 
fácil para eles.

Conciliação e 
flexibilidade

Medidas de conciliação  
de vida profissional e pessoal 

Nº de funcionário 
beneficiados 

Horário de trabalho flexível 19.290

Trabalho em jornada parcial 2.553

Jornada de trabalho reduzida 1.073

Home Office 1.529

Licenças remuneradas e não remuneradas 16.198

     • Licença paternidade 560

     • Licença maternidade 837

Licenças por motivos pessoais ou estudos 47

Programa de integração de funcionários 
depois de uma licença de longa duração

79

Cerca de 20 mil funcionários se 

beneficiaram de horários flexíveis  

de trabalho durante o ano passado
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Saúde e 
bem-estar
A empresa assumiu o compromisso de proporcionar 
ambientes de trabalho seguros e saudáveis, 
garantindo o direito das pessoas à proteção de sua 
saúde e integridade, indo além do próprio ambiente 
de trabalho e envolvendo a 

A MAPFRE conta com um modelo de empresa 
saudável baseado nas diretrizes de órgãos 
internacionais, como a Organização Mundial 
da Saúde, e que contribui para o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 3: Saúde e bem-
estar, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, que tem como 
objetivo garantir uma vida saudável e promover o 
bem-estar de todos, em todas as idades.  

Esse modelo concentra-se na pessoa, tanto no 
âmbito do trabalho quanto fora dele, e inclui as 
facetas física e mental, enquanto define os âmbitos 
em que atua nesta área: ambiente de trabalho, bem-
estar mental, promoção da saúde, alimentação e 
exercício físico e contexto pessoal.

Ambiente de trabalho

A MAPFRE desenvolve ao longo do ano várias 
campanhas de saúde globais: câncer, vícios, saúde 
bucal, osteoporose, saúde cardiovascular, AIDS, AVC, 
medula óssea, pense positivo e saúde de gênero. 

Em 2019:

• Foram realizadas 354 campanhas de saúde.  

• Foi oferecida assistência médica a 30.417 
funcionários e 493 familiares.

• SEMANA MAPFRE Objetivo Saúde, Bem-estar e 
Diversidade. 

A Semana MAPFRE é uma iniciativa global que 
nasceu com o objetivo de promover hábitos de vida 
saudáveis e fomentar o encontro e a participação 
dos funcionários da MAPFRE em todo o mundo em 
atividades relacionadas com a saúde e o bem-estar 
de funcionários e que este ano, como novidade, 
incluiu a diversidade como temática adicional.

Durante a semana de 10 a 14 junho de 2019, a 
MAPFRE celebrou a quarta edição global.

No total, foram celebradas 862 atividades em 31 
países, alcançando 84,7% do quadro de funcionários 
da MAPFRE em todo o mundo com atividades locais e 
100% do quadro de funcionários em atividades globais..
   

Promoção da saúde

INTEGRAR A PREVENÇÃO DE RISCOS NO TRABALHO 
NO CONJUNTO DAS ATIVIDADES E DECISÕES DA 
EMPRESA, EM TODOS OS NÍVEIS DA ORGANIZAÇÃO, 
E ALCANÇAR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO 
E SAUDÁVEL.

Objetivos 

En el año 2019, se han realizado: 
•  1.741 avaliações de riscos ocupacionais e 2.642 avaliações de riscos psicossociais.
  • 51,1% dos funcionários fazem reconhecimentos médicos de empresa.
    •  33,8% de funcionários receberam treinamento e informações sobre os riscos  

em seus cargos em um total de 9.222 horas de treinamento.
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AMBIENTE 
DE TRABALHO

BEM-ESTAR 
MENTAL

CONTEXTO 
PESSOALL

PROMOÇÃO 
DA SAÚDE

ATIVIDADE FÍSICA 
E ALIMENTAÇÃO
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SEMANA MAPFRE 2019 SAÚDE, BEM-ESTAR E DIVERSIDADE

31 países. Alcance: 84,7% pessoal
ESPANHA

BRASIL

EURÁSIA: ALEMANHA, CHINA, FILIPINAS, GRÉCIA, 
INDONÉSIA, IRLANDA, ITÁLIA, TAIWAN, TURQUIA e REINO 
UNIDO.

IBÉRIA: PORTUGAL

LATAM NORTE: COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS, MÉXICO, NICARÁGUA, PANAMÁ e REPÚBLICA 
DOMINICANA.

LATAM SUR: AARGENTINA, CHILE, EQUADOR, PARAGUAI, 
PERU, URUGUAI e VENEZUELA

AMÉRICA DO NORTE: USA e PORTO RICO

Das atividades realizadas, 806 foram em Saúde  
e Bem-estar (36 delas no âmbito do ambiente  
de trabalho, 208 em promoção da saúde,  
269 em atividade física e alimentação,  
138 em bem-estar mental e 155 em contexto 
pessoal) e 56 em Diversidade.

• Campanha de sensibilização  
global Redução do AVC
Campanha informativa desenvolvida na nossa 
intranet global onde foram colocados à disposição 
materiais sobre como prevenir essa lesão cerebral, 
e como minimizá-la, caso ocorra. Além disso, 
mostramos como agir se você estiver próximo de 
uma pessoa que sofre um AVC, pois, nesses casos, 
cada minuto é fundamental.

• Campanha Saúde de Gênero
A diversidade está presente em todos os âmbitos 
da MAPFRE, incluído o da Saúde e, desse ponto de 
vista, homens e mulheres somos biologicamente 
diferentes. A MAPFRE atende, promove e cuida 
da saúde de ambos os gêneros e, por meio de 
sua campanha “Juntos, Saudáveis”, informa e 
conscientiza sobre o cuidado da saúde de uma 
perspectiva de gênero. Através de diferentes 
infográficos na intranet global, foram divulgadas as 
doenças que afetam cada gênero, bem como suas 
causas e sintomas, além de como evitá-las.

• Campanha de informação e prevenção  
do câncer de mama Junte-se ao rosa 
Já se passaram dez anos desde que a MAPFRE lançou 
sua campanha Junte-se ao Rosa no Dia Internacional 
do Combate ao Câncer de Mama. 
Em 2019, por mais um ano, a MAPFRE participou do 
Dia do Combate ao Câncer de Mama, por meio de uma 
campanha global de informação e prevenção da qual 
participaram funcionários da MAPFRE de todo o mundo. 
Como demonstração de apoio a todas as mulheres e 
afetados por essa doença, os funcionários se vestiram 
de rosa, participaram das atividades organizadas na 

90%
DOS CASOS SÃO 

PREVENTIVOS

PARA TER UM 
CÉREBRO SAUDÁVEL, 

VOCÊ TEM QUE 
TER UM CORPO 

SAUDÁVEL

Hipertensão
Colesterol alto
Tabaco, álcool e drogas
Inatividade física  
Diabetes
Arritmias cardíacas
Obesidade
Estresse

EVITE  
FATORES 
DE RISCO

Dieta saudável e variada
Baixo teor de sal e baixo 
teor de gordura
Exercício moderado
Não ao tabaco e álcool
Evite o estresse
Faça exames médicos 
regulares

PODE ACONTECER COM VOCÊ. PODE 
PASSAR VOCÊ A QUALQUER UM 
O acidente vascular cerebral é uma alteração da circulação 
cerebral que compromete a chegada de sangue ao cérebro, 
causando consequente dano neuronal.
Existem dois tipos: 
• Isquêmico: um coágulo que bloqueia o fluxo de sangue.
• Hemorrágico: a ruptura de um vaso cerebral.

APRENDA A DETECTÁ-LO 
Estes 5 sintomas repentinos avisam você 
de um derrame:
1. Paralisia facial. Um lado do rosto cai.
2. Perda de força ou sensibilidade de um lado do corpo.
3. Linguagem, expressão ou problemas de compreensão.
4. Dor de cabeça forte repentina.
5. Problemas de visão..

E AJA RAPIDAMENTE 
#cadaminutoconta
Com apenas um desses sintomas, 
ligue   192  , não espere!
Não leve a pessoa afetada ao hospital, melhor 
que os serviços de emergência o façam
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de medula óssea é um ato de solidariedade que, 
em muitos casos, é a única esperança para os que 
sofrem de leucemia e outras doenças sanguíneas.

• Dia Mundial da Diabetes
Dia 14 de novembro, a MAPFRE se uniu ao Dia 
Mundial da Diabetes com um infográfico publicado 
na intranet para que os funcionários conhecessem 
melhor essa doença que atinge cerca de 422 milhões 
de pessoas em todo o mundo e, que em 2030, será a 
sétima causa de morte no mundo. 

• Dia Mundial do Combate à AIDS  
Todos os anos, no dia 1º de dezembro, comemora-
se o Dia Mundial do Combate à AIDS, uma 
iniciativa da qual a MAPFRE participa com 
o objetivo de conscientizar sobre a doença, 
implementar campanhas de prevenção e boas 
práticas, e combater o estigma e a discriminação 
que afetam as pessoas com HIV.

empresa e, além disso, publicaram suas fotos em 
redes sociais com a hashtag #junteseaorosa.  

Em 2019, 18 países se juntaram ao rosa: Espanha, 
Eurásia (China, Filipinas, Indonésia, Itália, Malta, Turquia, 
Reino Unido), Latam Norte (El Salvador, Guatemala, 
Honduras e Nicarágua), Latam Sul (Argentina, Chile, 
Colômbia, Paraguai, Peru e Venezuela).  . 

• Dias mundiais
• Dia Mundial sem Tabaco
No dia 31 de maio, a MAPFRE se uniu ao Dia Mundial 
sem Tabaco que este ano se concentrou na saúde 
pulmonar com o objetivo de conscientizar sobre 
os efeitos nocivos e letais do consumo de tabaco, 
a exposição ao fumo passivo e, assim, dissuadir o 
consumo de tabaco em todas as suas formas.

• Dia Internacional da doação de medula:  
No dia 21 de setembro, a MAPFRE se uniu ao Dia 
Mundial da Doação de Medula Óssea. A doação 

Em 2019, foram realizadas 133 campanhas informativas 
sobre atividade física e alimentação em nível local.

Atividade física Bem-estar mental

Em 2019, 3.394 funcionários realizaram o curso on-line em Gestão do 
Estresse, com um total de 3.793 horas de treinamento.

Foram feitos 9.125 atendimentos psicológicos a funcionários e 3.614 
a familiares.

TREINAMENTO EMGESTÃO DE ESTRESSE 2019   

 Nº de funcionários           Nº de horas

ESPANHA (*) AMÉRICA  
DO NORTE 

LATAM 
NORTE

LATAM 
SUL

EURÁSIA TOTAL
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(*) Estão incluídos todos os funcionários da Espanha. 

Objetivo Objetivo 
PROMOVER A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E 
A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA.

MELHOR A SAÚDE MENTAL E O BEM-ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS.



PESSOAS E ORGANIZAÇAO 2019  557. Experiência do funcionário 

(*) Estão incluídos todos os funcionários da Espanha. 

AJUDAS PSICOLÓGICA 2019

 Nº de funcionários           Familiares

ESPANHA (*) LATAM 
SUL

AMÉRICA  
DO NORTE 

TOTALBRASIL EURÁSIALATAM 
NORTE
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ESPANHA  

Campanha de vacinação anual da gripe: 1083 funcionários.

12.396 assessoramentos médico realizado aos funcionários.

656 assessoramentos psicológicos aos funcionários.

“Ioga no escritório”, aulas semanais de ioga em 11 centros de trabalho.

Procedimento de proteção da saúde das mulheres grávidas e em período de lactação.

BRASIL

6320 assessoramentos médico realizado aos funcionários.

6.857 asesoramientos psicológicos a los empleados.

236 assessoramentos psicológicos aos familiares dos funcionários.

Women for the Heart para os funcionários em parceria com a Fundación - Testes de IMC, orientação nutricional e distribuição  
de salada de frutas. Em 2019 participaram mais de 1800 funcionários..

COLÔMBIA 
1133 avaliações de riscos psicossociais e planejamento de ações de prevenções.

700 reconhecimentos médicos de empresa iniciais, periódicos e de retorno depois de uma longa ausência.

USA

Feiras de Saúde: Vacinação contra a gripe, medição da pressão arterial e densidade óssea. 

Sun Safety Van em junho com a informação da importância do uso de proteção solar.

Programa de Assistência ao Funcionário que oferece assessoramento e apoio de terceiros por telefone 24h os 7 dias da semana. Além de 6 horas 
por ano de apoio de incidentes críticos e de luto.  . 

MÉXICO

Foram realizadas 29 campanhas de saúde: Programa nutricional; Cuida o seu corpo, seja feliz; Ioga e bem-estar corporativo.

Oficina Mindfulness e inteligência emocional.

10 vídeos sobre alimentação.

2620 assessoramentos médico realizado aos funcionários.

OUTROS 
PAÍSES

No Peru, Programa de Assessoria Psicológica (PAS), com a finalidade de suprir as necessidades emocionais dos funcionários.

Na Nicarágua, programa estágio de três meses para os filhos dos funcionários recém-formados no ensino médio ou superior.

No Panamá, Programa MAPFRE Fit que três vezes por semana tem um personal trainer profissional que dá aulas de zumba e exercícios funcionais.

Na Argentina, palestra de sensibilização na luta contra a AIDS, palestra de sensibilização sobre a importânia das vacinas e palestra sobre o 
glaucoma e a condução.

Foram realizadas 29 atividades relacionadas com a aposentadoria 
e a família.  

A seguinte tabela mostra um resumo das atividades mais 
relevantes realizadas nos diferentes países em matéria de saúde e 
bem-estar (ambiente de trabalho, promoção da saúde, atividade 
física e alimentação, bem-estar mental, contexto pessoal):

Contexto pessoal

MELHORAR ASPECTOS DO ÂMBITO 
PESSOAL DO FUNCIONÁRIO QUE AFETAM 
SEU BEM-ESTAR E, CONSEQUENTEMENTE, 
A SOCIEDADE. 

Objetivo 



Lorem ipsum 56

A MAPFRE entende que os negócios, a 

sustentabilidade e o compromisso social 

precisam mudar juntos e estão presentes 

de forma transversal na empresa

E antes  
de tudo, 
comprometidos…

8

Ser assim 



PESSOAS E ORGANIZAÇAO 2019  57

Aristóbulo Bausela Sánchez  |  
CEO de LATAM.

E antes de tudo, 
comprometidos…
A MAPFRE é uma empresa 

comprometida com a criação de 

valor, que entende que negócio e 

sustentabilidade têm que caminhar 

juntos.  A sustentabilidade e o 

compromisso social fazem parte da 

essência da MAPFRE, estão presentes 

de forma transversal na companhia, 

e é uma forma de ser e de se 

comportar, compartilhada por todos os 

funcionários.

Os voluntários da MAPFRE se 

destacam por seu compromisso, 

vocação de serviço e generosidade com 

relação às pessoas que mais precisam. 

É um orgulho para a MAPFRE contar 

com os funcionários que demonstram 

esses valores através do voluntariado, 

com os quais também desenvolvem e 

adquirem competências e habilidades 

transferíveis aos âmbitos da vida 

pessoal e profissional. 

Depois de viver uma experiência de 

voluntariado, a frase que mais se repete 

é que “você recebe mais do que aquilo 

que dá”. Não é uma frase feita, é uma 

realidade compartilhada por todos que 

viveram uma experiência desse tipo.
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A MAPFRE conta com um Programa Global 
de Voluntariado Corporativo que desenvolve 
através da Fundación MAPFRE e que estabelece 
as linhas básicas para o desenvolvimento do 
voluntariado nos países. Essas linhas de atuação 
são as seguintes: Nutrição, Saúde, Educação, Meio 
Ambiente, Ajuda em Emergências e Compartilhe 
Solidariedade.

Voluntariado

O principal objetivo do programa é contribuir 
com a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
desfavorecidas. E fazemos isso proporcionando aos 
funcionários sua participação em ações solidárias 
com um grande número de atividades que são 
desenvolvidas durante todo o ano através das 
quais canalizam o espírito solidário.

O Programa está implantado em 28 países: 
Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, 
Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Estados 
Unidos da América, Filipinas, Guatemala, Honduras, 
Itália, Malta, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana, 
Reino Unido, Turquia, Uruguai e Venezuela

A MAPFRE conta com um órgão de incentivo e 
acompanhamento do Voluntariado Corporativo, o 
Comitê de Voluntariado Corporativo, integrado por 
representantes da diretoria da MAPFRE de áreas 
corporativas, áreas regionais e unidades de negócio.

Durante 2019, mais de 10.389 voluntários, entre 
funcionários e familiares, participaram, e foram 
desenvolvidas mais de 1.615 atividades em todo o 
mundo relacionadas com educação, nutrição, saúde, 
ajuda em emergências, entre outras, impactando 
diretamente mais de 125.000 pessoas. Mais de 
22% do quadro de funcionários global teve uma 
experiência de voluntariado.

28
PAÍSES TÊM 
PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

10.389
VOLUNTÁRIOS ENTRE 
FUNCIONÁRIOS E 
FAMILIARES

1.615
ATIVIDADES

22%
DO QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS   
TEVE UMA 
EXPERIÊNCIA DE 
VOLUNTARIADO

125.000

O programa 
impactou em 

mais de 

pessoas

 CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO BEM-
ESTAR DE PESSOAS DESFAVORECIDAS E DA 
SOCIEDADE EM GERAL.

Objetivos 

AUMENTAR AS RELAÇÕES DA MAPFRE COM 
A COMUNIDADE EM QUE ESTÁ LOCALIZADA, 
APRESENTANDO-SE E ATUANDO COMO 
COLABORADOR NO SISTEMA DE BEM-ESTAR. 

REFORÇAR OS VALORES INTERNOS DA MAPFRE E 
FORTALECER UMA CULTURA PARTICIPATIVA. 

PROPORCIONAR AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS 
FAMILIARES A PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES 
VOLUNTÁRIAS COMO FORMA DE GERAR UMA 
CULTURA SENSÍVEL ÀS NECESSIDADES SOCIAIS E 
DE RESPEITO PELA DIVERSIDADE E PELAS PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. 

PROMOVER ENTRE OS PARTICIPANTES A 
AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRANSFERÍVEIS AOS 
ÂMBITOS DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL, TAIS 
COMO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, INICIATIVA, 
COMUNICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, TRABALHO EM 
EQUIPE, LIDERANÇA, RELAÇÕES INTERPESSOAIS, 
FLEXIBILIDADE, CAPACIDADE DE SENTIR EMPATIA, 
TRANSMITIR OTIMISMO E DE APRENDIZAGEM
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Entre as atividades realizadas em 2019, cabe 
destacar as atividades globais: 

•  Dia Global do Voluntariado da MAPFRE, que 
sob o lema “Todos Unidos pelo Meio Ambiente 
“participaram mais de 2.300 voluntários de 25 
países em 78 atividades com temática ambiental. 
Foram plantadas 1900 árvores e recolhidas mais de 
14 toneladas de lixo.

•  Campanhas de Doação de Sangue 24 horas, na 
qual foram obtidos mais de 870 litros, com a 
participação de 1.936 doadores em 25 países e 
que beneficiam mais de 5.800 pessoas. 

Com relação ao nosso programa de Voluntariado, 
na Espanha obtivemos o certificado AENOR pela 
gestão desse programa, e nos Estados Unidos 
nossos voluntários foram reconhecidos pela 
Webster Public Schools, pelo Worcester Community 
Action Council, pelo The Commonwealth of 
Massachusetts State Senate, e ainda obtivemos 
o prêmio Best Buddies Spirit of Inclusion Award 
por nosso programa de capacitação de adultos 
com Transtorno Dissociativo de Identidade, em 
que os voluntários atuaram como mentores. Na 
China, nossos voluntários foram reconhecidos pela 
Changning Special School. 

EURO/DÓLAR 
SOLIDÁRIO:
Além do Programa de 
Voluntariado Corporativo, 
os funcionários colaboram 
com outros projetos 

sociais, como o Euro Solidário na Espanha, ou o 
Dollar for Dollar nos Estados Unidos. Essa iniciativa 
oferece a oportunidade aos funcionários da Espanha 
de doar um euro mensal do seu contracheque 
a um projeto social escolhido por eles, com o 
compromisso de que, para cada euro doado, a 
MAPFRE doa mais um. 

Na Espanha, desde o seu lançamento em 2017, o 
Euro Solidário arrecadou mais de 346.696 euros, 
montante que beneficiou em 2017 a Associação 
Debra Piel de Mariposa e a Sociedade San Vicente 
de Paúl, em 2018 a Fundação Cris y ASION, ambas 
as associações lutam contra o câncer infantil, e em 
2019, a APACU (Associação de Pais de Filhos com 
Autismo de Cuenca) e Fundação Aladina (entidade 
que luta contra o câncer infantil). Todo ano, os 
funcionários a quais associações devem ser doados 
os valores arrecadados. Quase 50% do quadro de 
funcionários colaboram mensalmente com esse 
projeto, que é, sem dúvida, uma grande contribuição 
para a sociedade de todos os nossos funcionários 
para ajudar os mais necessitados. 

Nos Estados Unidos, o projeto beneficiado em 2019 
foi The Adam Bullen Memorial Foundation que apoia 
pessoas com câncer e suas famílias, e que receberam 
22.719,20 dólares.

Dados globais de voluntários únicos 
(funcionários e familiares), e por países

(*) Se incluyen todas las entidades de MAPFRE en España.

VOLUNTÁRIOS ÚNICOS

 Nº de funcionários           Familiares          Total VU
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(*)  São incuídas todas as entidades da MAPFRE na Espanha.

 Nº ÁRVORES PLANTADAS Nº QUILOS LIXO RECOLHIDO

ESPANHA (*) E PORTUGAL 182 2.862,5
BRASIL 69 621
AMÉRICA DO NORTE  19
LATAM NORTE 853 1.790
LATAM SUL 849 7.071
EURÁSIA 16 2.024,5
TOTAL 1.969 14.388
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A MAPFRE é uma empresa que está há mais de 86 
anos fazendo as coisas de uma forma diferente, 
trabalhando com um forte compromisso com as 
pessoas e o planeta. 

Entendemos a sustentabilidade em suas diferentes 
dimensões, ambiental, social e de governança e com 
um desenvolvimento transversal na organização. 

A MAPFRE assume, no mais alto nível do governo, 
a aprovação e o acompanhamento da estratégia 
de Sustentabilidade e conta com um Comitê 
Corporativo de Sustentabilidade, cujos membros 

Sustentabilidade 
foram nomeados pelo Comitê Executivo. Esse órgão, 
de máximo nível executivo, é responsável, entre 
outros temas, por propor ao Conselho a estratégia de 
sustentabilidade do Grupo, de promover o avanço do 
plano e de tratar de assuntos que são relevantes para 
o grupo nesse âmbito.

O Plano de Sustentabilidade 2019 – 2021, aprovado 
pelo Conselho da MAPFRE S.A, marca a trajetória que 
devemos seguir nesse âmbito, nos concentrando em 
alguns dos desafios globais mais relevantes nos quais 
uma organização como a MAPFRE deve contribuir.
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SOSTENIBILIDAD - ASG

iscos e oportunidades dos aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG), em seguros e investimentos,  
com foco principalmente na transição energética( low carbon economy)

liação de riscos ASG Compromissos públicos 2019 sobre o carvão

USTENTABILIDADE - GOVERNANÇA

Agenda 2030 das Nações Unidas Marca Social

Enquadramento Ético

• Difusão interna e externa

• Objetivos relatório de contribuição

Atualizar os canais de denúncia

• Impacto do Voluntariado corporativo

• Impacto do programa de Deficiência

ESQUEMA DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE 2019-2021

SUSTENTABILIDADE -  AMBIENTAL

• Redução da geração de resíduos

• Oportunidades na economia circular

.

Mudança climática EconomIa Circular

Redução da pegada: neutralidade das 
instalações da MAPFRE Espanha e Portugal 
em 2021 e em 2030 no restante do Grupo

Gestão ambiental de edifícios

SUSTENTABILIDADE - SOCIAL

Inclusão e talento

Economia do envelhecimento

Responsabilidade e transparência  
do produto

•  5% das vagas em cargos de responsabilidade 
sejam preenchidas por mulheres. 

• Promover o talento femenino

• Educação financeira e de seguros

• Investimento Responsável

• Microsseguros.

• Experiência da MAPFRE.

• Produtos de poupança e pensão.

Aprovação de fornecedores com critérios  
de sustentabilidade

•   3% de pessoas com 
deficiência no Grupo.

•  Novos modelos de trabalho e 
transformação digital.

Esse plano não pode ser alcançado sem o 
compromisso e dedicação dos mais de 34.300 
funcionários e dos colaboradores que trabalham 

na MAPFRE. Cada um deles, com seu trabalho e 
suas responsabilidades, possibilitam que a empresa 
alcance seus objetivos, inclusive em Sustentabilidade.



Lorem ipsum 62

É um estímulo para seguir em frente, 

tornar a MAPFRE um excelente local 

de trabalho e do qual todos os seus 

funcionários se sentem muito orgulhosos

Reconhecimentos 
e prémios    

9

Orgulho
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Ana Benavides Pizarro  |   
Diretora Corporativa de Relações Trabalhistas.

Reconhecimentos 
e prémios
As políticas e práticas da MAPFRE 

relacionadas com a gestão de 

pessoas são reconhecidas em muitos 

países através de reconhecimentos 

e prêmios que contribuem para que 

nossos colaboradores sintam um 

grande orgulho em pertencer a esta 

companhia e, além disso, são um 

estímulo para continuar avançando 

em tornar a MAPFRE um excelente 

local para trabalhar. 

Ser um empregador de referência 

nos impulsiona ainda mais para 

melhorar a cada dia, e todos nós que 

fazemos parte dessa empresa temos 

a responsabilidade de continuar 

contribuindo com nosso talento e 

compromisso para continuar sendo 

um excelente lugar para trabalhar.
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A MAPFRE  
é um bom lugar  
para trabalhar

•  GPTW. Em 2019, a MAPFRE foi 
reconhecida como um grande lugar para 
trabalhar em vários países e por diversas 
entidades. A MAPFRE foi reconhecida 
como Best Workplace pela consultora 
Great Place to Work na Costa Rica, 
Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Peru, 
República Dominicana, Turquia e, de forma 
geral, na América Latina, América Central 
e Caribe. 

•  No MERCO Talento, a MAPFRE na 
Espanha subiu para a 10ª posição, sendo 
novamente a primeira de seu setor; no 
Peru e na Argentina, manteve-se entre 
as 100 empresas com melhor avaliação 
nesta classificação.

•  A MAPFRE foi reconhecida na Espanha 
pela Randstad pelo sétimo ano 
consecutivo, como a seguradora mais 
atrativa para se trabalhar na Espanha e 
a publicação Atualidade Econômica nos 
coloca na posição número 10 do ranking 
de melhores empresas para trabalhar 
neste país. Na República Dominicana, a 
revista Mercado incluiu a MAPFRE entre 
as Melhores Empresas para se Trabalhar 

•  Na Espanha, a MAPFRE obteve o prêmio 
O Mundo Zen, concedido pelo jornal El 
Mundo e Adecco, por nossas políticas de 
flexibilidade e conciliação.

•  RECONHECIMENTO IGUALDADE NA 
EMPRESA e EFR. Na Espanha, a MAPFRE 
S.A. conta com o reconhecimento 
“Igualdade na Empresa”, concedido pelo 
Governo da Espanha, e a MAPFRE Grupo 
Segurador conta com a certificação como 
Empresa Familiarmente Responsável (EFR) 
reconhecida como Good Pratice pela ONU.

•  IGUALDADE NO TRABALHO, SEM 
DISCRIMINAÇÃO. No México, a 
MAPFRE obteve a certificação da Norma 
Mexicana de Igualdade no Trabalho e Sem 
Discriminação com o reconhecimento 
“Ouro”, posicionando-se como a única 
seguradora no México com esse nível 
de conformidade nesse âmbito.  Além 
disso, foi reconhecido pelo Great Place 
To Work como uma das melhores 
empresas no ranking de Diversidade e 
Inclusão e alcançou o quinto lugar no 
ranking Employers For Youth como uma 
das melhores empresas para jovens 
profissionais. 

•  EQUIDADE DE GÊNERO E BOAS 
PRÁTICAS EM DIVERSIDADE. No 
Peru, a MAPFRE foi incluída no Ranking 
PAR que avalia e premia as empresas 
que promovem práticas relacionadas 
com a equidade de gênero e a gestão 
da diversidade e obteve o primeiro 
prêmio no concurso de boas práticas 
trabalhistas do Ministério de Trabalho na 
categoria de “Promoção de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, 
não discriminação por credo, deficiência, 
condição econômica, raça, sexo e 
igualdade de grupos vulneráveis. 

•  Na Argentina, obtivemos o 
reconhecimento do Governo da província 
de Santa Fé pela contratação de jovens.  

Desenvolvimento  
e talento

•  O Projeto de Mentoria da Turquia foi 
premiado pelo Brandon Hall Group.

•  Na Guatemala, a MAPFRE foi 
reconhecida pela revista Summa e 
Korn Ferry como “Empresa Líder em 
Aprendizagem e Inovação”. 

•  O projeto de Seleção e Mobilidade 
digital foi premiado no SAP Quality 
Awards concedido na Espanha.

MAPFRE, reconhecida 
por seu compromisso 
com a diversidade



www.mapfre.com
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