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2016 O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Porto Seguro traz informações 
consolidadas sobre os impactos econômico, social e ambiental da empresa, 
considerando o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.
 
A retomada dessa prática (o último relatório foi apresentado em 2014, tendo como 
referência o ano de 2013) representa o amadurecimento da temática dentro da 
Companhia e o comprometimento em estabelecer relações transparentes com os 
seus públicos de relacionamento.

Esse relatório apresenta os indicadores de desempenho da Porto Seguro na opção 
"de acordo" Essencial das diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), organização 
internacional que propõe padrões globais para relatórios de sustentabilidade, o que 
ajuda empresas, governos e outras instituições a compreender e a comunicar o 
impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade.

A definição dos temas que integram o relatório foi feita a partir da matriz de 
materialidade, construída por meio de uma ampla e criteriosa pesquisa com 
lideranças da empresa, clientes, funcionários, Corretores, parceiros, fornecedores, 
jornalistas, representantes da comunidade, acionistas e prestadores de serviço. Além 
de entrevistas aprofundadas com clientes e executivos, foram realizadas mais de 
100 consultas via formulário on-line.

Foram analisados também documentos internos da Companhia, tais como relatos 
anuais, políticas e códigos de ética e conduta, além de estudos setoriais nacionais 
e internacionais desenvolvidos por organizações referência em sustentabilidade. As 
diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
aplicadas no processo.

O resultado desse trabalho está descrito na matriz de materialidade, que apresenta 
23 temas considerados materiais pelos públicos de relacionamento e 38 temas 
relevantes para a liderança da Porto Seguro. Esses temas foram agrupados em 7 
dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.

Matriz de Materialidade

Os temas materiais apontados pelos públicos de relacionamento e pelos executivos 
foram agrupados em 7 grupos temáticos (dimensões):

 1. Desempenho e Impacto Econômico

 2. Meio Ambiente

 3. Práticas Trabalhistas

 4. Direitos Humanos

 5. Relacionamento com a Sociedade

 6. Responsabilidade pelos Serviços

 7. Avaliação de Fornecedores

O conteúdo do relatório foi elaborado a partir de entrevistas com lideranças da Companhia, análise dos resultados divulgados pela área de Relação com Investidores, levantamento 
de dados com áreas internas e consultas aos sites institucionais da empresa.

Para dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail respsocial.ambiental@portoseguro.com.br.
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Mensagem do Presidente

Todos os dias, buscamos fazer com que nossos valores - cooperação, transparência, 
justiça e atitude de atender com genuíno interesse - não sejam apenas palavras repe-
tidas , mas verdades percebidas por todos os nossos públicos de relacionamento. 
Nosso compromisso com clientes, Corretores, funcionários, prestadores, acionistas, 
parceiros, comunidade e sociedade em geral é fundamentado no respeito e no 
desenvolvimento contínuo. Aprendemos com os nossos erros e usamos esses momen-
tos para crescer, sempre de forma aberta, simples e ágil.

E por acreditarmos nessa transparência e na abertura ao diálogo que retomamos a 
publicação de nosso relatório anual de sustentabilidade, seguindo os parâmetros da 
GRI (Global Reporting Initiative), o principal órgão internacional na área de critérios 
de gestão ambiental, social e econômica. Também entendemos que o processo  de 
consolidar e relatar o desempenho da empresa em assuntos que são relevantes para 
nossos stakeholders é em si uma oportunidade de entender como e onde podemos 
atender melhor suas expectativas.

Do ponto de vista econômico, o ano de 2016 foi desafiador. Apesar da redução no 
consumo das famílias, conseguimos manter a trajetória de crescimento nas princi-
pais linhas de negócio. Olhando para um horizonte de prazo mais longo, nosso 
desempenho é bastante favorável. No aspecto social, também avançamos de forma 
consistente, especialmente com as iniciativas de zeladoria e relacionamento com as 

comunidades próximas às regiões onde atua-
mos.
Por fim, do ponto de vista ambiental, atuamos 
em 2016 com iniciativas para reduzir o 
impacto de nossas operações, ao mesmo 
tempo em que economizamos recursos finan-
ceiros. Sabemos que há pontos a melhorar 
em todas essas frentes, mas estamos compro-
metidos a seguir nessa jornada de aprendiza-
do contínuo com todos os nossos públicos 
estratégicos.

Espero que este relatório cumpra sua função 
primordial - dar transparência a aspectos 
relevantes para nossos públicos de relaciona-
mento -, que sua leitura seja agradável e que 
possamos contar com sua participação para aprender e melhorar cada vez mais.

Um abraço,

Fabio Luchetti
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Missão
Nossa missão é assumir riscos e prestar serviços, por meio de um atendimento 
familiar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos competitivos com 
responsabilidade social e ambiental.

Filosofia empresarial
A Porto Seguro é o conjunto de pessoas formado por seus funcionários, dirigentes, 
acionistas, corretores, prestadores de serviços e parceiros de negócios que, indivi-
dual e coletivamente, se orientam pelos seguintes valores, exemplos e compromis-
sos:

Cooperação, transparência, justiça e atitude de atender com genuíno interes-
se são nossos valores fundamentais.
A busca pela perfeição exige humildade, determinação e paciência.
Todos têm o direito de participar e expor suas opiniões, por meio do diálogo 
numa conduta igualitária e ética.
Erros acontecem e precisam ser assumidos e corrigidos de imediato, como 
oportunidade de aprendizado, melhoria e crescimento.
O trabalho deve ser realizado com entusiasmo e visto como oportunidade de 
desenvolvimento.
A dedicação de cada um deve ir além das atribuições da sua função.
Não se beneficiar da função para vantagens pessoais e manter uma postura 

Perfil Organizacional

Com mais de 70 anos de história, a Porto Seguro S.A. é líder no segmento de auto-
móvel e residência no Brasil e conta com aproximadamente 10 milhões de clientes 
distribuídos nas diversas linhas de negócios. 

O Grupo Porto Seguro é formado por 27 empresas – entre elas Azul Seguros e Itaú 
Seguros de Auto e Residência - que atuam nos mais diversos ramos como seguros 
produtos financeiros, serviços de emergência e conveniência, proteção e monitora-
mento, telefonia celular, plano de saúde para Pets, entre outros 

Com sede em Campos Elísios, na região central da cidade de São Paulo, a empresa  
conta ainda com 117  sucursais e escritórios regionais que atendem mais de 32 mil 
corretores de Seguros em todo o País, além de uma seguradora com o mesmo nome 
no Uruguai. Atualmente, a Companhia emprega diretamente cerca de 14 mil funcio-
nários, além de 17 mil prestadores. 

Missão e Filosofia

"De que vale construir arranha-céus se não há mais almas 
humanas para morar neles" (Érico Veríssimo)

de simplicidade sem personalismo.
É nossa responsabilidade realizar uma administração simples, flexível, ágil e 
integrada.
Preparar sucessores capazes de ampliar os horizontes da Corporação.
A realização profissional deve ser resultado do estímulo ao autodesenvolvi-
mento e da busca de novos desafios.
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diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
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dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.
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Para dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail respsocial.ambiental@portoseguro.com.br.

 

Missão
Nossa missão é assumir riscos e prestar serviços, por meio de um atendimento 
familiar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos competitivos com 
responsabilidade social e ambiental.
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sos:
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numa conduta igualitária e ética.
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O Grupo Porto Seguro é formado por 27 empresas – entre elas Azul Seguros e Itaú 
Seguros de Auto e Residência - que atuam nos mais diversos ramos como seguros 
produtos financeiros, serviços de emergência e conveniência, proteção e monitora-
mento, telefonia celular, plano de saúde para Pets, entre outros 

Com sede em Campos Elísios, na região central da cidade de São Paulo, a empresa  
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Missão e Filosofia

"De que vale construir arranha-céus se não há mais almas 
humanas para morar neles" (Érico Veríssimo)

de telemarketing ativo e receptivo, telesserviços, central de atendimento (call 
center) e serviços de atendimento geral.

Porto Seguro Conecta: Criada em 2010, atua na prestação de serviços de teleco-
municações.

Porto Seguro Capitalização S/A: Fundada em 13/07/2012, tem como principal 
atividade operar com títulos de capitalização.

Porto Seguro Renova: Tem como principal atividade o comércio e a distribuição de 
peças automotivas novas e usadas.

Bioqualynet/Bioqualynet Sul: Tem por atividade a prestação de serviços de consul-
toria e assessoria em saúde ocupacional, segurança do trabalho, higiene e saúde 
ocupacional, ergonomia, fonoaudiologia, fisioterapia e serviços de saúde em 
regime ambulatorial.

Porto Seguro Faz: Atua na venda de serviços para a casa, o carro e conveniência 
seja para segurados ou não segurados. São serviços que vão desde instalações e 
reparos elétricos, hidráulicos até limpeza de tecidos e higienização de veículos 
a seco.

Porto Seguro Investimentos: Atua na administração e na gestão de carteira de 
títulos e valores mobiliários, fundos de investimento, bem como outros recursos
de terceiros.

Porto Seguro Servicios: Tem como objetivo atuar na prestação de serviços relacio-
nados, complementares ou correlatos à atividade de seguros no Uruguai.

Estratégia

A Porto Seguro é uma das principais seguradoras do segmento de automóvel e resi-
dência no Brasil. Para sustentar seu crescimento, tem ampliado sua atuação de forma 
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uma estratégia de negócios fundamentada em quatro pilares:
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ência

Atendimento diferenciado para corretores e clientes
Serviços baseados no “atendimento familiar”
Foco no relacionamento de longo prazo
Índices de renovação maiores do que a média de mercado

Produtos e serviços 
Portfólio de produtos  sinérgicos (oportunidade de vendas cruzadas)
Serviços ampliados (para o lar, carro e pessoas) – além dos básicos
Serviços como principal valor de reconhecimento da marca

de simplicidade sem personalismo.
É nossa responsabilidade realizar uma administração simples, flexível, ágil e 
integrada.
Preparar sucessores capazes de ampliar os horizontes da Corporação.
A realização profissional deve ser resultado do estímulo ao autodesenvolvi-
mento e da busca de novos desafios.

Sofisticado modelo de seleção e precificação de risco
Precificação de produtos com foco na rentabilidade
Modelos estatísticos e um robusto banco de dados
Sinistralidade histórica abaixo da média de mercado 

Empresas do grupo

Segmentos de seguro
Nossa missão é assumir riscos e prestar serviços, por meio de um atendimento fami-
liar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos competitivos com respon-
sabilidade social e ambiental.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais: Fundada em 1945, atua com carteiras 
de seguros de automóveis, patrimoniais, fiança locatícia e transportes.

Porto Seguro Vida e Previdência S/A: Fundada em 1986, atua exclusivamente nos 
ramos de seguros de vida e previdência privada.

Porto Seguro Saúde S/A: Atua no segmento de saúde há mais de 10 anos, com 
seguros de saúde empresarial coletivo.

Porto Seguro Seguros del Uruguay S/A: Fundada em 1995, é a segunda maior 
seguradora do Uruguai no ramo de automóveis. Opera com diversas carteiras.

Azul Seguros: Após aquisição da empresa Axa Seguros, faz parte da Porto Seguro 
desde 2004 com o nome Azul Seguros. Opera nos ramos de seguros de automóvel.

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A: Faz parte da Porto Seguro desde 2009, após 
associação com o Itaú Unibanco. Opera nos ramos de automóvel e residência em 
todo o País.

Porto Seguro Serviços de Saúde S.A. (Portomed): Fundada em 20 de janeiro de 
2010, tem como principal atividade operar planos privados de assistência à saúde 
para pessoas jurídicas.
Porto Seguro Serviços Odontológicos S.A. (Porto Odonto): Fundada em 27 de junho 
de 2011, tem como principal atividade operar planos privados de assistência odon-
tológica para pessoas jurídicas.

Outros segmentos
Portoseg S/A: Fundada em 2002, atua no segmento de crédito consignado, capital 
de giro, financiamento e refinanciamento de veículos, investimento e também emis-
são de cartão de crédito.

Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.: Com uma experiência de mais de 
25 anos no mercado, atua nos segmentos de consórcio de automóveis, imóveis e 
equipamentos profissionais.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda.:  Fundada em 1998, atua no setor de 
monitoramento 24 horas de imóveis, transportes monitorados e rastreador de veícu-
los.
 
Crediporto Promotora de Serviços Ltda.: Fundada em 2007, atua com a distribuição 
de produtos da empresa Portoseg.

Porto Seguro Serviços Médicos Ltda.: Fundada em 1996, atua na prestação de servi-
ços de saúde em regime ambulatorial e na elaboração e implementação de progra-
mas de controles médicos e de saúde ocupacional.

Porto Seguro Atendimento S/A: Fundada em 2009, atua na prestação de serviços 

Cadeia de valor

A cadeia de fornecedores do Grupo Porto Seguro é bastante miscigenada, espe-
ciamente por conta da diversidade de empresas, serviços e processos envolvidos 
na operação de todos esses negócios. Na base instituída pela área de Gestão 
Corporativa de Contratos, esses fornecedores são classificados por segmento de 
atuação e passam por critérios internos que resultam na habilitação ou não para 
trabalharem com a Companhia.
A Porto Seguro tem como premissa a inclusão da cláusula de responsabilidade 
social e ambiental nas contratações de prestação de serviços em geral, contratos 
de parceria e fornecimento de produtos e serviços. Essa iniciativa busca proteger 
a empresa e sua cadeia de valor em questões relacionadas aos direitos humanos, 
como trabalho infantil e análogo ao escravo, à Política Nacional do Meio Ambien-
te e ao próprio Código de Ética e Conduta da Porto Seguro.

Todos os novos fornecedores são avaliados por critérios ambientais e sociais, 
segundo definições conjuntas das áreas de Gestão Corporativa de Contratos e de 
Responsabilidade Sócio Ambiental. No caso de fornecedores regulares, que 
passam por formalização contratual, há também cláusulas específicas de proteção 
dos direitos humanos. Ao longo do ano de 2016, 14,5% do total de fornecedores 
homologados na empresa haviam passado por essa avaliação.

Nesse universo, o único caso identificado de fornecedores que possam apresentar 
riscos de trabalho infantil, trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso ou 
trabalho forçado foi na área de confecção de uniformes. Para mitigar esse risco, 
a avaliação destes fornecedores inclui visita às instalações onde os produtos são 
confeccionados.

Linha do tempo

Para conhecer melhor a história da Porto Seguro, CLIQUE AQUI e acesse a linha 
do tempo disponível no site da empresa.
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O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Porto Seguro traz informações 
consolidadas sobre os impactos econômico, social e ambiental da empresa, 
considerando o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.
 
A retomada dessa prática (o último relatório foi apresentado em 2014, tendo como 
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internacional que propõe padrões globais para relatórios de sustentabilidade, o que 
ajuda empresas, governos e outras instituições a compreender e a comunicar o 
impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade.

A definição dos temas que integram o relatório foi feita a partir da matriz de 
materialidade, construída por meio de uma ampla e criteriosa pesquisa com 
lideranças da empresa, clientes, funcionários, Corretores, parceiros, fornecedores, 
jornalistas, representantes da comunidade, acionistas e prestadores de serviço. Além 
de entrevistas aprofundadas com clientes e executivos, foram realizadas mais de 
100 consultas via formulário on-line.

Foram analisados também documentos internos da Companhia, tais como relatos 
anuais, políticas e códigos de ética e conduta, além de estudos setoriais nacionais 
e internacionais desenvolvidos por organizações referência em sustentabilidade. As 
diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
aplicadas no processo.

O resultado desse trabalho está descrito na matriz de materialidade, que apresenta 
23 temas considerados materiais pelos públicos de relacionamento e 38 temas 
relevantes para a liderança da Porto Seguro. Esses temas foram agrupados em 7 
dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.
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Os temas materiais apontados pelos públicos de relacionamento e pelos executivos 
foram agrupados em 7 grupos temáticos (dimensões):
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O conteúdo do relatório foi elaborado a partir de entrevistas com lideranças da Companhia, análise dos resultados divulgados pela área de Relação com Investidores, levantamento 
de dados com áreas internas e consultas aos sites institucionais da empresa.
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liar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos competitivos com respon-
sabilidade social e ambiental.

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais: Fundada em 1945, atua com carteiras 
de seguros de automóveis, patrimoniais, fiança locatícia e transportes.

Porto Seguro Vida e Previdência S/A: Fundada em 1986, atua exclusivamente nos 
ramos de seguros de vida e previdência privada.

Porto Seguro Saúde S/A: Atua no segmento de saúde há mais de 10 anos, com 
seguros de saúde empresarial coletivo.

Porto Seguro Seguros del Uruguay S/A: Fundada em 1995, é a segunda maior 
seguradora do Uruguai no ramo de automóveis. Opera com diversas carteiras.

Azul Seguros: Após aquisição da empresa Axa Seguros, faz parte da Porto Seguro 
desde 2004 com o nome Azul Seguros. Opera nos ramos de seguros de automóvel.

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A: Faz parte da Porto Seguro desde 2009, após 
associação com o Itaú Unibanco. Opera nos ramos de automóvel e residência em 
todo o País.

Porto Seguro Serviços de Saúde S.A. (Portomed): Fundada em 20 de janeiro de 
2010, tem como principal atividade operar planos privados de assistência à saúde 
para pessoas jurídicas.
Porto Seguro Serviços Odontológicos S.A. (Porto Odonto): Fundada em 27 de junho 
de 2011, tem como principal atividade operar planos privados de assistência odon-
tológica para pessoas jurídicas.

Outros segmentos
Portoseg S/A: Fundada em 2002, atua no segmento de crédito consignado, capital 
de giro, financiamento e refinanciamento de veículos, investimento e também emis-
são de cartão de crédito.

Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.: Com uma experiência de mais de 
25 anos no mercado, atua nos segmentos de consórcio de automóveis, imóveis e 
equipamentos profissionais.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda.:  Fundada em 1998, atua no setor de 
monitoramento 24 horas de imóveis, transportes monitorados e rastreador de veícu-
los.
 
Crediporto Promotora de Serviços Ltda.: Fundada em 2007, atua com a distribuição 
de produtos da empresa Portoseg.

Porto Seguro Serviços Médicos Ltda.: Fundada em 1996, atua na prestação de servi-
ços de saúde em regime ambulatorial e na elaboração e implementação de progra-
mas de controles médicos e de saúde ocupacional.

Porto Seguro Atendimento S/A: Fundada em 2009, atua na prestação de serviços 

Cadeia de valor

A cadeia de fornecedores do Grupo Porto Seguro é bastante miscigenada, espe-
ciamente por conta da diversidade de empresas, serviços e processos envolvidos 
na operação de todos esses negócios. Na base instituída pela área de Gestão 
Corporativa de Contratos, esses fornecedores são classificados por segmento de 
atuação e passam por critérios internos que resultam na habilitação ou não para 
trabalharem com a Companhia.
A Porto Seguro tem como premissa a inclusão da cláusula de responsabilidade 
social e ambiental nas contratações de prestação de serviços em geral, contratos 
de parceria e fornecimento de produtos e serviços. Essa iniciativa busca proteger 
a empresa e sua cadeia de valor em questões relacionadas aos direitos humanos, 
como trabalho infantil e análogo ao escravo, à Política Nacional do Meio Ambien-
te e ao próprio Código de Ética e Conduta da Porto Seguro.

Todos os novos fornecedores são avaliados por critérios ambientais e sociais, 
segundo definições conjuntas das áreas de Gestão Corporativa de Contratos e de 
Responsabilidade Sócio Ambiental. No caso de fornecedores regulares, que 
passam por formalização contratual, há também cláusulas específicas de proteção 
dos direitos humanos. Ao longo do ano de 2016, 14,5% do total de fornecedores 
homologados na empresa haviam passado por essa avaliação.

Nesse universo, o único caso identificado de fornecedores que possam apresentar 
riscos de trabalho infantil, trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso ou 
trabalho forçado foi na área de confecção de uniformes. Para mitigar esse risco, 
a avaliação destes fornecedores inclui visita às instalações onde os produtos são 
confeccionados.

Linha do tempo

Para conhecer melhor a história da Porto Seguro, CLIQUE AQUI e acesse a linha 
do tempo disponível no site da empresa.
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culturais da região e a ampliação das atividades que inspiram e envolvem os públi-
cos com as quais a Porto Seguro se relaciona, oferecendo mais de 10 tipos de cursos 
profissionalizantes.

993 alunos formados, com 77% de retenção;
47% de alunos empregados por meio dos cursos de capacitação profissional;
O Projeto Escola Empreendedora, uma incubadora social com objetivo de 
formar empreendedores na área de costura (confecção de uniformes e brindes) 
com foco em geração de trabalho e renda, faturou o total de R$ 149.736,70;
Atendimento de 158 crianças e adolescentes no Projeto Ação Educa, que visa 
complementar as atividades do ensino formal.

Prêmios

A Porto Seguro recebeu diversos prêmios, em categorias diferentes, destacando-se:
Marcas Mais Amadas do Brasil (Revista Consumidor Moderno): eleita a Marca 
Mais Amada do Brasil na categoria “Seguro de Automóveis”;
Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (Agência Nacional de Teleco-
municações): Porto Seguro Conecta foi líder no segmento “Serviço Móvel Pesso-
al Pós-Pago”;
Prêmio Top of Mind 2016 (Folha de São Paulo): marca mais lembrada pelos 
consumidores na categoria “Finanças/ Seguro”;
Marcas de Confiança 2016 (Revista Seleções): eleita a “Seguradora Mais 
Confiável do Brasil”;
Seguradora mais citada em todas as edições de Os Eleitos (Revista Quatro 
Rodas): Porto Seguro lembrada por 32% dos entrevistados, na categoria Segu-
radoras.
Os Melhores Prestadores de Serviços do Brasil (Jornal O Estado de S. Paulo): a 
Porto Seguro conquistou: 1º lugar na categoria Auto e Seguro Residência

Projetos Sociais

Programa de Voluntariado Corporativo
Tem como estratégia promover diversas formas de atuação voluntária, seja individual 
ou coletiva, dentro ou fora do horário de expediente, com crianças, adultos ou 
idosos.

Mais de seis mil horas dedicadas ao voluntariado.
Mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arrecadação realizadas 
pelas Sucursais e Regionais.
Mais de 100 instituições atendidas no Brasil, resultando em mais de 12 mil 
atendimentos.
127 mil itens arrecadados em campanhas de doações em todo o País;
6,3% dos funcionários, somente na região da matriz, dedicaram seu tempo em 
iniciativas de voluntariado.

Associação Campos Elíseos + gentil
 A Associação Campos Elíseos +Gentil promove ações de melhoria em conservação 
e manutenção dos espaços públicos em colaboração com moradores, comerciantes, 
trabalhadores e pessoas que frequentam o bairro. Destaque para:

1.256 protocolos enviados por moradores, voluntários, comerciantes do bairro 
em 30 ruas zeladas.;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
415 downloads do aplicativo de alertas e 3.217 acessos ao site da Associa-
ção;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Instituto Porto Seguro
Tem como objetivo potencializar o desenvolvimento de projetos socioambientais e 

recebeu 47.590 pessoas, entre exposições, cursos, vivências, oficinas e palestras.

Educação socioambiental e Sustentabilidade
Foram realizadas 36 ações de educação socioambiental para o público inter-
no. No total, participaram 804 funcionários, com abordagens de consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, 
semana de inovação, semana do trânsito, horta comunitária, entre outros.
Com o Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha do produto Porto Seguro 
Auto, foi possível evitar o entupimento da rede de esgoto e a contaminação de 
ao menos 2,3 milhões de litros de água.
Foram coletados mais de 150 mil cartões, por meio do Programa de Recicla-
gem de Cartões. Esse número corresponde a 24% do total de cartões de crédi-
to emitidos pela Porto Seguro Cartões em 2016.
Por meio do Programa de Descarte de Medicamentos direcionado ao público 
interno, foram incinerados 71 kg de medicamentos e mais de 36 kg de chapas 
de raios-x foram recicladas. 

Ecoeficiência
33% dos resíduos descartados no Comple Matriz foram direcionados à recicla-
gem, com eficiência de descarte nos coletores (medição a cada 4 meses) de 
68%.
O Programa Hora da Terra, onde são apagadas as luzes da Companhia por 
uma hora, garantiu uma economia de mais de 126.000 kwh, o que equivale a 
mais de R$ 56 mil. Em 2016, participaram do Programa Hora da Terra 100 
de 138 prédios administrativos.

O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Porto Seguro traz informações 
consolidadas sobre os impactos econômico, social e ambiental da empresa, 
considerando o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.
 
A retomada dessa prática (o último relatório foi apresentado em 2014, tendo como 
referência o ano de 2013) representa o amadurecimento da temática dentro da 
Companhia e o comprometimento em estabelecer relações transparentes com os 
seus públicos de relacionamento.

Esse relatório apresenta os indicadores de desempenho da Porto Seguro na opção 
"de acordo" Essencial das diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), organização 
internacional que propõe padrões globais para relatórios de sustentabilidade, o que 
ajuda empresas, governos e outras instituições a compreender e a comunicar o 
impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade.

A definição dos temas que integram o relatório foi feita a partir da matriz de 
materialidade, construída por meio de uma ampla e criteriosa pesquisa com 
lideranças da empresa, clientes, funcionários, Corretores, parceiros, fornecedores, 
jornalistas, representantes da comunidade, acionistas e prestadores de serviço. Além 
de entrevistas aprofundadas com clientes e executivos, foram realizadas mais de 
100 consultas via formulário on-line.

Foram analisados também documentos internos da Companhia, tais como relatos 
anuais, políticas e códigos de ética e conduta, além de estudos setoriais nacionais 
e internacionais desenvolvidos por organizações referência em sustentabilidade. As 
diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
aplicadas no processo.

O resultado desse trabalho está descrito na matriz de materialidade, que apresenta 
23 temas considerados materiais pelos públicos de relacionamento e 38 temas 
relevantes para a liderança da Porto Seguro. Esses temas foram agrupados em 7 
dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.

Matriz de Materialidade

Os temas materiais apontados pelos públicos de relacionamento e pelos executivos 
foram agrupados em 7 grupos temáticos (dimensões):

 1. Desempenho e Impacto Econômico

 2. Meio Ambiente

 3. Práticas Trabalhistas

 4. Direitos Humanos

 5. Relacionamento com a Sociedade

 6. Responsabilidade pelos Serviços

 7. Avaliação de Fornecedores

O conteúdo do relatório foi elaborado a partir de entrevistas com lideranças da Companhia, análise dos resultados divulgados pela área de Relação com Investidores, levantamento 
de dados com áreas internas e consultas aos sites institucionais da empresa.

Para dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail respsocial.ambiental@portoseguro.com.br.

 

Marcas Brasileiras Mais Valiosas (Revista Exame - ranking Interbrand) - a Porto 
Seguro ficou em 16º lugar entre as 25 marcas brasileiras mais valiosas;

Destaques de 2016

Inovações em Produtos e Serviços

Azul Auto Leve
Novo seguro de auto, lançado para todo o Brasil, com coberturas indispensáveis de 
um seguro, por um preço mais em conta. Indicado para quem busca um preço mais 
acessível no seguro de veículos a partir de três anos de fabricação.

Azul Auto Popular
Primeiro seguro de auto popular do Brasil, 
lançado para São Paulo Capital e região 
metropolitana. Permite a reparação de 
veículos por meio de peças de reuso, com 
foco no público que não possui seguro auto 
em veículos a partir de cinco anos de fabri-
cação.

Cartão de Crédito Porto Seguro
Foi um dos quatro emissores de cartão de crédito pioneiros e parceiros da Samsung 
no lançamento do Samsung Pay - primeira plataforma de pagamento “mobile” do 
País. Também lançou o aplicativo Cartão de Crédito Porto Seguro que permite que 
o cliente gerencie e acompanhe os movimentos do cartão na tela do celular.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento
Lançou o Rastreador Mais Seguro. Com ele, o cliente conta com o serviço de rastrea-
mento veicular e se o veículo não for localizado, há a indenização de 100% do 
valor da tabela FIPE.

Porto Seguro Auto
Aquisição das carteiras de clientes auto da Chubb do Brasil, que fortaleceu o posi-
cionamento no segmento premium com aproximadamente 50 mil itens; e também da 
carteira de clientes da AIG, que contribuiu para reforçar a presença da Porto Seguro 
no segmento de veículos, agregando cerca de 25 mil novos clientes à carteira da 
Companhia. O produto ainda trouxe um diferencial em seguro para pessoas com 
deficiência, com indenização de 100% do valor do veículo com base na tabela FIPE 
e quitação de impostos, e lançou o aplicativo do Porto Seguro Auto, que permite ao 
cliente solicitar serviços para carro e casa oferecidos pelo seguro.

Campanhas de Marketing

Proteger o seu mundo
Conceito da nova campanha publicitária do Porto Seguro Proteção e Monitoramen-
to. A proposta foi unir, em uma única mensagem, todas as formas de proteção que 
o produto oferece: rastreamento, alarme, circuito fechado, controle de acesso e 

monitoramento.

Porto Seguro Moto
Com o “slogan” “Todo 
mundo merece”, a campa-
nha teve por objetivo mos-
trar aos motociclistas que 
existe proteção securitária 
para os mais diversos 
estilos de motos a partir de 
90 cilindradas.

Projetos institucionais e culturais
Em janeiro de 2016, foi inaugurado o Espaço Cultural Porto Seguro, com a Exposi-
ção Grandes Mestres - Leonardo, Michelangelo e Rafael. Durante todo o ano, o local 
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culturais da região e a ampliação das atividades que inspiram e envolvem os públi-
cos com as quais a Porto Seguro se relaciona, oferecendo mais de 10 tipos de cursos 
profissionalizantes.

993 alunos formados, com 77% de retenção;
47% de alunos empregados por meio dos cursos de capacitação profissional;
O Projeto Escola Empreendedora, uma incubadora social com objetivo de 
formar empreendedores na área de costura (confecção de uniformes e brindes) 
com foco em geração de trabalho e renda, faturou o total de R$ 149.736,70;
Atendimento de 158 crianças e adolescentes no Projeto Ação Educa, que visa 
complementar as atividades do ensino formal.

Prêmios

A Porto Seguro recebeu diversos prêmios, em categorias diferentes, destacando-se:
Marcas Mais Amadas do Brasil (Revista Consumidor Moderno): eleita a Marca 
Mais Amada do Brasil na categoria “Seguro de Automóveis”;
Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (Agência Nacional de Teleco-
municações): Porto Seguro Conecta foi líder no segmento “Serviço Móvel Pesso-
al Pós-Pago”;
Prêmio Top of Mind 2016 (Folha de São Paulo): marca mais lembrada pelos 
consumidores na categoria “Finanças/ Seguro”;
Marcas de Confiança 2016 (Revista Seleções): eleita a “Seguradora Mais 
Confiável do Brasil”;
Seguradora mais citada em todas as edições de Os Eleitos (Revista Quatro 
Rodas): Porto Seguro lembrada por 32% dos entrevistados, na categoria Segu-
radoras.
Os Melhores Prestadores de Serviços do Brasil (Jornal O Estado de S. Paulo): a 
Porto Seguro conquistou: 1º lugar na categoria Auto e Seguro Residência

Projetos Sociais

Programa de Voluntariado Corporativo
Tem como estratégia promover diversas formas de atuação voluntária, seja individual 
ou coletiva, dentro ou fora do horário de expediente, com crianças, adultos ou 
idosos.

Mais de seis mil horas dedicadas ao voluntariado.
Mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arrecadação realizadas 
pelas Sucursais e Regionais.
Mais de 100 instituições atendidas no Brasil, resultando em mais de 12 mil 
atendimentos.
127 mil itens arrecadados em campanhas de doações em todo o País;
6,3% dos funcionários, somente na região da matriz, dedicaram seu tempo em 
iniciativas de voluntariado.

Associação Campos Elíseos + gentil
 A Associação Campos Elíseos +Gentil promove ações de melhoria em conservação 
e manutenção dos espaços públicos em colaboração com moradores, comerciantes, 
trabalhadores e pessoas que frequentam o bairro. Destaque para:

1.256 protocolos enviados por moradores, voluntários, comerciantes do bairro 
em 30 ruas zeladas.;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
415 downloads do aplicativo de alertas e 3.217 acessos ao site da Associa-
ção;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Instituto Porto Seguro
Tem como objetivo potencializar o desenvolvimento de projetos socioambientais e 

recebeu 47.590 pessoas, entre exposições, cursos, vivências, oficinas e palestras.

Educação socioambiental e Sustentabilidade
Foram realizadas 36 ações de educação socioambiental para o público inter-
no. No total, participaram 804 funcionários, com abordagens de consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, 
semana de inovação, semana do trânsito, horta comunitária, entre outros.
Com o Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha do produto Porto Seguro 
Auto, foi possível evitar o entupimento da rede de esgoto e a contaminação de 
ao menos 2,3 milhões de litros de água.
Foram coletados mais de 150 mil cartões, por meio do Programa de Recicla-
gem de Cartões. Esse número corresponde a 24% do total de cartões de crédi-
to emitidos pela Porto Seguro Cartões em 2016.
Por meio do Programa de Descarte de Medicamentos direcionado ao público 
interno, foram incinerados 71 kg de medicamentos e mais de 36 kg de chapas 
de raios-x foram recicladas. 

Ecoeficiência
33% dos resíduos descartados no Comple Matriz foram direcionados à recicla-
gem, com eficiência de descarte nos coletores (medição a cada 4 meses) de 
68%.
O Programa Hora da Terra, onde são apagadas as luzes da Companhia por 
uma hora, garantiu uma economia de mais de 126.000 kwh, o que equivale a 
mais de R$ 56 mil. Em 2016, participaram do Programa Hora da Terra 100 
de 138 prédios administrativos.

O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Porto Seguro traz informações 
consolidadas sobre os impactos econômico, social e ambiental da empresa, 
considerando o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.
 
A retomada dessa prática (o último relatório foi apresentado em 2014, tendo como 
referência o ano de 2013) representa o amadurecimento da temática dentro da 
Companhia e o comprometimento em estabelecer relações transparentes com os 
seus públicos de relacionamento.

Esse relatório apresenta os indicadores de desempenho da Porto Seguro na opção 
"de acordo" Essencial das diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), organização 
internacional que propõe padrões globais para relatórios de sustentabilidade, o que 
ajuda empresas, governos e outras instituições a compreender e a comunicar o 
impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade.

A definição dos temas que integram o relatório foi feita a partir da matriz de 
materialidade, construída por meio de uma ampla e criteriosa pesquisa com 
lideranças da empresa, clientes, funcionários, Corretores, parceiros, fornecedores, 
jornalistas, representantes da comunidade, acionistas e prestadores de serviço. Além 
de entrevistas aprofundadas com clientes e executivos, foram realizadas mais de 
100 consultas via formulário on-line.

Foram analisados também documentos internos da Companhia, tais como relatos 
anuais, políticas e códigos de ética e conduta, além de estudos setoriais nacionais 
e internacionais desenvolvidos por organizações referência em sustentabilidade. As 
diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
aplicadas no processo.

O resultado desse trabalho está descrito na matriz de materialidade, que apresenta 
23 temas considerados materiais pelos públicos de relacionamento e 38 temas 
relevantes para a liderança da Porto Seguro. Esses temas foram agrupados em 7 
dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.

Matriz de Materialidade

Os temas materiais apontados pelos públicos de relacionamento e pelos executivos 
foram agrupados em 7 grupos temáticos (dimensões):

 1. Desempenho e Impacto Econômico

 2. Meio Ambiente

 3. Práticas Trabalhistas

 4. Direitos Humanos

 5. Relacionamento com a Sociedade

 6. Responsabilidade pelos Serviços

 7. Avaliação de Fornecedores

O conteúdo do relatório foi elaborado a partir de entrevistas com lideranças da Companhia, análise dos resultados divulgados pela área de Relação com Investidores, levantamento 
de dados com áreas internas e consultas aos sites institucionais da empresa.

Para dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail respsocial.ambiental@portoseguro.com.br.

 

Marcas Brasileiras Mais Valiosas (Revista Exame - ranking Interbrand) - a Porto 
Seguro ficou em 16º lugar entre as 25 marcas brasileiras mais valiosas;

Inovações em Produtos e Serviços

Azul Auto Leve
Novo seguro de auto, lançado para todo o Brasil, com coberturas indispensáveis de 
um seguro, por um preço mais em conta. Indicado para quem busca um preço mais 
acessível no seguro de veículos a partir de três anos de fabricação.

Azul Auto Popular
Primeiro seguro de auto popular do Brasil, 
lançado para São Paulo Capital e região 
metropolitana. Permite a reparação de 
veículos por meio de peças de reuso, com 
foco no público que não possui seguro auto 
em veículos a partir de cinco anos de fabri-
cação.

Cartão de Crédito Porto Seguro
Foi um dos quatro emissores de cartão de crédito pioneiros e parceiros da Samsung 
no lançamento do Samsung Pay - primeira plataforma de pagamento “mobile” do 
País. Também lançou o aplicativo Cartão de Crédito Porto Seguro que permite que 
o cliente gerencie e acompanhe os movimentos do cartão na tela do celular.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento
Lançou o Rastreador Mais Seguro. Com ele, o cliente conta com o serviço de rastrea-
mento veicular e se o veículo não for localizado, há a indenização de 100% do 
valor da tabela FIPE.

Porto Seguro Auto
Aquisição das carteiras de clientes auto da Chubb do Brasil, que fortaleceu o posi-
cionamento no segmento premium com aproximadamente 50 mil itens; e também da 
carteira de clientes da AIG, que contribuiu para reforçar a presença da Porto Seguro 
no segmento de veículos, agregando cerca de 25 mil novos clientes à carteira da 
Companhia. O produto ainda trouxe um diferencial em seguro para pessoas com 
deficiência, com indenização de 100% do valor do veículo com base na tabela FIPE 
e quitação de impostos, e lançou o aplicativo do Porto Seguro Auto, que permite ao 
cliente solicitar serviços para carro e casa oferecidos pelo seguro.

Campanhas de Marketing

Proteger o seu mundo
Conceito da nova campanha publicitária do Porto Seguro Proteção e Monitoramen-
to. A proposta foi unir, em uma única mensagem, todas as formas de proteção que 
o produto oferece: rastreamento, alarme, circuito fechado, controle de acesso e 

monitoramento.

Porto Seguro Moto
Com o “slogan” “Todo 
mundo merece”, a campa-
nha teve por objetivo mos-
trar aos motociclistas que 
existe proteção securitária 
para os mais diversos 
estilos de motos a partir de 
90 cilindradas.

Projetos institucionais e culturais
Em janeiro de 2016, foi inaugurado o Espaço Cultural Porto Seguro, com a Exposi-
ção Grandes Mestres - Leonardo, Michelangelo e Rafael. Durante todo o ano, o local 
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culturais da região e a ampliação das atividades que inspiram e envolvem os públi-
cos com as quais a Porto Seguro se relaciona, oferecendo mais de 10 tipos de cursos 
profissionalizantes.

993 alunos formados, com 77% de retenção;
47% de alunos empregados por meio dos cursos de capacitação profissional;
O Projeto Escola Empreendedora, uma incubadora social com objetivo de 
formar empreendedores na área de costura (confecção de uniformes e brindes) 
com foco em geração de trabalho e renda, faturou o total de R$ 149.736,70;
Atendimento de 158 crianças e adolescentes no Projeto Ação Educa, que visa 
complementar as atividades do ensino formal.

Prêmios

A Porto Seguro recebeu diversos prêmios, em categorias diferentes, destacando-se:
Marcas Mais Amadas do Brasil (Revista Consumidor Moderno): eleita a Marca 
Mais Amada do Brasil na categoria “Seguro de Automóveis”;
Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (Agência Nacional de Teleco-
municações): Porto Seguro Conecta foi líder no segmento “Serviço Móvel Pesso-
al Pós-Pago”;
Prêmio Top of Mind 2016 (Folha de São Paulo): marca mais lembrada pelos 
consumidores na categoria “Finanças/ Seguro”;
Marcas de Confiança 2016 (Revista Seleções): eleita a “Seguradora Mais 
Confiável do Brasil”;
Seguradora mais citada em todas as edições de Os Eleitos (Revista Quatro 
Rodas): Porto Seguro lembrada por 32% dos entrevistados, na categoria Segu-
radoras.
Os Melhores Prestadores de Serviços do Brasil (Jornal O Estado de S. Paulo): a 
Porto Seguro conquistou: 1º lugar na categoria Auto e Seguro Residência

Projetos Sociais

Programa de Voluntariado Corporativo
Tem como estratégia promover diversas formas de atuação voluntária, seja individual 
ou coletiva, dentro ou fora do horário de expediente, com crianças, adultos ou 
idosos.

Mais de seis mil horas dedicadas ao voluntariado.
Mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arrecadação realizadas 
pelas Sucursais e Regionais.
Mais de 100 instituições atendidas no Brasil, resultando em mais de 12 mil 
atendimentos.
127 mil itens arrecadados em campanhas de doações em todo o País;
6,3% dos funcionários, somente na região da matriz, dedicaram seu tempo em 
iniciativas de voluntariado.

Associação Campos Elíseos + gentil
 A Associação Campos Elíseos +Gentil promove ações de melhoria em conservação 
e manutenção dos espaços públicos em colaboração com moradores, comerciantes, 
trabalhadores e pessoas que frequentam o bairro. Destaque para:

1.256 protocolos enviados por moradores, voluntários, comerciantes do bairro 
em 30 ruas zeladas.;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
415 downloads do aplicativo de alertas e 3.217 acessos ao site da Associa-
ção;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Instituto Porto Seguro
Tem como objetivo potencializar o desenvolvimento de projetos socioambientais e 

recebeu 47.590 pessoas, entre exposições, cursos, vivências, oficinas e palestras.

Educação socioambiental e Sustentabilidade
Foram realizadas 36 ações de educação socioambiental para o público inter-
no. No total, participaram 804 funcionários, com abordagens de consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, 
semana de inovação, semana do trânsito, horta comunitária, entre outros.
Com o Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha do produto Porto Seguro 
Auto, foi possível evitar o entupimento da rede de esgoto e a contaminação de 
ao menos 2,3 milhões de litros de água.
Foram coletados mais de 150 mil cartões, por meio do Programa de Recicla-
gem de Cartões. Esse número corresponde a 24% do total de cartões de crédi-
to emitidos pela Porto Seguro Cartões em 2016.
Por meio do Programa de Descarte de Medicamentos direcionado ao público 
interno, foram incinerados 71 kg de medicamentos e mais de 36 kg de chapas 
de raios-x foram recicladas. 

Ecoeficiência
33% dos resíduos descartados no Comple Matriz foram direcionados à recicla-
gem, com eficiência de descarte nos coletores (medição a cada 4 meses) de 
68%.
O Programa Hora da Terra, onde são apagadas as luzes da Companhia por 
uma hora, garantiu uma economia de mais de 126.000 kwh, o que equivale a 
mais de R$ 56 mil. Em 2016, participaram do Programa Hora da Terra 100 
de 138 prédios administrativos.

O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Porto Seguro traz informações 
consolidadas sobre os impactos econômico, social e ambiental da empresa, 
considerando o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.
 
A retomada dessa prática (o último relatório foi apresentado em 2014, tendo como 
referência o ano de 2013) representa o amadurecimento da temática dentro da 
Companhia e o comprometimento em estabelecer relações transparentes com os 
seus públicos de relacionamento.

Esse relatório apresenta os indicadores de desempenho da Porto Seguro na opção 
"de acordo" Essencial das diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), organização 
internacional que propõe padrões globais para relatórios de sustentabilidade, o que 
ajuda empresas, governos e outras instituições a compreender e a comunicar o 
impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade.

A definição dos temas que integram o relatório foi feita a partir da matriz de 
materialidade, construída por meio de uma ampla e criteriosa pesquisa com 
lideranças da empresa, clientes, funcionários, Corretores, parceiros, fornecedores, 
jornalistas, representantes da comunidade, acionistas e prestadores de serviço. Além 
de entrevistas aprofundadas com clientes e executivos, foram realizadas mais de 
100 consultas via formulário on-line.

Foram analisados também documentos internos da Companhia, tais como relatos 
anuais, políticas e códigos de ética e conduta, além de estudos setoriais nacionais 
e internacionais desenvolvidos por organizações referência em sustentabilidade. As 
diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
aplicadas no processo.

O resultado desse trabalho está descrito na matriz de materialidade, que apresenta 
23 temas considerados materiais pelos públicos de relacionamento e 38 temas 
relevantes para a liderança da Porto Seguro. Esses temas foram agrupados em 7 
dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.

Matriz de Materialidade

Os temas materiais apontados pelos públicos de relacionamento e pelos executivos 
foram agrupados em 7 grupos temáticos (dimensões):

 1. Desempenho e Impacto Econômico

 2. Meio Ambiente

 3. Práticas Trabalhistas

 4. Direitos Humanos

 5. Relacionamento com a Sociedade

 6. Responsabilidade pelos Serviços

 7. Avaliação de Fornecedores

O conteúdo do relatório foi elaborado a partir de entrevistas com lideranças da Companhia, análise dos resultados divulgados pela área de Relação com Investidores, levantamento 
de dados com áreas internas e consultas aos sites institucionais da empresa.

Para dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail respsocial.ambiental@portoseguro.com.br.

 

Marcas Brasileiras Mais Valiosas (Revista Exame - ranking Interbrand) - a Porto 
Seguro ficou em 16º lugar entre as 25 marcas brasileiras mais valiosas;

Inovações em Produtos e Serviços

Azul Auto Leve
Novo seguro de auto, lançado para todo o Brasil, com coberturas indispensáveis de 
um seguro, por um preço mais em conta. Indicado para quem busca um preço mais 
acessível no seguro de veículos a partir de três anos de fabricação.

Azul Auto Popular
Primeiro seguro de auto popular do Brasil, 
lançado para São Paulo Capital e região 
metropolitana. Permite a reparação de 
veículos por meio de peças de reuso, com 
foco no público que não possui seguro auto 
em veículos a partir de cinco anos de fabri-
cação.

Cartão de Crédito Porto Seguro
Foi um dos quatro emissores de cartão de crédito pioneiros e parceiros da Samsung 
no lançamento do Samsung Pay - primeira plataforma de pagamento “mobile” do 
País. Também lançou o aplicativo Cartão de Crédito Porto Seguro que permite que 
o cliente gerencie e acompanhe os movimentos do cartão na tela do celular.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento
Lançou o Rastreador Mais Seguro. Com ele, o cliente conta com o serviço de rastrea-
mento veicular e se o veículo não for localizado, há a indenização de 100% do 
valor da tabela FIPE.

Porto Seguro Auto
Aquisição das carteiras de clientes auto da Chubb do Brasil, que fortaleceu o posi-
cionamento no segmento premium com aproximadamente 50 mil itens; e também da 
carteira de clientes da AIG, que contribuiu para reforçar a presença da Porto Seguro 
no segmento de veículos, agregando cerca de 25 mil novos clientes à carteira da 
Companhia. O produto ainda trouxe um diferencial em seguro para pessoas com 
deficiência, com indenização de 100% do valor do veículo com base na tabela FIPE 
e quitação de impostos, e lançou o aplicativo do Porto Seguro Auto, que permite ao 
cliente solicitar serviços para carro e casa oferecidos pelo seguro.

Campanhas de Marketing

Proteger o seu mundo
Conceito da nova campanha publicitária do Porto Seguro Proteção e Monitoramen-
to. A proposta foi unir, em uma única mensagem, todas as formas de proteção que 
o produto oferece: rastreamento, alarme, circuito fechado, controle de acesso e 

monitoramento.

Porto Seguro Moto
Com o “slogan” “Todo 
mundo merece”, a campa-
nha teve por objetivo mos-
trar aos motociclistas que 
existe proteção securitária 
para os mais diversos 
estilos de motos a partir de 
90 cilindradas.

Projetos institucionais e culturais
Em janeiro de 2016, foi inaugurado o Espaço Cultural Porto Seguro, com a Exposi-
ção Grandes Mestres - Leonardo, Michelangelo e Rafael. Durante todo o ano, o local 
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culturais da região e a ampliação das atividades que inspiram e envolvem os públi-
cos com as quais a Porto Seguro se relaciona, oferecendo mais de 10 tipos de cursos 
profissionalizantes.

993 alunos formados, com 77% de retenção;
47% de alunos empregados por meio dos cursos de capacitação profissional;
O Projeto Escola Empreendedora, uma incubadora social com objetivo de 
formar empreendedores na área de costura (confecção de uniformes e brindes) 
com foco em geração de trabalho e renda, faturou o total de R$ 149.736,70;
Atendimento de 158 crianças e adolescentes no Projeto Ação Educa, que visa 
complementar as atividades do ensino formal.

Prêmios

A Porto Seguro recebeu diversos prêmios, em categorias diferentes, destacando-se:
Marcas Mais Amadas do Brasil (Revista Consumidor Moderno): eleita a Marca 
Mais Amada do Brasil na categoria “Seguro de Automóveis”;
Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida (Agência Nacional de Teleco-
municações): Porto Seguro Conecta foi líder no segmento “Serviço Móvel Pesso-
al Pós-Pago”;
Prêmio Top of Mind 2016 (Folha de São Paulo): marca mais lembrada pelos 
consumidores na categoria “Finanças/ Seguro”;
Marcas de Confiança 2016 (Revista Seleções): eleita a “Seguradora Mais 
Confiável do Brasil”;
Seguradora mais citada em todas as edições de Os Eleitos (Revista Quatro 
Rodas): Porto Seguro lembrada por 32% dos entrevistados, na categoria Segu-
radoras.
Os Melhores Prestadores de Serviços do Brasil (Jornal O Estado de S. Paulo): a 
Porto Seguro conquistou: 1º lugar na categoria Auto e Seguro Residência

Projetos Sociais

Programa de Voluntariado Corporativo
Tem como estratégia promover diversas formas de atuação voluntária, seja individual 
ou coletiva, dentro ou fora do horário de expediente, com crianças, adultos ou 
idosos.

Mais de seis mil horas dedicadas ao voluntariado.
Mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arrecadação realizadas 
pelas Sucursais e Regionais.
Mais de 100 instituições atendidas no Brasil, resultando em mais de 12 mil 
atendimentos.
127 mil itens arrecadados em campanhas de doações em todo o País;
6,3% dos funcionários, somente na região da matriz, dedicaram seu tempo em 
iniciativas de voluntariado.

Associação Campos Elíseos + gentil
 A Associação Campos Elíseos +Gentil promove ações de melhoria em conservação 
e manutenção dos espaços públicos em colaboração com moradores, comerciantes, 
trabalhadores e pessoas que frequentam o bairro. Destaque para:

1.256 protocolos enviados por moradores, voluntários, comerciantes do bairro 
em 30 ruas zeladas.;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
415 downloads do aplicativo de alertas e 3.217 acessos ao site da Associa-
ção;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Instituto Porto Seguro
Tem como objetivo potencializar o desenvolvimento de projetos socioambientais e 

recebeu 47.590 pessoas, entre exposições, cursos, vivências, oficinas e palestras.

Educação socioambiental e Sustentabilidade
Foram realizadas 36 ações de educação socioambiental para o público inter-
no. No total, participaram 804 funcionários, com abordagens de consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, 
semana de inovação, semana do trânsito, horta comunitária, entre outros.
Com o Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha do produto Porto Seguro 
Auto, foi possível evitar o entupimento da rede de esgoto e a contaminação de 
ao menos 2,3 milhões de litros de água.
Foram coletados mais de 150 mil cartões, por meio do Programa de Recicla-
gem de Cartões. Esse número corresponde a 24% do total de cartões de crédi-
to emitidos pela Porto Seguro Cartões em 2016.
Por meio do Programa de Descarte de Medicamentos direcionado ao público 
interno, foram incinerados 71 kg de medicamentos e mais de 36 kg de chapas 
de raios-x foram recicladas. 

Ecoeficiência
33% dos resíduos descartados no Comple Matriz foram direcionados à recicla-
gem, com eficiência de descarte nos coletores (medição a cada 4 meses) de 
68%.
O Programa Hora da Terra, onde são apagadas as luzes da Companhia por 
uma hora, garantiu uma economia de mais de 126.000 kwh, o que equivale a 
mais de R$ 56 mil. Em 2016, participaram do Programa Hora da Terra 100 
de 138 prédios administrativos.

O Relatório Anual e de Sustentabilidade da Porto Seguro traz informações 
consolidadas sobre os impactos econômico, social e ambiental da empresa, 
considerando o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016.
 
A retomada dessa prática (o último relatório foi apresentado em 2014, tendo como 
referência o ano de 2013) representa o amadurecimento da temática dentro da 
Companhia e o comprometimento em estabelecer relações transparentes com os 
seus públicos de relacionamento.

Esse relatório apresenta os indicadores de desempenho da Porto Seguro na opção 
"de acordo" Essencial das diretrizes GRI (Global Reporting Initiative), organização 
internacional que propõe padrões globais para relatórios de sustentabilidade, o que 
ajuda empresas, governos e outras instituições a compreender e a comunicar o 
impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade.

A definição dos temas que integram o relatório foi feita a partir da matriz de 
materialidade, construída por meio de uma ampla e criteriosa pesquisa com 
lideranças da empresa, clientes, funcionários, Corretores, parceiros, fornecedores, 
jornalistas, representantes da comunidade, acionistas e prestadores de serviço. Além 
de entrevistas aprofundadas com clientes e executivos, foram realizadas mais de 
100 consultas via formulário on-line.

Foram analisados também documentos internos da Companhia, tais como relatos 
anuais, políticas e códigos de ética e conduta, além de estudos setoriais nacionais 
e internacionais desenvolvidos por organizações referência em sustentabilidade. As 
diretrizes GRI-G4 focadas em engajamento de partes interessadas também foram 
aplicadas no processo.

O resultado desse trabalho está descrito na matriz de materialidade, que apresenta 
23 temas considerados materiais pelos públicos de relacionamento e 38 temas 
relevantes para a liderança da Porto Seguro. Esses temas foram agrupados em 7 
dimensões: Desempenho e Impacto Econômico, Meio Ambiente, Práticas 
Trabalhistas, Direitos Humanos, Relacionamento com a Sociedade, 
Responsabilidade pelos Serviços e Avaliação de Fornecedores. É sobre esses 
aspectos que este relatório dedica maior atenção e espaço.

Matriz de Materialidade

Os temas materiais apontados pelos públicos de relacionamento e pelos executivos 
foram agrupados em 7 grupos temáticos (dimensões):

 1. Desempenho e Impacto Econômico

 2. Meio Ambiente

 3. Práticas Trabalhistas

 4. Direitos Humanos

 5. Relacionamento com a Sociedade

 6. Responsabilidade pelos Serviços

 7. Avaliação de Fornecedores

O conteúdo do relatório foi elaborado a partir de entrevistas com lideranças da Companhia, análise dos resultados divulgados pela área de Relação com Investidores, levantamento 
de dados com áreas internas e consultas aos sites institucionais da empresa.

Para dúvidas sobre o relatório ou seu conteúdo, entre em contato pelo e-mail respsocial.ambiental@portoseguro.com.br.

 

Marcas Brasileiras Mais Valiosas (Revista Exame - ranking Interbrand) - a Porto 
Seguro ficou em 16º lugar entre as 25 marcas brasileiras mais valiosas;

Inovações em Produtos e Serviços

Azul Auto Leve
Novo seguro de auto, lançado para todo o Brasil, com coberturas indispensáveis de 
um seguro, por um preço mais em conta. Indicado para quem busca um preço mais 
acessível no seguro de veículos a partir de três anos de fabricação.

Azul Auto Popular
Primeiro seguro de auto popular do Brasil, 
lançado para São Paulo Capital e região 
metropolitana. Permite a reparação de 
veículos por meio de peças de reuso, com 
foco no público que não possui seguro auto 
em veículos a partir de cinco anos de fabri-
cação.

Cartão de Crédito Porto Seguro
Foi um dos quatro emissores de cartão de crédito pioneiros e parceiros da Samsung 
no lançamento do Samsung Pay - primeira plataforma de pagamento “mobile” do 
País. Também lançou o aplicativo Cartão de Crédito Porto Seguro que permite que 
o cliente gerencie e acompanhe os movimentos do cartão na tela do celular.

Porto Seguro Proteção e Monitoramento
Lançou o Rastreador Mais Seguro. Com ele, o cliente conta com o serviço de rastrea-
mento veicular e se o veículo não for localizado, há a indenização de 100% do 
valor da tabela FIPE.

Porto Seguro Auto
Aquisição das carteiras de clientes auto da Chubb do Brasil, que fortaleceu o posi-
cionamento no segmento premium com aproximadamente 50 mil itens; e também da 
carteira de clientes da AIG, que contribuiu para reforçar a presença da Porto Seguro 
no segmento de veículos, agregando cerca de 25 mil novos clientes à carteira da 
Companhia. O produto ainda trouxe um diferencial em seguro para pessoas com 
deficiência, com indenização de 100% do valor do veículo com base na tabela FIPE 
e quitação de impostos, e lançou o aplicativo do Porto Seguro Auto, que permite ao 
cliente solicitar serviços para carro e casa oferecidos pelo seguro.

Campanhas de Marketing

Proteger o seu mundo
Conceito da nova campanha publicitária do Porto Seguro Proteção e Monitoramen-
to. A proposta foi unir, em uma única mensagem, todas as formas de proteção que 
o produto oferece: rastreamento, alarme, circuito fechado, controle de acesso e 

monitoramento.

Porto Seguro Moto
Com o “slogan” “Todo 
mundo merece”, a campa-
nha teve por objetivo mos-
trar aos motociclistas que 
existe proteção securitária 
para os mais diversos 
estilos de motos a partir de 
90 cilindradas.

Projetos institucionais e culturais
Em janeiro de 2016, foi inaugurado o Espaço Cultural Porto Seguro, com a Exposi-
ção Grandes Mestres - Leonardo, Michelangelo e Rafael. Durante todo o ano, o local 

13



Governança e Gestão Sustentável

Governança Corporativa

As ações da Porto Seguro são negociadas no "Novo Mercado", um segmento 
especial do mercado de ações da B3 destinado exclusivamente a companhias que 
atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras diferenciadas de 
governança corporativa. Os itens abaixo resumem os principais pontos que 
caracterizam o Novo Mercado e são aplicáveis à empresa:

Divisão do capital social exclusivamente em ações ordinárias;
Na alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas, o negócio deve 
ficar condicionado a que sejam estendidas aos acionistas minoritários as 
mesmas condições oferecidas ao acionista controlador, incluindo o mesmo 
preço (tag-along);
A partir do segundo exercício após adesão ao Novo Mercado, a divulgação 
das demonstrações contábeis também em inglês e nos padrões internacionais 
"US GAAP" ou "IFRS" passa a ser obrigatória;
Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos 
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along).
Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em 
circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do 
capital ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado.

Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes.
Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) - documento que é enviado 
pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e 
que contém demonstrações financeiras anuais - entre outras, a demonstração 
dos fluxos de caixa.
Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais 
(IANs) - documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à 
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém informações corporativas 
- entre outras: a quantidade e características dos valores mobiliários de 
emissão da companhia detidos pelos grupos de acionistas controladores, 
membros do Conselho de Administração, diretores e membros do Conselho 
Fiscal, bem como a evolução dessas posições.
Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma 
vez por ano.
Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos 
eventos corporativos, tais como assembleias, divulgação de resultados etc.
Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 
relacionadas.

Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 
25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.
Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de 
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.
Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 
societários.

Estrutura societária e composição acionária no período de 2016

Conselho de administração, diretoria e comitês

A Porto Seguro possui um Conselho de Administração formado por no mínimo cinco 
e no máximo sete membros, eleitos para um mandato unificado de dois anos pela 
Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Desses conselheiros, no mínimo, 20% são 
Independentes. A função principal do Conselho de Administração é estabelecer as 
diretrizes fundamentais da política geral da Companhia, bem como verificar e acom-
panhar sua execução.

Para apoiar o Conselho de Administração, a Companhia possui também um Comitê 
de Auditoria, que é permanente. O principal objetivo desse grupo é "fornecer supor-
te à Administração das empresas do conglomerado Porto Seguro na atuação da 
Governança Corporativa, voltada à transparência dos negócios aos acionistas e 
investidores".

Com o objetivo de colocar em prática as diretrizes definidas pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho, bem como as atividades necessárias para a conquista do objeto 
social da Companhia, a Diretoria tem plenos poderes de atuação.

Para suportar a tomada de decisão desses Órgãos previstos no Estatuto, a Porto 
Seguro possui uma  estrutura de governança proporcional à relevância e complexi-
dade de suas operações. De forma geral, a empresa adota o modelo de gestão 
baseado na abordagem das "três linhas de defesa", em que as unidades de negó-
cio possuem responsabilidade primária de identificar e gerir riscos e controle. Áreas 
corporativas, como Controles Internos e Gestão de Riscos, supervisionam as ativida-
des exercidas pelas áreas de negócio, fazendo a função de segunda linha de defesa 
ao exercer o monitoramento efetivo de ambiente de controles internos da Compa-
nhia. Todo esse processo, atividades e áreas de negócio e gestão corporativa são 
supervisionadas pela terceira linha de defesa, composta pela Auditoria Interna e 
Externa, cujo papel é aferir a eficiência e integridade dos controles internos. Todas 
as áreas possuem equipes e gestões individualizadas e independentes, realizando 
reportes periódicas às suas respectivas diretorias executivas, de negócio ou corpora-
tiva, o que garante os melhores índices de imparcialidade e independência.

Além disso, a Porto Seguro também possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, 
que estabelece o conjunto de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos aos 
quais a empresa esteja exposta, pois considera o gerenciamento de riscos e capital 

itens fundamentais para a tomada de decisão.

Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos 
há, permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, denominado Comitê 
de Risco Integrado (CRI). Este grupo tem a responsabilidade de assessorar o Conse-
lho de Administração na aprovação de políticas institucionais e limites de exposição 
a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submetidos, assim como validar 
as ações de mitigação e estratégias para desenvolvimento contínuo dos processos 
de gestão de risco.

A composição do Conselho e de seus comitês está disponível no site de Relações 
com Investidores da Porto Seguro.

Remuneração
As práticas de remuneração têm como principal propósito alinhar os administrado-
res aos objetivos do Grupo Porto Seguro, incentivando os profissionais para a gera-
ção de valor econômico aos acionistas e para o respeito aos interesses dos demais 
stakeholders, no curto, médio e longo prazos.

Parte significativa da remuneração dos administradores é atrelada a resultados, de 
forma a, por meio do compartilhamento de riscos e de outros elementos de incentivo 
e controle, alinhar os interesses dos administradores com aqueles da Companhia, do 
grupo Porto Seguro e de todos as demais pessoas e empresas que contribuem e 
dependem do desenvolvimento adequado das atividades do grupo. A remuneração 
dos membros do conselho de administração, da diretoria estatutária e do comitê de 
auditoria adotada pela Companhia é unificada e compreende todas as sociedades 
do grupo Porto Seguro buscando como objetivos principais:

Incentivar os administradores a atingirem desempenho superior, alinhado com 
as expectativas dos acionistas;
Atrair, desenvolver e reter administradores que demonstrem excelência, com 
foco no atingimento dos objetivos estratégicos do grupo;
Gerar incentivos e controles que estimulem os administradores a balancear 
oportunidades e riscos, com foco no alcance e preservação de resultados 
também no longo prazo;
Estimular a mentalidade de desenvolvimento contínuo do grupo Porto Seguro e 
o compromisso com projetos, iniciativas e ideias que sejam relevantes para o 
futuro do grupo.
Em linha com as melhores práticas de mercado, as práticas de remuneração 
adotadas pela Companhia consideram e visam ainda a consistência interna do 
grupo, sua competitividade externa e a motivação profissional dos administra-
dores.

Conduta e ética

A Porto Seguro possui Políticas de Ética e Conduta e Anticorrupção que se aplicam 
a todos os funcionários. Além disso, a área de Controles Internos da empresa realiza 
monitoramento bimestral com relação à participação no treinamento web-aula de 
prevenção e combate à corrupção, efetuando cobranças periódicas aos gestores de 
funcionários que não realizaram o curso. A mesma área é responsável pelo monito-
ramento de operações em diversas estruturas e atualizações no mapeamento de 
risco. As áreas classificadas como sendo de alto risco inerente para fins de corrup-
ção são aquelas que apresentam maior contato ou relação com órgãos públicos.

Gestão de pessoas

O grupo Porto Seguro encerrou o ano de 2016 com 14.849 funcionários, sendo 
10.048 pessoas nas empresas seguradoras e 4.801 em outras empresas. Foram 
contratados 691 funcionários nos programas de diversidade: “Programa de Jovem 
Aprendiz” e “Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência”. A empresa encer-
rou 2016 com 2.019 funcionários no “Programa Home Office” (13,6% do total de 
funcionários), com altos índices de favorabilidade e produtividade.

Foram investidos R$ 11,5 milhões em programas de treinamento para funcionários, 
totalizando 512 mil horas. Dentre os programas, destaca-se a Rede de Liderança, 
que oferece treinamentos específicos para líderes, totalizando mais de 19 mil horas, 
o que representa uma média de 37 horas por funcionário.

Na Porto Seguro, o desenvolvimento de todos os funcionários é pautado pelas Com-
petências e Valores da empresa. O processo de avaliações, do qual todos os funcio-
nários são elegíveis a participar, é anual e as lideranças são orientadas a fazer 
feedbacks continuamente e presentes no dia-a-dia. Além disso, também os funcioná-

rios são incentivados a preencher seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 
com base em suas necessidades de desenvolvimento. A ideia é que as ações a serem 
trabalhadas sejam compostas por ações formais de aprendizagem e experiências 
práticas.

Sobre a Visão 2020, o projeto de cultura e visão organizacional da empresa, o 
Plano de Sustentação iniciado em 2015 foi mantido em 2016, reforçando as ações 
institucionais: “Diálogos de Líderes com Equipes” e “Embaixadores da Visão 2020”.

Por meio da área de Qualidade de Vida, foram promovidas ações com foco na 
saúde e bem-estar do funcionário. Foram mais de 10.378 participações em ativida-
des diversas, como: corridas de rua, aulas de dança, pilates, “muay thai”, acupuntu-
ra, entre outras. Destaque para duas novas ações em 2016: a “Sala de descanso” 
e o “Festival de música” que tiveram, respectivamente, 3.715 e 9.951 participações.

O índice de rotatividade, que mede a relação entre funcionários contratados e desli-
gados (voluntária e involuntariamente), foi de 15,7%. No processo de transição de 
carreira, que apoia e prepara os funcionários para a aposentadoria, 72% dos 
funcionários elegíveis participaram do programa. A taxa de retorno ao trabalho 
após licença maternidade foi de 99,41%. Por fim, foram realizadas melhorias de 
sistemas que permitem a visão e utilização integrada por parte do funcionário e a 
automação de processos internos, com foco no aumento de produtividade.
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Governança Corporativa

As ações da Porto Seguro são negociadas no "Novo Mercado", um segmento 
especial do mercado de ações da B3 destinado exclusivamente a companhias que 
atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras diferenciadas de 
governança corporativa. Os itens abaixo resumem os principais pontos que 
caracterizam o Novo Mercado e são aplicáveis à empresa:

Divisão do capital social exclusivamente em ações ordinárias;
Na alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas, o negócio deve 
ficar condicionado a que sejam estendidas aos acionistas minoritários as 
mesmas condições oferecidas ao acionista controlador, incluindo o mesmo 
preço (tag-along);
A partir do segundo exercício após adesão ao Novo Mercado, a divulgação 
das demonstrações contábeis também em inglês e nos padrões internacionais 
"US GAAP" ou "IFRS" passa a ser obrigatória;
Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos 
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along).
Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em 
circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do 
capital ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado.

Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes.
Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) - documento que é enviado 
pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e 
que contém demonstrações financeiras anuais - entre outras, a demonstração 
dos fluxos de caixa.
Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais 
(IANs) - documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à 
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém informações corporativas 
- entre outras: a quantidade e características dos valores mobiliários de 
emissão da companhia detidos pelos grupos de acionistas controladores, 
membros do Conselho de Administração, diretores e membros do Conselho 
Fiscal, bem como a evolução dessas posições.
Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma 
vez por ano.
Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos 
eventos corporativos, tais como assembleias, divulgação de resultados etc.
Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 
relacionadas.

Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 
25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.
Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de 
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.
Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 
societários.

Estrutura societária e composição acionária no período de 2016

Conselho de administração, diretoria e comitês

A Porto Seguro possui um Conselho de Administração formado por no mínimo cinco 
e no máximo sete membros, eleitos para um mandato unificado de dois anos pela 
Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Desses conselheiros, no mínimo, 20% são 
Independentes. A função principal do Conselho de Administração é estabelecer as 
diretrizes fundamentais da política geral da Companhia, bem como verificar e acom-
panhar sua execução.

Para apoiar o Conselho de Administração, a Companhia possui também um Comitê 
de Auditoria, que é permanente. O principal objetivo desse grupo é "fornecer supor-
te à Administração das empresas do conglomerado Porto Seguro na atuação da 
Governança Corporativa, voltada à transparência dos negócios aos acionistas e 
investidores".

Com o objetivo de colocar em prática as diretrizes definidas pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho, bem como as atividades necessárias para a conquista do objeto 
social da Companhia, a Diretoria tem plenos poderes de atuação.

Para suportar a tomada de decisão desses Órgãos previstos no Estatuto, a Porto 
Seguro possui uma  estrutura de governança proporcional à relevância e complexi-
dade de suas operações. De forma geral, a empresa adota o modelo de gestão 
baseado na abordagem das "três linhas de defesa", em que as unidades de negó-
cio possuem responsabilidade primária de identificar e gerir riscos e controle. Áreas 
corporativas, como Controles Internos e Gestão de Riscos, supervisionam as ativida-
des exercidas pelas áreas de negócio, fazendo a função de segunda linha de defesa 
ao exercer o monitoramento efetivo de ambiente de controles internos da Compa-
nhia. Todo esse processo, atividades e áreas de negócio e gestão corporativa são 
supervisionadas pela terceira linha de defesa, composta pela Auditoria Interna e 
Externa, cujo papel é aferir a eficiência e integridade dos controles internos. Todas 
as áreas possuem equipes e gestões individualizadas e independentes, realizando 
reportes periódicas às suas respectivas diretorias executivas, de negócio ou corpora-
tiva, o que garante os melhores índices de imparcialidade e independência.

Além disso, a Porto Seguro também possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, 
que estabelece o conjunto de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos aos 
quais a empresa esteja exposta, pois considera o gerenciamento de riscos e capital 

itens fundamentais para a tomada de decisão.

Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos 
há, permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, denominado Comitê 
de Risco Integrado (CRI). Este grupo tem a responsabilidade de assessorar o Conse-
lho de Administração na aprovação de políticas institucionais e limites de exposição 
a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submetidos, assim como validar 
as ações de mitigação e estratégias para desenvolvimento contínuo dos processos 
de gestão de risco.

A composição do Conselho e de seus comitês está disponível no site de Relações 
com Investidores da Porto Seguro.

Remuneração
As práticas de remuneração têm como principal propósito alinhar os administrado-
res aos objetivos do Grupo Porto Seguro, incentivando os profissionais para a gera-
ção de valor econômico aos acionistas e para o respeito aos interesses dos demais 
stakeholders, no curto, médio e longo prazos.

Parte significativa da remuneração dos administradores é atrelada a resultados, de 
forma a, por meio do compartilhamento de riscos e de outros elementos de incentivo 
e controle, alinhar os interesses dos administradores com aqueles da Companhia, do 
grupo Porto Seguro e de todos as demais pessoas e empresas que contribuem e 
dependem do desenvolvimento adequado das atividades do grupo. A remuneração 
dos membros do conselho de administração, da diretoria estatutária e do comitê de 
auditoria adotada pela Companhia é unificada e compreende todas as sociedades 
do grupo Porto Seguro buscando como objetivos principais:

Incentivar os administradores a atingirem desempenho superior, alinhado com 
as expectativas dos acionistas;
Atrair, desenvolver e reter administradores que demonstrem excelência, com 
foco no atingimento dos objetivos estratégicos do grupo;
Gerar incentivos e controles que estimulem os administradores a balancear 
oportunidades e riscos, com foco no alcance e preservação de resultados 
também no longo prazo;
Estimular a mentalidade de desenvolvimento contínuo do grupo Porto Seguro e 
o compromisso com projetos, iniciativas e ideias que sejam relevantes para o 
futuro do grupo.
Em linha com as melhores práticas de mercado, as práticas de remuneração 
adotadas pela Companhia consideram e visam ainda a consistência interna do 
grupo, sua competitividade externa e a motivação profissional dos administra-
dores.

Conduta e ética

A Porto Seguro possui Políticas de Ética e Conduta e Anticorrupção que se aplicam 
a todos os funcionários. Além disso, a área de Controles Internos da empresa realiza 
monitoramento bimestral com relação à participação no treinamento web-aula de 
prevenção e combate à corrupção, efetuando cobranças periódicas aos gestores de 
funcionários que não realizaram o curso. A mesma área é responsável pelo monito-
ramento de operações em diversas estruturas e atualizações no mapeamento de 
risco. As áreas classificadas como sendo de alto risco inerente para fins de corrup-
ção são aquelas que apresentam maior contato ou relação com órgãos públicos.

Gestão de pessoas

O grupo Porto Seguro encerrou o ano de 2016 com 14.849 funcionários, sendo 
10.048 pessoas nas empresas seguradoras e 4.801 em outras empresas. Foram 
contratados 691 funcionários nos programas de diversidade: “Programa de Jovem 
Aprendiz” e “Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência”. A empresa encer-
rou 2016 com 2.019 funcionários no “Programa Home Office” (13,6% do total de 
funcionários), com altos índices de favorabilidade e produtividade.

Foram investidos R$ 11,5 milhões em programas de treinamento para funcionários, 
totalizando 512 mil horas. Dentre os programas, destaca-se a Rede de Liderança, 
que oferece treinamentos específicos para líderes, totalizando mais de 19 mil horas, 
o que representa uma média de 37 horas por funcionário.

Na Porto Seguro, o desenvolvimento de todos os funcionários é pautado pelas Com-
petências e Valores da empresa. O processo de avaliações, do qual todos os funcio-
nários são elegíveis a participar, é anual e as lideranças são orientadas a fazer 
feedbacks continuamente e presentes no dia-a-dia. Além disso, também os funcioná-

rios são incentivados a preencher seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 
com base em suas necessidades de desenvolvimento. A ideia é que as ações a serem 
trabalhadas sejam compostas por ações formais de aprendizagem e experiências 
práticas.

Sobre a Visão 2020, o projeto de cultura e visão organizacional da empresa, o 
Plano de Sustentação iniciado em 2015 foi mantido em 2016, reforçando as ações 
institucionais: “Diálogos de Líderes com Equipes” e “Embaixadores da Visão 2020”.

Por meio da área de Qualidade de Vida, foram promovidas ações com foco na 
saúde e bem-estar do funcionário. Foram mais de 10.378 participações em ativida-
des diversas, como: corridas de rua, aulas de dança, pilates, “muay thai”, acupuntu-
ra, entre outras. Destaque para duas novas ações em 2016: a “Sala de descanso” 
e o “Festival de música” que tiveram, respectivamente, 3.715 e 9.951 participações.

O índice de rotatividade, que mede a relação entre funcionários contratados e desli-
gados (voluntária e involuntariamente), foi de 15,7%. No processo de transição de 
carreira, que apoia e prepara os funcionários para a aposentadoria, 72% dos 
funcionários elegíveis participaram do programa. A taxa de retorno ao trabalho 
após licença maternidade foi de 99,41%. Por fim, foram realizadas melhorias de 
sistemas que permitem a visão e utilização integrada por parte do funcionário e a 
automação de processos internos, com foco no aumento de produtividade.

Acionista Participação
Quantidade

de ações

228.941.890

94.351.140

323.293.030

70,82%

29,18%

100%

PSIUPAR (1)

Mercado

(1) Controlada por Jayme Brasil Garfinkel com 57,07% e Grupo Itaú Unibanco com 42,93%.

Total
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Governança Corporativa

As ações da Porto Seguro são negociadas no "Novo Mercado", um segmento 
especial do mercado de ações da B3 destinado exclusivamente a companhias que 
atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras diferenciadas de 
governança corporativa. Os itens abaixo resumem os principais pontos que 
caracterizam o Novo Mercado e são aplicáveis à empresa:

Divisão do capital social exclusivamente em ações ordinárias;
Na alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas, o negócio deve 
ficar condicionado a que sejam estendidas aos acionistas minoritários as 
mesmas condições oferecidas ao acionista controlador, incluindo o mesmo 
preço (tag-along);
A partir do segundo exercício após adesão ao Novo Mercado, a divulgação 
das demonstrações contábeis também em inglês e nos padrões internacionais 
"US GAAP" ou "IFRS" passa a ser obrigatória;
Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos 
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along).
Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em 
circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do 
capital ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado.

Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes.
Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) - documento que é enviado 
pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e 
que contém demonstrações financeiras anuais - entre outras, a demonstração 
dos fluxos de caixa.
Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais 
(IANs) - documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à 
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém informações corporativas 
- entre outras: a quantidade e características dos valores mobiliários de 
emissão da companhia detidos pelos grupos de acionistas controladores, 
membros do Conselho de Administração, diretores e membros do Conselho 
Fiscal, bem como a evolução dessas posições.
Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma 
vez por ano.
Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos 
eventos corporativos, tais como assembleias, divulgação de resultados etc.
Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 
relacionadas.

Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 
25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.
Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de 
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.
Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 
societários.

Estrutura societária e composição acionária no período de 2016

Conselho de administração, diretoria e comitês

A Porto Seguro possui um Conselho de Administração formado por no mínimo cinco 
e no máximo sete membros, eleitos para um mandato unificado de dois anos pela 
Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Desses conselheiros, no mínimo, 20% são 
Independentes. A função principal do Conselho de Administração é estabelecer as 
diretrizes fundamentais da política geral da Companhia, bem como verificar e acom-
panhar sua execução.

Para apoiar o Conselho de Administração, a Companhia possui também um Comitê 
de Auditoria, que é permanente. O principal objetivo desse grupo é "fornecer supor-
te à Administração das empresas do conglomerado Porto Seguro na atuação da 
Governança Corporativa, voltada à transparência dos negócios aos acionistas e 
investidores".

Com o objetivo de colocar em prática as diretrizes definidas pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho, bem como as atividades necessárias para a conquista do objeto 
social da Companhia, a Diretoria tem plenos poderes de atuação.

Para suportar a tomada de decisão desses Órgãos previstos no Estatuto, a Porto 
Seguro possui uma  estrutura de governança proporcional à relevância e complexi-
dade de suas operações. De forma geral, a empresa adota o modelo de gestão 
baseado na abordagem das "três linhas de defesa", em que as unidades de negó-
cio possuem responsabilidade primária de identificar e gerir riscos e controle. Áreas 
corporativas, como Controles Internos e Gestão de Riscos, supervisionam as ativida-
des exercidas pelas áreas de negócio, fazendo a função de segunda linha de defesa 
ao exercer o monitoramento efetivo de ambiente de controles internos da Compa-
nhia. Todo esse processo, atividades e áreas de negócio e gestão corporativa são 
supervisionadas pela terceira linha de defesa, composta pela Auditoria Interna e 
Externa, cujo papel é aferir a eficiência e integridade dos controles internos. Todas 
as áreas possuem equipes e gestões individualizadas e independentes, realizando 
reportes periódicas às suas respectivas diretorias executivas, de negócio ou corpora-
tiva, o que garante os melhores índices de imparcialidade e independência.

Além disso, a Porto Seguro também possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, 
que estabelece o conjunto de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos aos 
quais a empresa esteja exposta, pois considera o gerenciamento de riscos e capital 

itens fundamentais para a tomada de decisão.

Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos 
há, permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, denominado Comitê 
de Risco Integrado (CRI). Este grupo tem a responsabilidade de assessorar o Conse-
lho de Administração na aprovação de políticas institucionais e limites de exposição 
a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submetidos, assim como validar 
as ações de mitigação e estratégias para desenvolvimento contínuo dos processos 
de gestão de risco.

A composição do Conselho e de seus comitês está disponível no site de Relações 
com Investidores da Porto Seguro.

Remuneração
As práticas de remuneração têm como principal propósito alinhar os administrado-
res aos objetivos do Grupo Porto Seguro, incentivando os profissionais para a gera-
ção de valor econômico aos acionistas e para o respeito aos interesses dos demais 
stakeholders, no curto, médio e longo prazos.

Parte significativa da remuneração dos administradores é atrelada a resultados, de 
forma a, por meio do compartilhamento de riscos e de outros elementos de incentivo 
e controle, alinhar os interesses dos administradores com aqueles da Companhia, do 
grupo Porto Seguro e de todos as demais pessoas e empresas que contribuem e 
dependem do desenvolvimento adequado das atividades do grupo. A remuneração 
dos membros do conselho de administração, da diretoria estatutária e do comitê de 
auditoria adotada pela Companhia é unificada e compreende todas as sociedades 
do grupo Porto Seguro buscando como objetivos principais:

Incentivar os administradores a atingirem desempenho superior, alinhado com 
as expectativas dos acionistas;
Atrair, desenvolver e reter administradores que demonstrem excelência, com 
foco no atingimento dos objetivos estratégicos do grupo;
Gerar incentivos e controles que estimulem os administradores a balancear 
oportunidades e riscos, com foco no alcance e preservação de resultados 
também no longo prazo;
Estimular a mentalidade de desenvolvimento contínuo do grupo Porto Seguro e 
o compromisso com projetos, iniciativas e ideias que sejam relevantes para o 
futuro do grupo.
Em linha com as melhores práticas de mercado, as práticas de remuneração 
adotadas pela Companhia consideram e visam ainda a consistência interna do 
grupo, sua competitividade externa e a motivação profissional dos administra-
dores.

Conduta e ética

A Porto Seguro possui Políticas de Ética e Conduta e Anticorrupção que se aplicam 
a todos os funcionários. Além disso, a área de Controles Internos da empresa realiza 
monitoramento bimestral com relação à participação no treinamento web-aula de 
prevenção e combate à corrupção, efetuando cobranças periódicas aos gestores de 
funcionários que não realizaram o curso. A mesma área é responsável pelo monito-
ramento de operações em diversas estruturas e atualizações no mapeamento de 
risco. As áreas classificadas como sendo de alto risco inerente para fins de corrup-
ção são aquelas que apresentam maior contato ou relação com órgãos públicos.

Gestão de pessoas

O grupo Porto Seguro encerrou o ano de 2016 com 14.849 funcionários, sendo 
10.048 pessoas nas empresas seguradoras e 4.801 em outras empresas. Foram 
contratados 691 funcionários nos programas de diversidade: “Programa de Jovem 
Aprendiz” e “Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência”. A empresa encer-
rou 2016 com 2.019 funcionários no “Programa Home Office” (13,6% do total de 
funcionários), com altos índices de favorabilidade e produtividade.

Foram investidos R$ 11,5 milhões em programas de treinamento para funcionários, 
totalizando 512 mil horas. Dentre os programas, destaca-se a Rede de Liderança, 
que oferece treinamentos específicos para líderes, totalizando mais de 19 mil horas, 
o que representa uma média de 37 horas por funcionário.

Na Porto Seguro, o desenvolvimento de todos os funcionários é pautado pelas Com-
petências e Valores da empresa. O processo de avaliações, do qual todos os funcio-
nários são elegíveis a participar, é anual e as lideranças são orientadas a fazer 
feedbacks continuamente e presentes no dia-a-dia. Além disso, também os funcioná-

rios são incentivados a preencher seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 
com base em suas necessidades de desenvolvimento. A ideia é que as ações a serem 
trabalhadas sejam compostas por ações formais de aprendizagem e experiências 
práticas.

Sobre a Visão 2020, o projeto de cultura e visão organizacional da empresa, o 
Plano de Sustentação iniciado em 2015 foi mantido em 2016, reforçando as ações 
institucionais: “Diálogos de Líderes com Equipes” e “Embaixadores da Visão 2020”.

Por meio da área de Qualidade de Vida, foram promovidas ações com foco na 
saúde e bem-estar do funcionário. Foram mais de 10.378 participações em ativida-
des diversas, como: corridas de rua, aulas de dança, pilates, “muay thai”, acupuntu-
ra, entre outras. Destaque para duas novas ações em 2016: a “Sala de descanso” 
e o “Festival de música” que tiveram, respectivamente, 3.715 e 9.951 participações.

O índice de rotatividade, que mede a relação entre funcionários contratados e desli-
gados (voluntária e involuntariamente), foi de 15,7%. No processo de transição de 
carreira, que apoia e prepara os funcionários para a aposentadoria, 72% dos 
funcionários elegíveis participaram do programa. A taxa de retorno ao trabalho 
após licença maternidade foi de 99,41%. Por fim, foram realizadas melhorias de 
sistemas que permitem a visão e utilização integrada por parte do funcionário e a 
automação de processos internos, com foco no aumento de produtividade.

População: Diretores e Acima (dez/2016)

Feminino

Gênero

Masculino
Total Geral

5 26 31

16% 84% -

37-44 45-51 52-58 59-65 65+

Faixa Etária
Total Geral

6 13 6 3 3 31

19% 42% 19% 10% 10% -
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Governança Corporativa

As ações da Porto Seguro são negociadas no "Novo Mercado", um segmento 
especial do mercado de ações da B3 destinado exclusivamente a companhias que 
atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras diferenciadas de 
governança corporativa. Os itens abaixo resumem os principais pontos que 
caracterizam o Novo Mercado e são aplicáveis à empresa:

Divisão do capital social exclusivamente em ações ordinárias;
Na alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas, o negócio deve 
ficar condicionado a que sejam estendidas aos acionistas minoritários as 
mesmas condições oferecidas ao acionista controlador, incluindo o mesmo 
preço (tag-along);
A partir do segundo exercício após adesão ao Novo Mercado, a divulgação 
das demonstrações contábeis também em inglês e nos padrões internacionais 
"US GAAP" ou "IFRS" passa a ser obrigatória;
Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos 
controladores quando da venda do controle da companhia (tag along).
Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em 
circulação, no mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do 
capital ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado.

Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato 
unificado de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte 
por cento) dos membros deverão ser conselheiros independentes.
Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 
Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) - documento que é enviado 
pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e 
que contém demonstrações financeiras anuais - entre outras, a demonstração 
dos fluxos de caixa.
Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais 
(IANs) - documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à 
BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém informações corporativas 
- entre outras: a quantidade e características dos valores mobiliários de 
emissão da companhia detidos pelos grupos de acionistas controladores, 
membros do Conselho de Administração, diretores e membros do Conselho 
Fiscal, bem como a evolução dessas posições.
Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma 
vez por ano.
Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos 
eventos corporativos, tais como assembleias, divulgação de resultados etc.
Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes 
relacionadas.

Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 
derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores.
Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 
25% (vinte e cinco por cento) do capital social da companhia.
Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de 
mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.
Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos 
societários.

Estrutura societária e composição acionária no período de 2016

Conselho de administração, diretoria e comitês

A Porto Seguro possui um Conselho de Administração formado por no mínimo cinco 
e no máximo sete membros, eleitos para um mandato unificado de dois anos pela 
Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Desses conselheiros, no mínimo, 20% são 
Independentes. A função principal do Conselho de Administração é estabelecer as 
diretrizes fundamentais da política geral da Companhia, bem como verificar e acom-
panhar sua execução.

Para apoiar o Conselho de Administração, a Companhia possui também um Comitê 
de Auditoria, que é permanente. O principal objetivo desse grupo é "fornecer supor-
te à Administração das empresas do conglomerado Porto Seguro na atuação da 
Governança Corporativa, voltada à transparência dos negócios aos acionistas e 
investidores".

Com o objetivo de colocar em prática as diretrizes definidas pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho, bem como as atividades necessárias para a conquista do objeto 
social da Companhia, a Diretoria tem plenos poderes de atuação.

Para suportar a tomada de decisão desses Órgãos previstos no Estatuto, a Porto 
Seguro possui uma  estrutura de governança proporcional à relevância e complexi-
dade de suas operações. De forma geral, a empresa adota o modelo de gestão 
baseado na abordagem das "três linhas de defesa", em que as unidades de negó-
cio possuem responsabilidade primária de identificar e gerir riscos e controle. Áreas 
corporativas, como Controles Internos e Gestão de Riscos, supervisionam as ativida-
des exercidas pelas áreas de negócio, fazendo a função de segunda linha de defesa 
ao exercer o monitoramento efetivo de ambiente de controles internos da Compa-
nhia. Todo esse processo, atividades e áreas de negócio e gestão corporativa são 
supervisionadas pela terceira linha de defesa, composta pela Auditoria Interna e 
Externa, cujo papel é aferir a eficiência e integridade dos controles internos. Todas 
as áreas possuem equipes e gestões individualizadas e independentes, realizando 
reportes periódicas às suas respectivas diretorias executivas, de negócio ou corpora-
tiva, o que garante os melhores índices de imparcialidade e independência.

Além disso, a Porto Seguro também possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, 
que estabelece o conjunto de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos aos 
quais a empresa esteja exposta, pois considera o gerenciamento de riscos e capital 

itens fundamentais para a tomada de decisão.

Com o intuito de obter sinergias ao longo do processo de gerenciamento de riscos 
há, permanentemente, um fórum de alto nível na Companhia, denominado Comitê 
de Risco Integrado (CRI). Este grupo tem a responsabilidade de assessorar o Conse-
lho de Administração na aprovação de políticas institucionais e limites de exposição 
a riscos, analisar os riscos relevantes que lhe forem submetidos, assim como validar 
as ações de mitigação e estratégias para desenvolvimento contínuo dos processos 
de gestão de risco.

A composição do Conselho e de seus comitês está disponível no site de Relações 
com Investidores da Porto Seguro.

Remuneração
As práticas de remuneração têm como principal propósito alinhar os administrado-
res aos objetivos do Grupo Porto Seguro, incentivando os profissionais para a gera-
ção de valor econômico aos acionistas e para o respeito aos interesses dos demais 
stakeholders, no curto, médio e longo prazos.

Parte significativa da remuneração dos administradores é atrelada a resultados, de 
forma a, por meio do compartilhamento de riscos e de outros elementos de incentivo 
e controle, alinhar os interesses dos administradores com aqueles da Companhia, do 
grupo Porto Seguro e de todos as demais pessoas e empresas que contribuem e 
dependem do desenvolvimento adequado das atividades do grupo. A remuneração 
dos membros do conselho de administração, da diretoria estatutária e do comitê de 
auditoria adotada pela Companhia é unificada e compreende todas as sociedades 
do grupo Porto Seguro buscando como objetivos principais:

Incentivar os administradores a atingirem desempenho superior, alinhado com 
as expectativas dos acionistas;
Atrair, desenvolver e reter administradores que demonstrem excelência, com 
foco no atingimento dos objetivos estratégicos do grupo;
Gerar incentivos e controles que estimulem os administradores a balancear 
oportunidades e riscos, com foco no alcance e preservação de resultados 
também no longo prazo;
Estimular a mentalidade de desenvolvimento contínuo do grupo Porto Seguro e 
o compromisso com projetos, iniciativas e ideias que sejam relevantes para o 
futuro do grupo.
Em linha com as melhores práticas de mercado, as práticas de remuneração 
adotadas pela Companhia consideram e visam ainda a consistência interna do 
grupo, sua competitividade externa e a motivação profissional dos administra-
dores.

Conduta e ética

A Porto Seguro possui Políticas de Ética e Conduta e Anticorrupção que se aplicam 
a todos os funcionários. Além disso, a área de Controles Internos da empresa realiza 
monitoramento bimestral com relação à participação no treinamento web-aula de 
prevenção e combate à corrupção, efetuando cobranças periódicas aos gestores de 
funcionários que não realizaram o curso. A mesma área é responsável pelo monito-
ramento de operações em diversas estruturas e atualizações no mapeamento de 
risco. As áreas classificadas como sendo de alto risco inerente para fins de corrup-
ção são aquelas que apresentam maior contato ou relação com órgãos públicos.

Gestão de pessoas

O grupo Porto Seguro encerrou o ano de 2016 com 14.849 funcionários, sendo 
10.048 pessoas nas empresas seguradoras e 4.801 em outras empresas. Foram 
contratados 691 funcionários nos programas de diversidade: “Programa de Jovem 
Aprendiz” e “Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência”. A empresa encer-
rou 2016 com 2.019 funcionários no “Programa Home Office” (13,6% do total de 
funcionários), com altos índices de favorabilidade e produtividade.

Foram investidos R$ 11,5 milhões em programas de treinamento para funcionários, 
totalizando 512 mil horas. Dentre os programas, destaca-se a Rede de Liderança, 
que oferece treinamentos específicos para líderes, totalizando mais de 19 mil horas, 
o que representa uma média de 37 horas por funcionário.

Na Porto Seguro, o desenvolvimento de todos os funcionários é pautado pelas Com-
petências e Valores da empresa. O processo de avaliações, do qual todos os funcio-
nários são elegíveis a participar, é anual e as lideranças são orientadas a fazer 
feedbacks continuamente e presentes no dia-a-dia. Além disso, também os funcioná-

rios são incentivados a preencher seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 
com base em suas necessidades de desenvolvimento. A ideia é que as ações a serem 
trabalhadas sejam compostas por ações formais de aprendizagem e experiências 
práticas.

Sobre a Visão 2020, o projeto de cultura e visão organizacional da empresa, o 
Plano de Sustentação iniciado em 2015 foi mantido em 2016, reforçando as ações 
institucionais: “Diálogos de Líderes com Equipes” e “Embaixadores da Visão 2020”.

Por meio da área de Qualidade de Vida, foram promovidas ações com foco na 
saúde e bem-estar do funcionário. Foram mais de 10.378 participações em ativida-
des diversas, como: corridas de rua, aulas de dança, pilates, “muay thai”, acupuntu-
ra, entre outras. Destaque para duas novas ações em 2016: a “Sala de descanso” 
e o “Festival de música” que tiveram, respectivamente, 3.715 e 9.951 participações.

O índice de rotatividade, que mede a relação entre funcionários contratados e desli-
gados (voluntária e involuntariamente), foi de 15,7%. No processo de transição de 
carreira, que apoia e prepara os funcionários para a aposentadoria, 72% dos 
funcionários elegíveis participaram do programa. A taxa de retorno ao trabalho 
após licença maternidade foi de 99,41%. Por fim, foram realizadas melhorias de 
sistemas que permitem a visão e utilização integrada por parte do funcionário e a 
automação de processos internos, com foco no aumento de produtividade.
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Distribuição da Força de Trabalho (dez/2016)

Categoria

Colaboradores 7.962 6.253

- -

- -

7.962 6.253

14.215

10.062

36

24.313

Prestadores

Temporários

Total Geral

Feminino Masculino Total

Categoria

01- Aprendiz 272 186

8 10

7.677 6.031

7.962 6.253

458

18

13.708

5 26 31

14.215

02- Estagiário

03- Empregados

04- Estatuários (Diretores e acima)

Total Geral

Feminino Masculino Total

Obs.: Não temos informação por Gênero para Prestadores e Temporários

Região Categoria

01- Aprendiz 

Centro-Oeste

1 2

63 86

3

149

64 88 152

03- Empregados

Total Geral

Feminino Masculino Total

Região Categoria

01- Aprendiz 

Nordeste

5 3

128 125

8

253

133 128 261

03- Empregados

Total Geral

Feminino Masculino Total

01- Aprendiz 

Norte

- 1

22 14

1

36

22 15 37

03- Empregados

Total Geral

01- Aprendiz 

Sul

3 5

130 158

8

288

133 163 296

03- Empregados

Total Geral

7.962 6.253 14.215Total Geral

01- Aprendiz 

Sudeste

263 175

7.334 5.648

438

12.982

7.610 5.859 13.469

03- Empregados

5 26 3104- Estatuários

8 10 1802- Estagiário

Total Geral
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O Plano PORTOPREV oferece três formas de renda: renda por prazo certo, renda 
temporária e variável e renda vitalícia. A forma de renda é escolhida pelo partici-
pante no momento que alcança os requisitos para receber o benefício, que são 
encerramento do vínculo empregatício e idade mínima.

Todas as obrigações dos Planos estão previstas na avaliação atuarial e não se con-
fundem com recursos gerais da organização. A avaliação atuarial é calculada anu-
almente e demonstra que os Planos estão em equilíbrio técnico. O Balanço de 2016 
apresenta provisões no total de R$ 427.712 milhões, sendo que R$ 354.675 são 
benefícios a conceder e R$ 73.037 são benefícios concedidos.

Participação setorial

A Porto Seguro tem participação ativa nas entidades que representam o seu setor de 
atuação. A tabela abaixo detalha a participação da empresa nessas diversas fren-
tes: 

Além disso, a empresa tem representantes em diversas Comissões Temáticas da 
CNSeg. As composições atualizadas destes grupos de trabalho estão disponíveis no 
site da entidade. 

Saúde e segurança
Os funcionários da Porto Seguro estão representados em comitês formais de saúde 
e segurança, compostos por funcionários de diferentes níveis hierárquicos, de 
acordo com a Norma Regulamentadora NR5 do Ministério do Trabalho. A matriz da 
empresa se enquadra na obrigatoriedade de estabelecer uma Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA, formada por 7 representantes do empregador (por 
indicação) e 7 representantes dos funcionários (eleição). As demais unidades (Sucur-
sais e Regionais) não possuem essa obrigatoriedade, mas mesmo assim é sempre 
designado um funcionário como responsável pelo comprimento dos objetivos da NR 
- prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Além disso, a Porto 
Seguro tem, em todas as edificações, funcionários treinados em brigada de incêndio 
e realiza periodicamente treinamentos e simulação de abandono das edificações.

A Porto Seguro também oferece um Serviço Especializado em Engenharia e em Me-
dicina do Trabalho - SESMT, que avalia a graduação de risco das atividades princi-
pais. Esta equipe é formada por um Médico do Trabalho, um Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, um Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e dois Técnicos de 
Segurança do Trabalho.

Com essas iniciativas a empresa registrou em 2016 os seguintes índices relaciona-
dos a acidentes com afastamentos, considerando toda a força de trabalho da Porto 
Seguro: 

Previdência complementar
O plano de previdência dos funcionários Porto Seguro é administrado pela Portoprev 
- Porto Seguro Previdência Complementar, entidade fechada de previdência comple-
mentar (EFPC), que não tem finalidade lucrativa, e que foi instituída em 1º de outu-
bro de 1994 pela Porto Seguro Cia. de Segs. Gerais. Atualmente, a Portoprev admi-
nistra dois planos de benefícios: Plano PORTOPREV e Plano PORTOPREV II, que 
somam uma taxa de adesão de 43%.

Para participar do Plano, o funcionário precisa encaminhar uma "Proposta de 
Adesão", e a partir da sua inscrição, ele  passa a ser chamado de "participante". 
O Plano PORTOPREV está fechado para novas adesões, o que significa que não 
pode mais ser oferecido aos funcionários, já o Plano II é oferecido a todos os funcio-
nários que ainda não são participantes. As empresas do grupo econômico que cele-
braram um convênio de adesão aos Planos são chamadas de "patrocinadoras". No 
Plano I a contribuição é igual a 1% até 5UP* + 1% a 6% escolhido livremente pelo 
participante sobre a parcela que excede 5 UP. No Plano II a contribuição é escolhi-
da de acordo com a faixa salarial do participante, podendo chegar a 8%. (UP 
jan/17 = R$ 366,66). As patrocinadoras contribuem com o mesmo valor escolhido 
pelo participante.

Mês

Taxa de Frequência

Taxa de Gravidade

Índice de Acidente

Dias Perdidos

Janeiro

0,02 0 0,10

Fevereiro Março Abril

0,03

Maio Junho

0,02 0,95

4,05 1,93 1,96 21,12 0,87 0,95

0,04 0,02 0,02 0,21 0,009 0,01

14 0 16 26 58 17

Mês

Taxa de Frequência

Taxa de Gravidade

Índice de Acidente

Dias Perdidos

Julho

0,01 0,41 0

Agosto Setembro Outubro

1,01

Novembro Dezembro

1,94 0

0,73 17,96 0,24 36,52 17,48 0

0,007 0,18 0,002 0,38 0,19 0

3 121 0 5 18 0
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O Plano PORTOPREV oferece três formas de renda: renda por prazo certo, renda 
temporária e variável e renda vitalícia. A forma de renda é escolhida pelo partici-
pante no momento que alcança os requisitos para receber o benefício, que são 
encerramento do vínculo empregatício e idade mínima.

Todas as obrigações dos Planos estão previstas na avaliação atuarial e não se con-
fundem com recursos gerais da organização. A avaliação atuarial é calculada anu-
almente e demonstra que os Planos estão em equilíbrio técnico. O Balanço de 2016 
apresenta provisões no total de R$ 427.712 milhões, sendo que R$ 354.675 são 
benefícios a conceder e R$ 73.037 são benefícios concedidos.

Participação setorial

A Porto Seguro tem participação ativa nas entidades que representam o seu setor de 
atuação. A tabela abaixo detalha a participação da empresa nessas diversas fren-
tes: 

Além disso, a empresa tem representantes em diversas Comissões Temáticas da 
CNSeg. As composições atualizadas destes grupos de trabalho estão disponíveis no 
site da entidade. 

Saúde e segurança
Os funcionários da Porto Seguro estão representados em comitês formais de saúde 
e segurança, compostos por funcionários de diferentes níveis hierárquicos, de 
acordo com a Norma Regulamentadora NR5 do Ministério do Trabalho. A matriz da 
empresa se enquadra na obrigatoriedade de estabelecer uma Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA, formada por 7 representantes do empregador (por 
indicação) e 7 representantes dos funcionários (eleição). As demais unidades (Sucur-
sais e Regionais) não possuem essa obrigatoriedade, mas mesmo assim é sempre 
designado um funcionário como responsável pelo comprimento dos objetivos da NR 
- prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Além disso, a Porto 
Seguro tem, em todas as edificações, funcionários treinados em brigada de incêndio 
e realiza periodicamente treinamentos e simulação de abandono das edificações.

A Porto Seguro também oferece um Serviço Especializado em Engenharia e em Me-
dicina do Trabalho - SESMT, que avalia a graduação de risco das atividades princi-
pais. Esta equipe é formada por um Médico do Trabalho, um Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, um Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e dois Técnicos de 
Segurança do Trabalho.

Com essas iniciativas a empresa registrou em 2016 os seguintes índices relaciona-
dos a acidentes com afastamentos, considerando toda a força de trabalho da Porto 
Seguro: 

Previdência complementar
O plano de previdência dos funcionários Porto Seguro é administrado pela Portoprev 
- Porto Seguro Previdência Complementar, entidade fechada de previdência comple-
mentar (EFPC), que não tem finalidade lucrativa, e que foi instituída em 1º de outu-
bro de 1994 pela Porto Seguro Cia. de Segs. Gerais. Atualmente, a Portoprev admi-
nistra dois planos de benefícios: Plano PORTOPREV e Plano PORTOPREV II, que 
somam uma taxa de adesão de 43%.

Para participar do Plano, o funcionário precisa encaminhar uma "Proposta de 
Adesão", e a partir da sua inscrição, ele  passa a ser chamado de "participante". 
O Plano PORTOPREV está fechado para novas adesões, o que significa que não 
pode mais ser oferecido aos funcionários, já o Plano II é oferecido a todos os funcio-
nários que ainda não são participantes. As empresas do grupo econômico que cele-
braram um convênio de adesão aos Planos são chamadas de "patrocinadoras". No 
Plano I a contribuição é igual a 1% até 5UP* + 1% a 6% escolhido livremente pelo 
participante sobre a parcela que excede 5 UP. No Plano II a contribuição é escolhi-
da de acordo com a faixa salarial do participante, podendo chegar a 8%. (UP 
jan/17 = R$ 366,66). As patrocinadoras contribuem com o mesmo valor escolhido 
pelo participante.

Diretor Entidade Cargo

Jayme Garfinkel

CNSeg (Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência

Privada e Vida, Saúde Suplementar
e Capitalização)

1º Vice Presidente
da Diretoria e Membro
do Conselho Superior

Luiz Pomarole Fenseg
Vice-Presidente da Diretoria

da Comissão de Auto

Marcelo Picanço Fenaprevi Membro Diretoria

Celso Damadi DPVAT

Vice-Presidente do Conselho
de Administração da
Seguradora Líder dos
Consórciosdo Seguro

DPVAT S.A.

Diretor Entidade Cargo

Superintendente Federação Cargo

Lene Araújo Fenseg
Membro da Comissão
de Assunto de Assuntos

Jurídicos

Fabio Morita SindSeg SP Membro Diretoria

Fabio Luchetti Fenasaúde Membro Diretoria

Alexandre Salgado CNSeg Membro Comissão de RH

Roberto Santos SindSeg RJ/ES
Presidente da Diretoria e

Conselho Consultivo

Izak Benaderet Fenseg
Membro Comissão de

Investimentos

Rafael Veneziani
Kozma

CNSeg
Membro da Comissão
de Gestão de Risco
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Desempenho Econômico

Este capítulo apresenta as principais informações sobre o resultado operacional, 
financeiro e lucratividade da Porto Seguro em 2016. Para mais detalhes, acesse o 
relatório de administração da empresa.
 
O ano de 2016 foi desafiador para a economia brasileira. A redução do consumo, 
em especial a queda na venda de veículos novos, e o aumento da violência afetaram 
negativamente as vendas e a rentabilidade dos negócios, respectivamente. Para atin-
gir os resultados esperados em meio a essas dificuldades, foram realizadas uma 
série de iniciativas, como aperfeiçoamento de processos, investimentos em platafor-
mas tecnológicas e lançamento de novos produtos, como por exemplo, seguros mais 
acessíveis no segmento de automóveis (Azul Leve, Azul Popular e Porto Seguro Ras-
treador Mais Seguro).
 
A Porto Seguro cresceu nas suas principais linhas de negócio em 2016, sendo que 
diversos segmentos cresceram em duplo dígito, como os seguros de vida, patrimo-
nial, odontológico, previdência, consórcio e telefonia móvel (Porto Seguro Conecta). 
A lucratividade da empresa caiu por conta da redução da margem no segmento de 
seguro de automóvel, em função da intensa competitividade no período. Contudo, 
essa queda foi parcialmente compensada por um aumento nos negócios financeiros 
e de serviços.

Na operação de seguros, os prêmios¹ encerraram o ano com um crescimento de 4%. 
O número de veículos segurados atingiu 5,5 milhões (+4%). Em função do aumento 
do roubo de veículos em algumas regiões do Brasil e da competitividade causada 
pela crise econômica, o índice combinado² da Porto Seguro piorou, chegando a 
99,1% (+2,6 p.p.) em 2016. Por outro lado, o índice de despesas administrativas 
recuou 0,5 ponto percentual no ano, resultado da melhora na eficiência operacio-
nal.
 
As receitas das empresas financeiras e de serviços cresceram 8% em 2016, intensifi-
cadas pelo aumento nas vendas do negócio de telefonia móvel e das operações de 
crédito.
 
O lucro líquido acumulado do ano atingiu R$ 923 milhões, sofrendo uma redução 
de 9% em relação a 2015, com um ROAE³ de 15,5%.

Resultado financeiro

O resultado financeiro totalizou, em 2016, R$ 1.219 milhões, com expansão de 
14% em relação aos R$ 1.070 milhões de 2015. Esse aumento deve-se principal-
mente ao crescimento da carteira de aplicações financeiras (+37% na carteira total 
e +29% na carteira sem as reservas de previdência), favorecida pelas posições em 
Juro Real + Inflação e pelas posições em renda variável. Assim, a rentabilidade da 
carteira (com e sem previdência) foi de 14,7% no ano (105% do CDI).

1 É a soma em dinheiro paga pelo segurado ao segurador para que este assuma a responsabilidade de um 
determinado risco.
² Indicador é formado pela soma dos índices de sinistralidade (diferença entre o valor arrecadado e as indeni-
zações pagas) e índice de despesas. Uma empresa do setor de seguros obtém lucro operacional quando seu 
índice combinado fica abaixo de 100%. 
³ Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (Return on average equity).

Valor adicionado

Em 2016, o valor adicionado alcançado pela Companhia totalizou R$ 3.729 
milhões, com aumento de 4% sobre o montante de R$ 3.597 milhões do ano de 
2015, conforme distribuição abaixo:

Gestão de riscos

A Porto Seguro está exposta a um conjunto de riscos relacionados às suas atividades 
e por isso possui uma série de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos. A gover-
nança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas e 
busca proteger o resultado e os acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e 
geração de valor, envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de 
contas. Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é feito de modo integrado e 

independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. Essas 
iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e redução do nível 
de perdas, além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o compro-
misso com a gestão de riscos, a Companhia possui a área de Gestão de Riscos Cor-
porativos cuja missão é garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, men-
surados, mitigados, acompanhados e reportados de forma independente. O Comitê 
de Risco Integrado existe exatamente para obter sinergias ao longo do processo de 
gerenciamento de riscos. Este grupo apoia a Alta Administração da Porto Seguro na 
aprovação de políticas institucionais e limites de exposição a riscos, analisa os riscos 
relevantes que lhe forem apresentados e aprova as ações de mitigação e estratégias 
para desenvolvimento contínuo dos processos de gestão de risco. A gestão de riscos 
financeiros, de seguros e operacionais compreende as categorias: riscos de crédito, 
de liquidez, de mercado, de seguro/subscrição e operacionais. Para mais detalhes 
sobre o tema, acesse o relatório de administração da empresa.
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Este capítulo apresenta as principais informações sobre o resultado operacional, 
financeiro e lucratividade da Porto Seguro em 2016. Para mais detalhes, acesse o 
relatório de administração da empresa.
 
O ano de 2016 foi desafiador para a economia brasileira. A redução do consumo, 
em especial a queda na venda de veículos novos, e o aumento da violência afetaram 
negativamente as vendas e a rentabilidade dos negócios, respectivamente. Para atin-
gir os resultados esperados em meio a essas dificuldades, foram realizadas uma 
série de iniciativas, como aperfeiçoamento de processos, investimentos em platafor-
mas tecnológicas e lançamento de novos produtos, como por exemplo, seguros mais 
acessíveis no segmento de automóveis (Azul Leve, Azul Popular e Porto Seguro Ras-
treador Mais Seguro).
 
A Porto Seguro cresceu nas suas principais linhas de negócio em 2016, sendo que 
diversos segmentos cresceram em duplo dígito, como os seguros de vida, patrimo-
nial, odontológico, previdência, consórcio e telefonia móvel (Porto Seguro Conecta). 
A lucratividade da empresa caiu por conta da redução da margem no segmento de 
seguro de automóvel, em função da intensa competitividade no período. Contudo, 
essa queda foi parcialmente compensada por um aumento nos negócios financeiros 
e de serviços.

Na operação de seguros, os prêmios¹ encerraram o ano com um crescimento de 4%. 
O número de veículos segurados atingiu 5,5 milhões (+4%). Em função do aumento 
do roubo de veículos em algumas regiões do Brasil e da competitividade causada 
pela crise econômica, o índice combinado² da Porto Seguro piorou, chegando a 
99,1% (+2,6 p.p.) em 2016. Por outro lado, o índice de despesas administrativas 
recuou 0,5 ponto percentual no ano, resultado da melhora na eficiência operacio-
nal.
 
As receitas das empresas financeiras e de serviços cresceram 8% em 2016, intensifi-
cadas pelo aumento nas vendas do negócio de telefonia móvel e das operações de 
crédito.
 
O lucro líquido acumulado do ano atingiu R$ 923 milhões, sofrendo uma redução 
de 9% em relação a 2015, com um ROAE³ de 15,5%.

Resultado financeiro

O resultado financeiro totalizou, em 2016, R$ 1.219 milhões, com expansão de 
14% em relação aos R$ 1.070 milhões de 2015. Esse aumento deve-se principal-
mente ao crescimento da carteira de aplicações financeiras (+37% na carteira total 
e +29% na carteira sem as reservas de previdência), favorecida pelas posições em 
Juro Real + Inflação e pelas posições em renda variável. Assim, a rentabilidade da 
carteira (com e sem previdência) foi de 14,7% no ano (105% do CDI).

Valor adicionado

Em 2016, o valor adicionado alcançado pela Companhia totalizou R$ 3.729 
milhões, com aumento de 4% sobre o montante de R$ 3.597 milhões do ano de 
2015, conforme distribuição abaixo:

Gestão de riscos

A Porto Seguro está exposta a um conjunto de riscos relacionados às suas atividades 
e por isso possui uma série de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos. A gover-
nança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas e 
busca proteger o resultado e os acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e 
geração de valor, envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de 
contas. Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é feito de modo integrado e 

Distribuição Receita Total

Ativos Totais

3%

2,3%

5,9%

7,3%

82,7%

2014

3,3%

2,2%

6,4%

7,6%

81,6%

2015

3,7%

2,4%

7%

7,5%

80,7%

2016

2015 2016

Serviços Gerais Previdência Resultado Financeiro Serviços Financeiros Prêmio de Seguro

Reinvestimento do Lucro

Dividendos

Remuneração Capital de Terceiros

Governo

Recursos Humanos

Aplicações

Operação

Imobilização
e Intangível

2016

25.365,7

10.637,1

11.360,5

3.359,1

2015

23.189,5

9.223,7

10.837,4

3.128,4

2014

21.434,8

8.414,6

10.152,6

2,867,6

16,6% 14,3%

11,2%
10,3%

2,8%

32,2%

2,4%

30,3%

39,6% 40,6%

independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. Essas 
iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e redução do nível 
de perdas, além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o compro-
misso com a gestão de riscos, a Companhia possui a área de Gestão de Riscos Cor-
porativos cuja missão é garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, men-
surados, mitigados, acompanhados e reportados de forma independente. O Comitê 
de Risco Integrado existe exatamente para obter sinergias ao longo do processo de 
gerenciamento de riscos. Este grupo apoia a Alta Administração da Porto Seguro na 
aprovação de políticas institucionais e limites de exposição a riscos, analisa os riscos 
relevantes que lhe forem apresentados e aprova as ações de mitigação e estratégias 
para desenvolvimento contínuo dos processos de gestão de risco. A gestão de riscos 
financeiros, de seguros e operacionais compreende as categorias: riscos de crédito, 
de liquidez, de mercado, de seguro/subscrição e operacionais. Para mais detalhes 
sobre o tema, acesse o relatório de administração da empresa.
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Este capítulo apresenta as principais informações sobre o resultado operacional, 
financeiro e lucratividade da Porto Seguro em 2016. Para mais detalhes, acesse o 
relatório de administração da empresa.
 
O ano de 2016 foi desafiador para a economia brasileira. A redução do consumo, 
em especial a queda na venda de veículos novos, e o aumento da violência afetaram 
negativamente as vendas e a rentabilidade dos negócios, respectivamente. Para atin-
gir os resultados esperados em meio a essas dificuldades, foram realizadas uma 
série de iniciativas, como aperfeiçoamento de processos, investimentos em platafor-
mas tecnológicas e lançamento de novos produtos, como por exemplo, seguros mais 
acessíveis no segmento de automóveis (Azul Leve, Azul Popular e Porto Seguro Ras-
treador Mais Seguro).
 
A Porto Seguro cresceu nas suas principais linhas de negócio em 2016, sendo que 
diversos segmentos cresceram em duplo dígito, como os seguros de vida, patrimo-
nial, odontológico, previdência, consórcio e telefonia móvel (Porto Seguro Conecta). 
A lucratividade da empresa caiu por conta da redução da margem no segmento de 
seguro de automóvel, em função da intensa competitividade no período. Contudo, 
essa queda foi parcialmente compensada por um aumento nos negócios financeiros 
e de serviços.

Na operação de seguros, os prêmios¹ encerraram o ano com um crescimento de 4%. 
O número de veículos segurados atingiu 5,5 milhões (+4%). Em função do aumento 
do roubo de veículos em algumas regiões do Brasil e da competitividade causada 
pela crise econômica, o índice combinado² da Porto Seguro piorou, chegando a 
99,1% (+2,6 p.p.) em 2016. Por outro lado, o índice de despesas administrativas 
recuou 0,5 ponto percentual no ano, resultado da melhora na eficiência operacio-
nal.
 
As receitas das empresas financeiras e de serviços cresceram 8% em 2016, intensifi-
cadas pelo aumento nas vendas do negócio de telefonia móvel e das operações de 
crédito.
 
O lucro líquido acumulado do ano atingiu R$ 923 milhões, sofrendo uma redução 
de 9% em relação a 2015, com um ROAE³ de 15,5%.

Resultado financeiro

O resultado financeiro totalizou, em 2016, R$ 1.219 milhões, com expansão de 
14% em relação aos R$ 1.070 milhões de 2015. Esse aumento deve-se principal-
mente ao crescimento da carteira de aplicações financeiras (+37% na carteira total 
e +29% na carteira sem as reservas de previdência), favorecida pelas posições em 
Juro Real + Inflação e pelas posições em renda variável. Assim, a rentabilidade da 
carteira (com e sem previdência) foi de 14,7% no ano (105% do CDI).

Valor adicionado

Em 2016, o valor adicionado alcançado pela Companhia totalizou R$ 3.729 
milhões, com aumento de 4% sobre o montante de R$ 3.597 milhões do ano de 
2015, conforme distribuição abaixo:

Gestão de riscos

A Porto Seguro está exposta a um conjunto de riscos relacionados às suas atividades 
e por isso possui uma série de princípios, diretrizes, ações, papéis e responsabilida-
des necessários à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos. A gover-
nança de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as áreas e 
busca proteger o resultado e os acionistas, contribuir para sua sustentabilidade e 
geração de valor, envolvendo aspectos relacionados à transparência e prestação de 
contas. Nesse contexto, o gerenciamento dos riscos é feito de modo integrado e 

independente, preservando e valorizando o ambiente de decisões colegiadas. Essas 
iniciativas proporcionam a ampliação da eficiência operacional e redução do nível 
de perdas, além de otimizar a utilização do capital disponível. Refletindo o compro-
misso com a gestão de riscos, a Companhia possui a área de Gestão de Riscos Cor-
porativos cuja missão é garantir que os riscos sejam efetivamente identificados, men-
surados, mitigados, acompanhados e reportados de forma independente. O Comitê 
de Risco Integrado existe exatamente para obter sinergias ao longo do processo de 
gerenciamento de riscos. Este grupo apoia a Alta Administração da Porto Seguro na 
aprovação de políticas institucionais e limites de exposição a riscos, analisa os riscos 
relevantes que lhe forem apresentados e aprova as ações de mitigação e estratégias 
para desenvolvimento contínuo dos processos de gestão de risco. A gestão de riscos 
financeiros, de seguros e operacionais compreende as categorias: riscos de crédito, 
de liquidez, de mercado, de seguro/subscrição e operacionais. Para mais detalhes 
sobre o tema, acesse o relatório de administração da empresa.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

Impacto Socioambiental

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

745 (6,3%) funcionários dedicaram seu tempo ao voluntariado

204 voluntários 588 voluntários

16 ações pontuais 40 ações recorrentes durante o ano

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Coleta (2016)

Oficinas 377.332 Kg

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

CAPS

Total

278.080 Kg

601.526 Kg

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

1.600,574 TCO2e

7.044,96 TCO2e

1.9179,288 TCO2e

Escopo 1 - Emissões diretas

Escopo 3 - Emissões indiretas
provenientes da aquisição
de energia elétrica

Escopo 2 - Emissões indiretas

Total de emissões: 27.824,82 TCO2e

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Alumínio e Cobre

Bateria

Borracha

Sucata Metálica/Ferrosa

Papel

Plástico

Vidro

Óleo Automotivo

127,72 ton

0,89 ton

7,10 ton

2.612,61 ton

26,84 ton

203,30 ton

5,2 ton

7.601 litros

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

Conteúdo GRI

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Descrição Localização/Resposta OmissõesIndicador GRI Aspecto

Conteúdos padrão gerais

G4-1 Declaração do principal tomador de decisão

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

Nome da organização

Principais marcas, produtos e serviços

Estratégia e análise

Perfil Organizacional

Mensagem do Presidente

Mensagem do Presidente

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

Localização da sede da organização

Número de países nos quais a organização opera

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional

Governança e Gestão Sustentável

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional / Desempenho Econômico

Governança e Gestão Sustentável)G4-10

G4-11

G4-9

G4-8 Mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e benefi-
ciários)

Porte da organização:
Número total de empregados
Número total de operações
Vendas líquidas (para organizações do setor privado)
Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do setor privado)
Quantidade de produtos ou serviços prestados

Número total de empregados, discriminados por contrato de trabalho e gênero.
Número total de empregados próprios, discriminados por tipo de emprego e gênero.
Força de trabalho total, disciminada por trabalhadores próprios e terceirizados e por gênero.
Força de trabalho total, discriminada por região e gênero.
Relate se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada por trabalhadores legalmente reconhecidos 
como autônomos ou por indivíduos que não sejam empregados próprios ou terceirizados, inclusive funcionários e 
empregados contratados de empresas terceirizadas
Variações significativas no número de empregados (p. ex.: variações sazonais no número de empregados nos setores
de turismo ou agrícola).

Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 100%



Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Conteúdos padrão gerais

G4-12 Cadeia de fornecedores da organização

G4-13
Mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório em relação ao porte, estrutura, partici-
pação acionária ou cadeia de fornecedores da organização

Como a organização adota a abordagem ou princípio da preucação

Aspectos materiais identificados
e limites

Perfl Organizacional

Engajamento de Stakeholders

Perfil do Relatório

Perfil Organizacional

Não houve mudanças significativas

G4-14

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social que a
organização subscreve ou endossa

Participação em associações  (p. ex.: associações setoriais) e organizações nacinais ou internacionais de defesa em 
que a organização:
- Tem assento no conselho de governança
- Participa de projetos ou comissões
- Contribui com recursos financeiros além da taxa básica como organização associada
- Considera estratégica a sua participação

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da organização.
Relate se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da orga-
nização não foi coberta pelo relatório

Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos Aspectos.
Implantação dos Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório.

Não há adesão formal, mas a empresa realiza
gestão de riscos econômicos, sociais e ambien-
tais, conforme descrito nos capítulos Desempenho
Econômico e Governança e Gestão Sustentável

GHG Protocol
CDP Climate Change
PSI (Princípios de Sustentabilidade em Seguros)

Governança e Gestão Sustentável

Perfil Organizacional / Desempenho Econômico

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

G4-17

G4-18

Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatórioG4-19

G4-16

Sobre o RelatórioPara cada Aspecto material, relate o Limite do Aspecto dentro da organizaçãoG4-20

Sobre o RelatórioPara cada Aspecto material, relate seu limite fora da organizaçãoG4-21

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Período coberto pelo relatórioG4-28

Data do relatório anterior mais recenteG4-29

Ciclo de emissão de relatóriosG4-30

Lista de grupos de stakeholders engajados pela organizaçãoG4-24

Não houve reformulaçõesEfeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas reformu-
laçõesG4-22

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório

Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamentoG4-25 Sobre o Relatório

Abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento discri-
minada por tipo e grupo

G4-26 Sobre o Relatório

Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela or-
ganização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo de relatá-las

G4-27 Sobre o Relatório

Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e Limites do AspectoG4-23



Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Conteúdos padrão gerais

Conteúdos padrão específicos - Econômico

Conteúdos padrão específicos - Ambiental

G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

G4-32
Opção “de acordo” escolhida pela organização
Sumário de Conteúdo da GRI para a opcão escolhida
Referência ao Relatório de Verificação Externa, caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação

Política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa
Escopo a base de qualquer verificação externa realizada
Relação entre a organização e a parte responsável pela verificação externa
Se o mais alto órgão de governança ou altos executivos estão envolvidos na busca de verificação externa para o rela-
tório de sustentabilidade da organização

Papel do mais alto órgão de governança
na avaliação do desempenho
econômico, ambiental e social

Perfil do Relatório

Governança

Ética e integridade

Presença no mercado

Impactos econômicos indiretos

Energia

Desempenho econômico

Sobre o Relatório

Sobre o Relatório / Conteúdo GRI

G4-33

G4-34
Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança
Comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que possuam impactos econômicos, 
ambientais e sociais

Processo adotado para a determinação da remuneração. Relate se consultores de remuneração são envolvidos na
determinação de remunerações e se eles são independentes da administração

Este ciclo de relato não conta com auditoria
externa

Governança e Gestão Sustentável

Governança e Gestão Sustentável

Perfil Organizacional / Desempenho Econômico

Desempenho Econômico

Desempenho Econômico

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética

G4-EC1

G4-52

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização em decorrência de mudan-
ças climáticas

Relate o valor econômico direto gerado e distribuído, com base no regime de competência de exercícios, incluindo os 
componentes básicos das operações globais da organização

G4-EC2

Governança e Gestão SustentávelCobertura das obrigações previstas no plano de pensãoG4-EC3

A Porto Seguro não recebe assistência financeira
direta do GovernoAssistência financeira recebida do GovernoG4-EC4

Os salários mais baixos da empresa estão em 
linha com o Mínimo Local para funcionários de
ambos os gêneros

Proporção de membros da alta direção contratados na comunidade local em unidades operacionais importantes

Exemplos identificados de impactos econômicos indiretos significativos da organização, tanto positivos como negativos

Consumo total de combustíveis oriundos de fontes renováveis ou não renováveis em joules ou seus múltiplos
Consumo e eventual venda de eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor
Consumo total de energia

G4-EC6 Todos os membros de alta direção são contrata-
dos nas regiões em que a Porto Seguro opera

Nível de desenvolvimento de investimentos significativos em infraestrutura e serviços apoiados e impactos atuais ou es-
perados sobre comunidades e economias locais. Relate impactos positivos e negativos que considerar importantes

G4-EC8

G4-EN3

G4-EC7 Impacto Socioambiental

Impacto Socioambiental

Impacto Socioambiental

Variações da Proporção de Salário mais Baixo, discriminado por gênero, comparado com o Salário Mínimo LocalG4-EC5



Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Conteúdos padrão específicos - Ambiental

Conteúdos padrão específicos - Social

Emissões diretas de gases de efeito estufa

Emissões

Conformidade

Saúde e Segurança no Trabalho

Treinamento e Educação

Relações Trabalhistas

Avaliação Ambiental de Fornecedores

Emprego

G4-EN15

Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas

Não é aplicável. A emissão de poluentes atmos-
féricos se resume aos veículos de prestadores, que
já estão contemplados no inventário GHG (capí-
tulo Impacto Socioambiental)

Não foram registradas ocorrências do tipo

Perfil Organizacional

Os benefícios são concedidos para os funcioná-
rios conforme convenção coletiva

G4-EN29 Multas significativas e sanções não monetárias

G4-EN32

G4-EN21

Benefícios concedidos regularmente a empregados de tempo integral da organização, mas não a empregados tempo-
rários ou em regime de meio período, discriminados por unidades operacionais importantes

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais

G4-LA1

G4-LA2

Governança e Gestão Sustentável

Governança e Gestão Sustentável

Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença maternidade/paternidade

Número total e a taxa de novas contratações de empregados e rotatividade

G4-LA3

Não há um prazo pré-estabelecidoPrazo mínimo, em semanas, de notificação geralmente dado a empregados e seus representantes eleitos antes da im-
plementação de mudanças operacionais significativas que podem afetá-los substancialmenteG4-LA4

Governança e Gestão Sustentável

Governança e Gestão Sustentável

Governança e Gestão Sustentável

Governança e Gestão Sustentável

As normas de saúde e segurança dos funcionários
são baseadas nas regulamentações que fazem 
parte da legislação vigente e estão contidas nas
convenções sindicais

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao traba-
lho, discriminados por região e gênero

Acordos formais (locais ou globais) com sindicatos que abordam tópicos de saúde e segurança

Número médio de horas de treinamento realizado pelos empregados da organização

G4-LA6

Empregados envolvidos em atividades ocupacionais que apresentam alta incidência ou alto risco de doenças específi-
cas

G4-LA8

G4-LA9

Governança e Gestão SustentávelProgramas de gestão de competências e aprendizagem contínuaG4-LA10

Governança e Gestão SustentávelPercentual do total de empregados, discriminados por gênero e categoria funcional, que receberam avaliação de
desempenho e de desenvolvimento de carreiraG4-LA11

G4-LA7

Impacto Socioambiental

Emissões indiretas de gases de efeito estufaG4-EN16 Impacto Socioambiental

Outras emissões indiretas de gases de efeito estufaG4-EN17 Impacto Socioambiental

Taxa da intensidade de emissões de GEEG4-EN18 Impacto Socioambiental

Redução de emissões de gases de efeito estufaG4-EN19 Impacto Socioambiental

Não é feito o acompanhamento desse tipo de 
emissãoEmissões de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO)G4-EN20

Percentual da força de trabalho representada em Comitês formais de saúde e segurançaG4-LA5

Composição de Grupos responsáveis pela Governança e Discriminação de EmpregadosDiversidade e igualdade de 
OportunidadesG4-LA12 Governança e Gestão Sustentável



Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Conteúdos padrão específicos - Social

Igualdade de Remuneração entre
Mulheres e Homens

Avaliação de Fornecedores em
Práticas Trabalhistas

Direitos Humanos - Não discriminação

Direitos Humanos - Investimentos

Sociedade - Comunidades Locais

Sociedade - Combate à Corrupção

Práticas de Segurança

Liberdade de Associação e 
Negociação Coletiva

Direitos Humanos - Trabalho
Infantil

Direitos Humanos - Trabalho Forçado
ou Análogo ao Escravo

Horas de Treinamento de empregados em políticas de direitos humanos Informação não disponível

Informação não disponível

Não foram identificados riscos desse tipo

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional

Perfil Organizacional

- Informação não disponível

- Informação não disponível

G4-HR3

G4-HR4

Número total de casos de discriminação ocorridos

G4-HR2

Operações e fornecedores que possam apresentar riscos significativos de ocorrência de casos de:
- Trabalho infantil
- Trabalhadores jovens expostos a trabalho perigoso

Operações e fornecedores em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar
sendo violado ou estar correndo risco de violação

G4-HR5

G4-HR6

Operações e fornecedores que apresentam riscos significativos de ocorrência de casos de trabalho forçado ou análogo
ao escravo, discriminados por:
- Tipo de operação (por exemplo, fábrica) e fornecedor
- Países ou áreas geográficas com operações e fornecedores considerados em situação de risco
Medidas tomadas pela organização durante o peródo coberto pelo relatório para contribuir para a eliminação de to-
das as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo.

Não há impactos negativos significativos reais e 
potenciais

Impacto Socioambiental

Número total de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos registradas por meio de meca-
nismos formais e quantas foram:
- Processadas durante o período coberto pelo relatório
- Solucionadas durante o período coberto pelo relatório

Percentual de operações que implementaram programas de engajamento da comunidade, de avaliação de impactos
e de desenvolvimento local

Operações com impactos negativos significativos reais e potenciais em comunidades locais

G4-SO1

G4-SO2

Governança e Gestão SustentávelNúmero total e percentual de operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupçãoG4-SO3

Governança e Gestão SustentávelComunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupçãoG4-SO4

Não foram registradas ocorrências do tipoCasos confirmados de corrupção e medidas tomadasG4-SO5

Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homensG4-LA13 Variação de 26% na média salarial de homens
e mulheres

Percentual de novos fornecedores selecionados a partir de critérios relativos a práticas trabalhistasG4-LA14 Perfil Organizacioanal

Perfil Organizacioanal

Perfil Organizacioanal

Impactos negativos reais e potenciais para práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a res-
peito

G4-LA15

Acordo e Contratos de Investimentos Significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos
à avaliação

G4-HR1

Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento formal nas políticas ou procedimentos específicos de di-
reitos humanosG4-HR7

Direitos Humanos - Avaliação
de Fornecedores

Mecanismos de Queixas e
Reclamações Relacionadas a Direitos

Humanos

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados a direitos humanosG4-HR10

Impactos negativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a respeitoG4-HR11

G4-HR12

Sociedade - Políticas Públicas A Porto Seguro não realizou contribuições a parti-
dos políticos

Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e políticos, discriminando por país e destinatário/benefi-
ciário

G4-SO6

Sociedade - Concorrência Desleal Ações Judiciais Movidas por Concorrência Desleal, Práticas de Truste e Monopólio e seus ResultadosG4-SO7 Não foram registradas ocorrências do tipo



Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.

A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos ge-
rados por produtos e serviços na saúde e segurança - Informação não disponível

- Informação não disponível

- Informação não disponível

Impacto Socioambiental

A Porto Seguro não vende produtos ou serviços
contestados pelo seus públicos de relacionamento

Não foram registradas ocorrências do tipo

Impacto Socioambiental

- Informação não disponível

G4-PR3

G4-PR5

Informações e Rotulagem de Produtos e Serviços

G4-PR4 Não conformidade com Regulamentos e Códigos Voluntários Relativos e Informações e Rotulagem de produtos e servi-
ços

G4-PR2

Venda de Produtos Proibidos ou Contestados

Resultados de Pesquisa de Satisfação do Cliente

G4-PR6

Não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publi-
cidade, promoção e patrocínio

G4-PR7

G4-PR8 Queixas e reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados dos clientes
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Valor monetário dos produtos e serviços com benefício ambiental, separado por cada linha de negócio e discrimina-
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Não foram registradas ocorrências do tipoMultas e sanções não monetárias significativasG4-SO8

G4-SO9 Perfil Organizacioanal

Impacto Socioambiental

Impacto Socioambiental

Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos na sociedade

Percentual de categorias de produtos e serviços significativas para as quais são avaliados impactos na saúde e segu-
rança buscando melhoriasG4-PR1

G4-PR9

FS8 Setorial

Impacto SocioambientalIniciativas para melhorar o acesso dos serviços financeiros para pessoas desfavorecidasFS14 Setorial



Associação Campos Eliseos +gentil
Além da possibilidade de atuação direta com o público assistido pelas organiza-
ções sociais credenciadas ao Porto Voluntário, os funcionários da Matriz também 
podem contribuir com a melhoria do bairro de Campos Elíseos, onde está localizada 
a sede da empresa, por meio da Associação Campos Elíseos +gentil. Desde 2014, 
a associação promove ações de zeladoria para tornar o bairro mais limpo, funcional 
e seguro, visando a conservação dos espaços públicos e o bem-estar das pessoas 
que moram, trabalham ou frequentam essa região.

Por meio do site ou do aplicativo da associação, cada voluntário indica os pontos 
de melhoria necessários para os itens: limpeza (lixo nas calçadas, bueiros entupidos, 
montante de papelão nas esquinas, entre outros) e manutenção (poda de árvores, 
calçada quebrada ou esburacada, fios soltos na rede elétrica e semáforo queima-
do). A Associação Campos Elíseos +gentil faz o acompanhamento das ocorrências 
recebidas junto aos órgãos públicos responsáveis, buscando facilitar o relaciona-
mento da população com essas instituições em prol de soluções mais ágeis.

Em 2016, 60% dos alertas foram demandados pela zeladoria voluntária realizada 
por funcionários da Companhia, que escolhem um trajeto para cuidar, informando 
sobre as ocorrências nesse percurso. Os demais chamados são feitos por moradores 
e comerciantes do bairro. Em 2016, foram realizados 32 encontros com estes públi-
cos, com mais de 200 participações.

A resolução dos alertas na Prefeitura Regional varia, de forma geral, entre 24 e 48 
horas. Dos 1.256 protocolos abertos em 2016, 80% foram atendidos pela Prefeitura 
Regional Sé, responsável pela gestão da região.
 
Mais informações sobre a Associação Campos Elíseos +gentil em 2016: 

Ação Educa
Cidadania para jovens e adolescentes
O projeto Ação Educa é uma iniciativa do Instituto Porto Seguro que tem o objetivo 
de complementar as atividades do ensino formal, tornando a aprendizagem mais 
atrativa para crianças e adolescentes  de 06 a 15 anos.
Em 2016,  foram atendidas 158 crianças e adolescentes. O projeto nasceu para 
oferecer recreação para as crianças do bairro de Campos Elíseos, em São Paulo, 
devido à falta de oferta de espaços de cultura e lazer na região.

Por meio  de atividades esportivas e socioculturais, o Ação Educa contribui para o 
desenvolvimento da cooperação e cidadania desses jovens. Para participar do proje-
to, eles devem estar devidamente matriculados no ensino público e ter a situação 
familiar de baixa renda comprovada, além de residir no distrito de Santa Cecília.

Após atingirem a idade máxima de 15 anos, os alunos podem migrar para os cursos 
de capacitação profissional e, em seguida, ser indicados ao mercado de trabalho, 
incluindo a Porto Seguro, para iniciarem sua carreira profissional.
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A responsabilidade social e ambiental faz parte da Missão da Porto Seguro. Dessa 
forma, a empresa adota um direcionamento estratégico baseado no princípio de 
que o seu desenvolvimento sustentável gera impactos positivos na comunidade em 
que está inserida e nos demais públicos de interesse.

Para a Porto Seguro, ser uma empresa socialmente responsável é ter a capacidade 
de ouvir os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade e conseguir incor-
porá-los ao planejamento de seus negócios. Por isso, a empresa implanta iniciativas 
que reduzem ou compensam os impactos socioambientais causados por suas opera-
ções de negócio e atua na conscientização das pessoas sobre a importância das 
causas sociais e ambientais, em busca de um mundo melhor para as gerações atuais 
e futuras.

Gestão social

O Instituto Porto Seguro Socioambiental é a iniciativa que concentra e gerencia as 
ações da empresa na área de investimento social. Trata-se de um espaço destinado 
à educação e a geração de renda para a comunidade do entorno – por meio  de 
oficinas sociopedagógicas, geração de trabalho e renda,  e capacitação profissio-
nal. Essas mesmas diretrizes de atuação são aplicadas na região de Campos Elíse-
os, centro de São Paulo (onde está a sede da empresa), e em todas as sucursais e 

escritórios regionais. As iniciativas estão concentradas em três frentes:

Capacitação Profissional
Empregabilidade e esperança no futuro
Os cursos de capacitação profissional têm o objetivo de proporcionar uma melhor 
condição socioeconômica e o resgate da auto-estima dos moradores do bairro, por 
meio da valorização individual e do acesso ao emprego. São cursos de Elétrica e 
Hidráulica, Mecânica Automotiva, Funilaria e Pintura ,Básico em T.I., Auxiliar de 
Escritório, Amigo do Seguro - Técnicas Administrativas com ênfase em seguros, Téc-
nicas Comerciais e Administrativas, Beleza (Cabeleireiro, Manicure e Design de 
Sobrancelhas), Informática e Socorrista de Auto. Em 2016, foram 993 alunos forma-
dos, com 77% de retenção e  47% empregados por meio dos cursos de capacitação 
profissional.

Geração de Renda
Valorizando o talento das artesãs
As oficinas de artesanato, com duração de cinco meses, têm o objetivo de estimular 
a geração de renda, além de incentivar e valorizar o trabalho das artesãs. Entre as 
instrutoras de cada módulo estão moradoras do bairro, que multiplicam seus talentos 
para outras pessoas – como técnicas de pintura em tecido, biscuit  bijuteria e costura 
industrial. Neste contexto, também destaca-se  a Escola Empreendedora, uma incu-
badora social do Instituto Porto Seguro. Voltada à geração de renda, ela tem como 
objetivo formar empreendedores na área de costura industrial. Os alunos são prepa-
rados para abrir as suas próprias empresas, tendo a Porto Seguro e demais empre-
sas como clientes na compra de brindes e uniformes corporativos. O objetivo da 
Escola Empreendedora é formar costureiras capazes de montar o seu próprio negó-
cio, além de gerar emprego e renda, como um instrumento de inclusão social.

1.256 protocolos enviados por moradores, zeladores voluntários, comerciantes 
do bairro em 30 ruas zeladas;
80% de resolubilidade pelos órgãos competentes da Prefeitura Regional Sé;
43 voluntários ativos;
415 downloads do aplicativo de abertura e acompanhamento de alertas e 
3.217 acessos ao site da Associação;
9 ações de intervenções socioeducativas de cidadania com 1.507 participa-
ções de moradores e comerciantes locais.

Voluntariado
Além das ações realizadas via Instituto Porto Seguro Socioambiental, a empresa 
investe em melhorias para as condições de vida nas comunidades em que atua. As 
iniciativas de voluntariado começaram há 18 anos, a partir de um primeiro movi-
mento organizado pelos próprios funcionários, que arrecadaram doações para uma 
creche de São Paulo.
 
Essa iniciativa levou outro grupo de funcionários a iniciar trabalhos com essas crian-
ças aos finais de semana. Dessa forma espontânea nasceu o programa de volunta-
riado e as campanhas de arrecadações nas Sucursais e Regionais que beneficiam, 
juntos, milhares de pessoas.

Horta comunitária
Uma das ações originadas do Programa de Voluntariado foi a construção de uma 
horta comunitária. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento das crianças assis-
tidas pelas organizações apoiadas pelo Instituto Porto Seguro além de incentivar o 
consumo de alimentos orgânicos como couve, alface, cebolinha, manjericão e 
alecrim. As crianças participam de todo o processo – da plantação à colheita - e 
ainda levam os alimentos para casa.

Abrangência de atuação social no Brasil
Funcionários de Sucursais e Regionais de todo o País também podem contribuir. Para 
eles, existem campanhas de arrecadação de itens e ações de voluntariado específi-
cos que impactam positivamente cerca de 116 organizações credenciadas.

Em 2016, 8% dos funcionários de Sucursais e Regionais participaram dessas ações 
pontuais e campanhas temáticas onde são entregues às instituições os itens arreca-
dados nas campanhas. Foram mais de 150 ações sociais e 160 campanhas de arre-
cadação realizadas por Sucursais e Regionais ao longo do ano. As organizações 
beneficiadas receberam mais de 137 mil itens doados, realizando pelo menos 125 
mil atendimentos.

Associação Crescer Sempre
A Associação Crescer Sempre, que tem como principal mantenedora a Porto Seguro, 
tem como missão "Favorecer a melhoria da qualidade da educação, a formação de 
crianças, jovens e adultos, a valorização dos profissionais dessa área, a fim de con-
tribuir para o desenvolvimento da comunidade Paraisópolis e região, assim como 
inspirar modelos de atuação educacional para a sociedade brasileira".

Fundada em 1998, a Escola de Educação Infantil da Associação Crescer Sempre se 
propõe a suprir carências da Comunidade de Paraisópolis no atendimento a crian-

Em 2016, as ações do Porto Voluntário, programa de voluntariado da Porto Seguro 
voltado para funcionários da Matriz, impactaram cerca de 2 mil pessoas de 12 insti-
tuições diferentes. As atividades são divididas em três categorias: pontuais, recorren-
tes e temáticas. As ações pontuais são iniciadas e concluídas no mesmo dia, já as 
recorrentes têm maior duração e possibilitam ao voluntário um contato mais profun-
do com as instituições. Entre as atividades disponíveis, destacam-se grupos de leitu-
ra, oficinas de informática e musicalização, passeios com crianças e troca de corres-
pondências. As ações temáticas são ligadas a campanhas de arrecadação como 
Agasalhos ou Brinquedos, em que a participação ocorre espontaneamente e sem 
gerar vínculo.

Nos diferentes formatos de participação, os funcionários da Porto Seguro fizeram, 
em 2016, mais de 6 mil horas 
de voluntariado. Apenas na 
Matriz da Cia, 745 funcioná-
rios (6,3% do quadro) dedica-
ram seu tempo em iniciativas 
de voluntariado, sendo 204 
voluntários em 16 ações pon-
tuais e 588 voluntários em 
mais de 40 ações recorrentes 
durante  o ano.

lador de Acesso, Técnicas Secretariais, Informática, Manicure e Design de 
Sobrancelhas.

Gestão ambiental

Como uma empresa com um extenso portfólio de serviços e produtos, a Porto Seguro 
compreende que sua atuação gera impactos ambientais que podem ser mitigados 
ou compensados com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáti-
cas. Na área de gestão ambiental, estes são as principais iniciativas da empresa:

Gestão de Resíduos Automotivos
Implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos automotivo nos Centros 
Automotivos Porto Seguro e oficinas referenciadas. Os resíduos perigosos são recicla-
dos ou destinados para aterros industriais, minimizando os impactos ambientais. As 
sucatas automotivas são destinadas à reciclagem, evitando o envio para aterros ou 
lixões. Em 2016, foram coletados e destinados corretamente 377.332 Kg de sucata, 
plástico, borracha e papelão nas oficinas referenciadas e 278.080 Kg nos CAPS, 
totalizando 601.526 Kg de materiais enviados para reciclagem.

ças em idade pré-escolar, serviço este inexistente na comunidade na época. O 
espaço físico aumentou com o passar dos anos e, de 150 alunos em 1998, passa-
ram a atender cerca de 300 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. Os serviços pres-
tados às crianças são totalmente gratuitos.

Para dar continuidade ao seu Projeto Educacional, a Associação Crescer Sempre, 
em 2008, constituiu a primeira turma de alunos do Ensino Médio. Hoje são 105 
alunos distribuídos nos três anos do Ensino Médio, que cumprem uma jornada diária 
de 10 horas/aula compondo um período integral, onde recebem da Crescer 
Sempre ensino, alimentação no local, uniforme e material didático.

A proposta pedagógica do curso regular do Ensino Médio da Associação Crescer 
Sempre está fundamentada através de projetos voltados a tecnologia, ao estudo do 
meio, às ciências e ao empreendedorismo, contemplando também as questões enfa-
tizadas pela sociedade, mídia, pesquisas e legislação em vigor.

Ser morador de Paraisópolis é o critério inicial para ingressar neste curso. Os alunos 
passam por uma prova seletiva, entrevista e visita social. O "querer" do jovem, o 
comprometimento da escola e a participação da família resultam no sucesso deste 
trabalho.

Em 2016, a Associação Crescer Sempre atingiu os seguintes resultados:
Educação Infantil: 320 crianças atendidas;
Ensino Médio: 131 adolescentes atendidos e 30 adolescentes formados;
Projeto Jovem Crescer 147 jovens de escolas públicas de Paraisópolis e das 
comunidades do entorno participam de atividades diárias que desenvolvem o 
seu conhecimento escolar em Língua Portuguesa e Matemática;
Cursos Profissionalizantes:  300 pessoas formadas e 150 empregadas. Cursos 
oferecidos:  Auxiliar Administrativo, Linha Branca, Linha Básica, Inglês, Contro-

Logística Reversa
Na Porto Seguro, o trabalho de Logística Reversa tem como objetivo coletar e descar-
tar corretamente materiais e equipamentos adquiridos para uso corporativo e que já 
não são utilizados. A empresa faz a gestão de materiais com o logotipo Porto 
Seguro, das empresas do grupo ou de campanhas específicas de produtos, como 
uniformes, camisetas, banners, faixas e cordões, entre outros; Materiais de ativo fixo, 
como computadores, TVs e mobiliários no geral; Materiais em geral comprados com 
recursos da empresa, como mouses, teclados, pilhas e baterias, celulares corporati-
vos, fios e cabos, headsets, carregadores e pequenos mobiliários entre outros.

Para todos os resíduos descartados, a Logística Reversa segue uma ordem de priori-
dade: Em primeiro lugar, busca-se a venda do material (reutilização), quando este 
se encontra em bom estado; Caso isso não seja possível, tenta-se a doação para 
instituições cadastradas (reutilização); Quando esta alternativa também não é 
viável, a empresa realiza o descarte do material com empresas cadastradas para 
garantir o melhor descarte (reciclagem). Esse processo tem como objetivo utilizar o 
princípios dos 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Seguindo esta metodologia, em 2016 foram registrados os seguintes resultados:
Venda: 24.356 itens
Doação: 475 itens
Descarte: 83 itens

Redução de consumo de água e energia elétrica
A Porto Seguro adota medidas práticas no dia a dia que permitem a redução de até 
26% do consumo nominal de energia elétrica. Entre as medidas, estão: horário fixo 
para ligar e desligar ar condicionado e energia elétrica; substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas PL; conscientização de funcionários e colaboradores 
a respeito de boas práticas de uso dos microcomputadores; implantação de disposi-

Reciclagem de Resíduos Sólidos
A Porto Seguro tem um Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos. Os 
resíduos são direcionados para empresas especializadas, cooperativas e projetos 
sociais que encaminham os resíduos recicláveis diretamente para a indústria recicla-
dora, gerando trabalho e renda, além de possibilitar a inclusão e transformação 
social. Já os resíduos orgânicos são encaminhados para aterros sanitários, conforme 
a legislação vigente.

Em 2016, a Porto Seguro alcançou os seguinte percentuais de implantação do 
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de resíduos:

100% - Sul
92% - Sudeste
75% - Centro-Oeste
62% - Nordeste
80% Norte

Foram coletados e destinados corretamente 532 toneladas de resíduos orgânicos e 
259 toneladas de recicláveis. Na Matriz, 33% dos resíduos descartados foram dire-
cionados à reciclagem. Nas Sucursais da Grande São Paulo, este número é de 15%.

Porto Seguro adotou gás refrigerante ecológico em suas instalações de ar condicio-
nado, não agredindo o meio ambiente.

Educação Socioambiental Corporativa
Na área de conscientização ambiental, foram realizadas em 2016, 36 ações de 
educação socioambiental para o público interno da Porto Seguro, com participação 
de 804 funcionários. Nas atividades, foram abordadas temáticas como consumo 
consciente, coleta seletiva, ecoeficiência de recursos hídricos e elétricos, semana de 
inovação, semana do trânsito e horta comunitária, entre outros.

Educação Socioambiental para a comunidade de Campos Elísios
Orientação aos comerciantes sobre como preservar o bairro, com dicas de reci-
clagem, limpeza e separação do lixo;
Campanhas educativas em escolas do bairro;
Palestras e atividades educativas com adultos e crianças no Instituto Porto 
Seguro Socioambiental, aos sábados, com participação voluntária;
Visitas em parques ecológicos com crianças de instituições da comunidade.

Gases de efeito estufa
Desde 2012, a Porto Seguro realiza o inventário de emissões de Gases de Efeito 
Estufa. O inventário de 2016 recebeu o selo prata, no qual garante que as informa-
ções para a publicação estão completas e teve os seguintes resultados de Emissões 
27.824,82 TCO2e, divididos da seguinte maneira:

tivos de transformação de energia como capacitores, para correção de fator de 
potência, eliminando gastos de energia excedente.

Outra medida que evitou o desperdício de recursos naturais foi a instalação de 
dispositivos reguladores de vazão, em todo ambiente hidráulico dos imóveis. Com 
isso, a Porto Seguro atingiu uma economia de 20% de toda água consumida em 
suas instalações.

Em 2016, a Porto Seguro também realizou o Programa Hora da Terra, que gerou, 
apenas na matriz, uma economia de 46.229 kwh, o que equivale a R$ 20.803,00. 
Nas Sucursais foram 79.432 kwh de economia, equivalentes a R$ 35.744,00. No 
prédio da Azul seguros, foram 438 kwh de economia, o que equivale a R$ 217,00.

Economia de Papel
Em 2016, também foram adotadas estratégias de boas práticas para redução de 
impressão, tanto no âmbito corporativo, por meio da utilização de impressoras com 
controle de acesso, quanto no âmbito de negócios (com a redução do tamanho de 
apólice e substituição de papel por documentos digitais) que garantiram, no total, 
uma economia de aproximadamente:

60 Milhões de folhas A4
9 milhões de Litros de água
5 Mil Árvores
2.000 TCO2e
R$ 9 Milhões

Ar condicionado ecológico
A maior parte dos equipamentos de ar condicionado da empresa tem suas torres 
alimentadas por água de lençol freático. Dessa forma, apesar de exigir um maior 
tratamento químico para a operação, há economia de água potável. Além disso, a 

5311 clientes, em 74 eventos realizados ao longo do ano.

Promoção da Saúde
Organizada pela Porto Seguro Saúde, o Programa de Promoção da Saúde oferece 
linhas de cuidados preventivos para hipertensão, diabetes, problemas de coluna e 
cálculo renal. Em 2016, centenas de clientes foram beneficiados com atendimentos 
focados em promoção da saúde e prevenção de doenças mais graves, gerando 
melhor qualidade de vida e redução de custos para o sistema de saúde.

Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha
O Produto Auto por meio do Programa de Reciclagem de Óleo de Cozinha (ainda 
em fase piloto), coletou 91 litros de óleo para produção de biodiesel na campanha 
corporativa de Coleta de Óleo Vegetal de Cozinha, evitando, assim, o entupimento 
da rede de esgoto, a contaminação de 2.275.000 litros de água e a emissão de 
0,23 kg de CO2 no ar.

Programa de Reciclagem de Cartões
Por meio do Programa de Reciclagem de Cartões do produto Cartão, foram coleta-
dos 150 mil cartões, o que corresponde a 24% do total de cartões de crédito emiti-
dos pela Porto Seguro em 2016.

Produtos e serviços

Todas as ações, projetos e programas de sustentabilidade desenvolvidos nos negó-
cios, produtos e serviços da Porto Seguro são originados a partir de estudos, pesqui-
sas e diagnósticos elaborados pela área de Sustentabilidade. Os produtos, serviços 
e negócios podem contribuir diretamente nos aspectos de sustentabilidade por meio 
de projetos específicos e causas adotadas, como os destacados a seguir:

Cidade Portinho
Desenvolvido pela Porto Seguro Auto, o projeto tem como objetivo levar educação 
de trânsito de forma lúdica, para crianças de todo o Brasil. A Cidade Portinho come-
çou em 1998 com sede fixa e desde 2006 acontece com uma estrutura itinerante 
totalmente inflável, que apresenta a proposta de uma mini cidade. Em quase 10 
anos de projeto, foram visitadas 672 cidades em 17 estados e mais de 393.766 
crianças receberam educação de trânsito.

No evento, as crianças aprendem na teoria e na prática a respeitar as regras de 
trânsito, por meio de palestra, vídeo educativo e aula prática na pista com bicicletas. 
Ainda é oferecido um um espaço de atividades com pintura de desenhos com o tema 
de trânsito e na saída as crianças recebem um kit com material de apoio. Em 2016, 
foram atendidas 15.324 crianças em 21 edições da Cidade Portinho.

Inspeção Veicular Móvel
Outra iniciativa da Porto Seguro Auto é a oferta gratuita de análise de poluentes. O 
projeto, voltado para clientes proprietários de veículos leves e pick-ups até 4.000Kg, 
contempla diagnóstico do veículo com equipamento computadorizado e análise dos 
itens que afetam a segurança do veículo em 8 minutos. São checados itens como 
alinhamento, suspensão, freios, luzes, bateria e alternador. Ao final do atendimento, 
os motoristas recebem laudo técnico do atendimento. Em 2016, o projeto atendeu 

Programa de Descarte Correto de Medicamentos e Chapas de Raio-X
Em 2016, Programa que tem como objetivo oferecer aos colaboradores Porto 
Seguro, bem como comunidade do entorno, local correto para o descarte adequado 
de medicamentos e chapas de raio-x. Nesse ano, foram coletados 106,9 kg de resí-
duos, sendo 71,1kg medicamentos e 35,9, chapas de raio-x. Esse valor foi 39% 
maior em relação ao período de 2015.

Projeto Minha Sustentabilidade Financeira
Projeto-piloto desenvolvido pela PortoSeg, empresa financeira da Porto Seguro, em 
conjunto com a gerência de responsabilidade Social e Ambiental com o objetivo de 
oferecer aos funcionários da Porto Seguro um plano de desenvolvimento financeiro 
pessoal. O projeto foi iniciado em 23 de maio de 2016 e são elegíveis ao piloto 
cerca de 5.000 funcionários. Como se trata de um projeto de desenvolvimento, a 
participação é voluntária. Em dezembro de 2016, cerca de 455 funcionários partici-
param do projeto, que irá até 23 de novembro de 2017.

Programa-Piloto de Reciclagem de Eletroeletrônicos
Em dezembro/2016, foi iniciado um modelo-protótipo com 70 prestadores de servi-
ços na Grande São Paulo. O objetivo é que no momento de realização de um servi-
ço help desk, linha básica e branca na residência do cliente, esse prestador ofereça 
a possibilidade de coleta de pequenos resíduos eletroeletrônicos, que vão desde 
uma pilha até uma TV de 20".

Porto a pé
Em 2016, a Porto Seguro implantou o atendimento utilizando os meios de transporte 
públicos como principal forma de deslocamento para alguns prestadores de São 
Paulo. Além de atender com agilidade os clientes, essa iniciativa busca contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana, utilizando a estrutura de transporte público 

disponível na cidade.

Os serviços prestados estão disponíveis para os clientes Porto Seguro Auto, Porto 
Seguro Faz e Porto Seguro Residência. Veja os atendimentos prestados:

Serviços de hidráulica e elétrica;
Instalações: varal de teto, prateleiras, suportes e ganchos;
Instalações de eletrodomésticos: micro-ondas, lava roupas e ventiladores.

Porto Faz
A proteção do meio ambiente está na lista de preocupações do Porto Seguro Faz e 
da sua linha de serviços Faz Bem. Entre os serviços estão o caça vazamentos de 
água na residência, a instalação e a manutenção de torneiras, de misturadores e de 
válvulas de descarga. Em 2016, o Faz Bem começou a oferecer também o 
Aguawell, um coletor que armazena até 6 litros de água do chuveiro geralmente des-
perdiçada enquanto se espera a água esquentar, gerando uma economia de até 
360 litros de água por mês. Em alguns casos, a economia pode chegar até a 30% 
do volume gasto por dia. A água armazenada pode ser usada para descarga, regar 
plantas, lavar roupa, louça e pisos.
 
Satisfação dos clientes
Na Porto Seguro, os resultados das pesquisas e outros canais de interação com o 
cliente são utilizados na melhoria de processos internos e na adequação de produtos 
e serviços. Os segurados avaliam o atendimento através de notas entre 1 e 5. Para 
as notas 1 e 2, a empresa liga para o cliente com o objetivo de entender o motivo 
desta nota e classificá-la usando os mesmo critérios do SAC, que geram relatórios e 
fundamentam planos de ação para melhoria.
 
Renova Ecopeças
A cada dia entram mais veículos em circulação no Brasil. E quanto mais veículos nas 

ruas, mais carros saem de circulação também, seja por batidas, roubos ou, simples-
mente por envelhecer. A idade média da frota brasileira é de 13 anos. E o que acon-
tece com esses carros que saem das ruas? Em termos de reciclagem, quase nada.
 
Enquanto nos Estados Unidos 95% dos carros que saem de circulação são recicla-
dos, aqui esse percentual cai para apenas 1,5%. Muitos veículos acabam em des-
manches e aterros, na maior parte das vezes ilegais, colocando em risco a natureza 
devido ao descarte inadequado de peças e resíduos. Além de colocar em risco o 
meio ambiente, também é um grande desperdício. Um único veículo pode ser reapro-
veitado e reciclado em até 95%. Considerando que, no Brasil, existem quase 10 
milhões de carros em situação de reciclagem, é um grande mercado que pouco foi 
explorado. É por isso que surgiu a Renova Ecopeças.
 
Utilizando um processo de desmontagem sustentável, a Renova reaproveita e recicla 
quase todas as peças e componentes de um carro. As peças em ótimo estado ou 
com pequenos defeitos voltam para o mercado, com procedência e garantia. Já as 
peças e os componentes que não podem ser reaproveitados são reciclados por par-
ceiros ou empresas especializadas. Em 2016, foram esse processo gerou receita de 
R$ 1.113.188,69 e o descarte correto de:

Gestão cultural

Teatro Porto Seguro
A Porto Seguro, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira, inaugurou no mês 
de maio de 2015 o Teatro Porto Seguro. Localizado na região central, no bairro de 
Campos Elíseos, o teatro possui área total de 4.100m², com capacidade para 496 
lugares, estacionamento no local e um café gourmet inserido dentro de um Complexo 
Cultural.
 
A programação é eclética e dialoga com todos os públicos e tendências, como peças 
teatrais, espetáculos infantis, shows de artistas consagrados e até montagens exclusi-
vas de grandes musicais, em formato acessível, com temporadas fixas. Em 2016, 
foram promovidas 49 atrações, que reuniram um público total de 94.497 pessoas, 
54% a mais do que o registrado em 2015.

Espaço Cultural
O Espaço Cultural Porto Seguro é uma plataforma para as mais diversas manifesta-
ções artísticas e culturais com ênfase no pensamento contemporâneo. Concebido 
como parte integrante do Complexo Cultural Porto Seguro, composto por espaço 
cultural, teatro, restaurante e café, atua em diversas vertentes de expressão artística.
 
Inaugurado em janeiro de 2016, está localizado na região central de São Paulo e 
possui 961m², com capacidade para 300 pessoas. É composto por área educativa, 
que contempla salas de aula, espaço multiuso para cursos e oficinas, incluindo ateliê 
experimental equipado para abrigar programação nas diversas linguagens artísti-
cas e o PortoFabLab, um laboratório de fabricação digital implantado para receber 
propostas de projetos de arte. Há também a praça de eventos, onde são realizadas 
feiras e shows ao ar livre. Em 2016, o Espaço Cultural recebeu 48.285 pessoas para 
346 atividades (entre cursos e oficinas) e quatro exposições: Grandes Mestres, 
Prêmio Brasil de Fotografia, Paisagens Gráficas e Frida Kahlo.
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