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Melhorar nossa
divulgação de
responsabilidade
corporativa

Na MetLife, nos esforçamos para melhorar continuamente o
nosso desempenho ambiental, social e de governança. Todos os
anos, aperfeiçoamos muitas das nossas divulgações anteriores
para ficar melhor alinhados com as estruturas de relatórios
internacionalmente reconhecidas e as consultas de agências de
avaliação e classificação. À medida que continuamos a elevar o
patamar de nossa divulgação, descobrimos que temos mais a dizer.
Esse ano, nosso relatório é composto de dois documentos,
além do nosso Índice Global Reporting Initiative (GRI).
O primeiro documento é uma visão geral de alto nível das
nossas prioridades de Global Impact, que podem ser acessadas
em metlifeglobalimpact.com. Este segundo documento é um
relatório abrangente de nossas políticas, desempenho e abordagem
para gerenciar questões-chave. Nossa abordagem aperfeiçoada
à divulgação nos permite expandir a amplitude e a profundidade
de nossos relatórios, ao mesmo tempo em que facilita às partes
interessadas com as quais nos relacionamos encontrar as
informações que consideram mais importantes.
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Destaques do Global
Impact de 2016
Criar valor: investir nas comunidades
•

•

•

US$ 26,2 bilhões em infraestrutura que gera impacto
positivo nas comunidades, incluindo US$ 16,0 bilhões
em títulos municipais que ajudam a atender às
necessidades de habitação acessível, educação e saúde;
US$ 9,3 bilhões para fornecer serviços essenciais, como
aeroportos, estradas e portos, e US$ 900 milhões* em
infraestrutura de energia renovável.
US$ 9,7 bilhões em investimentos ambientais, incluindo
participação acionária em 37 fazendas eólicas e solares,
56 imóveis com certificação LEED e US$ 2,6 bilhões*
em projetos de energia renovável.
US$ 1,8 bilhão em investimentos que atendem
diretamente às necessidades das comunidades e
habitação para famílias de baixa renda.

•

Um parceiro de confiança: atendendo às
necessidades dos clientes
•

Mais de US$ 48 bilhões pagos por sinistros aos segurados.

•

Maior envolvimento das partes interessadas com os
consumidores: coleta de opiniões de mais de 55.000
clientes e potenciais clientes em todo o mundo.

•

•

Garantir a estabilidade: gestão de riscos e
governança
•

•

•

I nclusão pela primeira vez no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade (DJSI) - América do Norte. O DJSI é
um padrão amplamente reconhecido de responsabilidade
corporativa que acompanha as principais empresas
focadas na sustentabilidade. A MetLife é uma das apenas
oito seguradoras na América do Norte a constar no índice.
Reconhecimento da Deloitte e da Alliance for Board
Diversity por ter um dos conselhos de administração
mais diversos de qualquer empresa da Fortune 500.
Em 31 de dezembro de 2016, 31% dos integrantes do
conselho de administração eram mulheres, e 23% eram
de diversas etnias ou raças.
Nomeada para inclusão no primeiro Bloomberg Financial
Services Gender Equality Index (Índice de Igualdade
de Gêneros em Empresas de Serviços Financeiros),
refletindo o compromisso com a igualdade de gêneros
em nossas operações.

Supervisão reforçada dos riscos de compliance global ao
implementar uma nova hierarquia de riscos que oferece
informações de avaliação de riscos mais precisas para as
equipes seniores de compliance e liderança de negócios.

Implementação de um conjunto de quatro programas
Net Promoter Score para medir a satisfação em
diferentes interações das partes interessadas.
Conquista do reconhecimento "Uma excelente
experiência de atendimento ao cliente" do J.D. Power
Certified Contact Center ProgramSM para o canal de
contato telefônico ao vivo na Central de Contatos de
Soluções de Aposentadoria e Renda.

Fundação MetLife
•

A MetLife e a Fundação MetLife distribuíram
US$ 48 milhões em subsídios, incluindo US$ 30 milhões
para esforços de inclusão financeira que ajudam pessoas
e famílias de baixa renda a ter acesso a produtos e
serviços financeiros seguros a preços acessíveis.

•

Os colaboradores da MetLife contribuíram com mais de
90 mil horas de trabalho voluntário em todo o mundo, um
aumento de mais de 25% em relação ao ano passado.

Geração de impacto positivo: nossa liderança
climática
•

Atingimos a neutralidade em emissões de carbono,
sendo a primeira seguradora sediada nos EUA a fazê-lo.

•

Reconhecida com um Prêmio de Liderança Climática
da Agência de Proteção Ambiental dos EUA pelas
ambiciosas metas de redução de emissões de gases
causadores do efeito estufa da empresa.

•

Conquista de uma classificação de "A-" do CDP
(antigo Carbon Disclosure Project) por reportar e
gerenciar problemas climáticos. Esta classificação coloca
a MetLife na categoria "Liderança" do quartil superior do
CDP entre os prestadores de serviços financeiros.

•

Mobilização de oito mil colaboradores por meio do
Our Green Impact, o programa de engajamento de
colaboradores da MetLife concebido para tratar de
questões ambientais.

Capacitação dos colaboradores: uma
equipe global
•

Reforçamos nosso compromisso de fornecer espaços
de trabalho saudáveis - inauguramos nossa sede de
investimentos de última geração, com mesas para
trabalhar em pé, estações de trabalho equipadas com
esteiras e trilhas para caminhadas ao ar livre.

•

Criação da primeira Semana de Serviço Comunitário
para toda a região da Europa, Oriente Médio e África
(EMEA), com participação de mais de 750 voluntários.

•

Programa de desenvolvimento de talentos aperfeiçoado,
com o lançamento de uma ferramenta de feedback
ascendente para cada gestor da MetLife com três ou
mais subordinados diretos.

* US$ 2,6 bilhões em projetos de energia renovável incluem os US$ 900 milhões destinados à infraestrutura de energia renovável
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MetLife

Navigating Life Together

A MetLife, Inc. é provedora líder global de seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de
ativos, servindo a aproximadamente 100 milhões de clientes e a mais de 90 das 100 maiores empresas da
FORTUNE 500®. Por meio de suas subsidiárias e afiliadas, a MetLife está presente em mais de 40 países
e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e
Oriente Médio.
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Nossa estratégia empresarial atualizada
Para nos adaptar a um mundo em mudança, estamos passando
por uma das transformações mais drásticas em nossa história.
Estamos reinventando como fazemos negócios, para que
possamos prosperar em uma grande variedade de ambientes.
Nossa nova estratégia empresarial corporativa e marca
atualizada - adotadas em 2016 - refletem a empresa moderna
e focada no cliente na qual estamos nos transformando. Elas
reforçam o importante papel que desempenhamos nas vidas de
nossos clientes e nas parcerias que temos com eles.
À medida que nos tornamos uma empresa mais simples e
ágil, continuamos focados em encontrar novas maneiras de
gerar valor para os clientes e acionistas. Estamos ouvindo com
atenção aos clientes e usando suas sugestões para elaborar
novos produtos e serviços que atendam às suas necessidades.
Estamos focados em expandir nossos negócios de Benefícios
de Grupos líder de mercado nos Estados Unidos e em crescer
nos principais mercados internacionalmente. "Digital" e
"Simplificada" são os principais facilitadores dos nossos quatro
novos pilares estratégicos.

Oferecer as
soluções certas para
os clientes certos

Otimizar o
valor e o risco

One MetLife
Digital. Simplificada.

Promover a
excelência operacional

Nossos valores
Embora nossa estratégia esteja mudando, nossos valores
permanecem enraizados em nossa filosofia original:
acreditamos que, ao colocar os clientes em primeiro lugar,
procurar ser o melhor e facilitar as coisas para nossos clientes,
teremos sucesso juntos como One MetLife.

Fortalecer uma
distribuição efetiva

Transformar nossa empresa.
Gerar retornos superiores aos acionistas.

Colocar o cliente em primeiro lugar

Ser o melhor

Facilitar

Vencer juntos

Cuidar de nossos clientes e respeitá-los
está no centro de tudo que fazemos.
Define nosso trabalho e molda a cultura
de nosso pessoal, refletindo em nossos
acionistas e comunidades.

Somos incansáveis na nossa busca
por maneiras novas e melhores de
fazer as coisas. Como líderes do setor,
constantemente elevamos o patamar,
assumimos riscos calculados e aprendemos
rapidamente com nossos erros.

Os produtos do nosso setor nem sempre
são fáceis de ser entendidos. É por isso
que estamos sempre procurando maneiras
mais simples de conectar os clientes
com as melhores soluções. Ao fazer isso,
visamos superar as expectativas dos
clientes e conquistar sua confiança.

Unidos pelo nosso objetivo, seguimos
um compromisso coletivo em termos de
honestidade, integridade e diversidade.
Somos abertos e inclusivos, adotando e
implementando com orgulho as melhores
ideias de todas as áreas da nossa empresa.
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Nossos produtos

Separação dos nossos negócios de varejo dos EUA

Fundação MetLife

Nos Estados Unidos, fornecemos uma grande variedade
de produtos de seguros e serviços financeiros, incluindo
seguro de vida, odontológico, de invalidez, de propriedade
e acidentes, juros garantidos, produtos de investimento de
valor estável e anuidades para indivíduos e grupos.

Estamos reestruturando nossas operações para refletir
a evolução em nossa estratégia. Em janeiro de 2016,
anunciamos nossa intenção de separar uma parcela
substancial dos nossos negócios de varejo dos EUA uma decisão norteada por uma revisão estratégica de
nossos negócios e pelo impacto de fatores regulatórios e
econômicos. Como uma empresa separada, os negócios
de varejo dos EUA visam se beneficiar de maior foco
e mais flexibilidade nos produtos e nas operações.
Ao mesmo tempo, a separação foi concebida para trazer
benefícios significativos para a MetLife à medida que nos
concentramos ainda mais nos nossos negócios de grupos
e nas operações internacionais nos Estados Unidos.

Todas as pessoas precisam ter acesso às ferramentas
financeiras certas para realizarem seus objetivos.
Esse entendimento inspira o foco da Fundação MetLife na
concessão de subsídios para melhorar a inclusão financeira
e possibilitar que as pessoas acelerem o progresso rumo
ao bem-estar financeiro. A Fundação faz isso por meio
de parcerias com organizações voltadas a resultados
que fornecem conselhos, serviços e apoio para ajudar
as pessoas a navegar pelas mudanças da vida e alcançar
seus objetivos financeiros de longo prazo. Desde a sua
criação em 1976, a Fundação MetLife concedeu mais de
US$ 744 milhões em doações para fazer diferença positiva
para as pessoas, famílias e comunidades que atendemos.

Fora dos Estados Unidos, oferecemos seguro de vida,
médico, odontológico, de crédito e outros seguros de
acidentes e saúde, além de anuidades, seguro de vida
dotal e produtos de aposentadoria e poupança para
indivíduos e grupos.

A marca da unidade de negócios de varejo dos EUA
separada foi mudada para Brighthouse Financial. Visite
brighthousefinancial.com para obter mais informações.

Nossos principais
produtos e serviços
•

Seguro de saúde e acidentes

•

Anuidades

•

Seguro residencial e de
automóveis

•

Seguro de crédito

•

Seguro odontológico

•

Seguro por invalidez

•

Serviços jurídicos

•

Seguro de vida

•

Seguro médico

•

Produtos de planejamento
de aposentadoria, pensão e
poupança

•

Seguro oftalmológico

Onde operamos
Arábia Saudita
Argentina
Austrália
Bangladesh
Barein
Brasil
Bulgária
Catar
Chile
China
Chipre
Colômbia
Coreia do Sul
Egito
Equador

Emirados Árabes
Unidos
Eslováquia
Espanha
Estados Unidos
França
Grécia
Hong Kong
Hungria
Índia
Irlanda
Itália
Japão
Jordânia
Kuwait
Líbano

Malásia
México
Nepal
Omã
Polônia
Portugal
Reino Unido
República
Tcheca
Romênia
Rússia
Turquia
Ucrânia
Uruguai
Vietnã
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Prêmios e reconhecimento de destaque
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Índice de Sustentabilidade Dow
Jones da América do Norte de 2016

Revista Fortune
Empresas Mais Admiradas do Mundo
2016

Bloomberg Financial Services
Índice de Igualdade de Gênero

Agência de Proteção
Ambiental dos EUA
Prêmio 2016 Climate Leadership
Award for Excellence in Greenhouse
Gas Management (Goal Setting)

J.D. Power
Conquista do prêmio "Excelente
experiência de atendimento ao cliente"
da J.D. Power para o canal de contato
telefônico ao vivo da Central de Contatos
de Soluções de Aposentadoria e Renda*

Fundação Human Rights Campaign
Melhores Lugares para se Trabalhar em
Termos de Igualdade LGBT 2016

Revista Newsweek
Principais empresas ecológicas
do mundo em 2016

Revista Working Mother
100 Melhores Empresas 2016

™

Revista G.I. Jobs
Empregador Favorável a Militares

Hispanic Association on
Corporate Responsibility
Índice de Inclusão Corporativa 2016

National Association for
Female Executives
50 Melhores Empresas
para Mulheres Executivas 2016

Women's Business Enterprise
National Council
Uma das principais corporações
dos Estados Unidos para empresas
administradas por mulheres

Dave Thomas Foundation
Melhor Local de Trabalho Favorável à
Adoção 2016

WorldatWork
Selo de Distinção Vida
Profissional-Pessoal 2016.

Revista LATINA Style
Melhores Lugares para Latinas
Trabalharem

Reader's Digest
Marcas Mais Confiáveis

*O reconhecimento J.D. Power 2016 Certified Contact Center ProgramSM é baseado na conclusão bem-sucedida de uma auditoria e na superação de um índice de referência de satisfação do cliente por meio de
uma pesquisa de interações de atendimento recentes. Para obter mais informações, acesse www.jdpower.com/ccc.
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Nossas metas do Global Impact
Em 2015, a MetLife estabeleceu metas que se relacionam com interações com nossos colaboradores, clientes, fornecedores,
comunidades e o meio ambiente. Esse é nosso primeiro relatório sobre o progresso obtido rumo à realização dessas metas.
Metas de gestão de riscos e ética
Meta

Progresso

Assegurar uma cultura de risco
robusta ao incentivar todos os
colaboradores a completar o
treinamento de gerenciamento de
riscos de Três Linhas de Defesa.

Dentro do planejado. A MetLife promove uma cultura de conscientização de riscos e mantém uma robusta estrutura de governança. Ao
longo de 2016, continuamos a promover a conscientização de riscos por meio de treinamento focado e mensagens dirigidas a toda a
empresa, que incluíram:

Gerenciar riscos no âmbito de nossas
declarações de apetite por riscos
aprovadas.

•

Inscrição de novos colaboradores no curso obrigatório de Três Linhas de Defesa. Em 31 de dezembro de 2016, aproximadamente 98% dos
colaboradores haviam concluído o treinamento.

•

Implementação de um treinamento obrigatório de gerenciamento de riscos para todos os colaboradores europeus da MetLife. Em 11 de
janeiro de 2017, 94% dos colaboradores europeus da MetLife haviam concluído o curso.

•

Destaque dos colaboradores da Gestão Global de Riscos no portal da nossa intranet e enfatização do papel que desempenham nas Três
Linhas de Defesa.

Dentro do planejado. A Declaração de Apetite por Riscos Empresariais (RAS) da MetLife define os tipos e o nível agregado de risco que a
empresa está disposta a assumir à medida que a organização busca realizar seus objetivos estratégicos e plano de negócios. Ela possibilita
que a gestão e o Conselho de Administração compreendam, avaliem e gerenciem o nível agregado de risco representado pelas atividades
comerciais da empresa dentro dos limiares dos nossos apetites por riscos. A RAS é revisada anualmente, considerando mudanças no perfil
de risco desejado, objetivos estratégicos e plano de negócios da empresa, e é aprovada pelo Conselho de Administração.

Metas para clientes
Meta

Progresso

Implementar um conjunto de
programas Net Promoter Score (NPS)
para medir a satisfação em diferentes
interações das partes interessadas.

Realizada. Em 2016, a MetLife completou a implementação do programa NPS 360, que inclui os seguintes tipos de estudos NPS:
•

NPS transacional (tNPS) - lançado em 2012

•

NPS de relacionamento (rNPS)

•

NPS competitivo (cNPS)

Também implementamos um NPS do colaborador (eNPS). A implementação desses programas nos coloca no caminho para nos tornar mais
centrados no cliente e oferecer ao cliente a melhor experiência do setor.
Demonstrar ganhos na fidelização
dos clientes por meio de melhorias
contínuas em NPS e retenção de
clientes.

Dentro do planejado. Na maioria dos mercados e pontos de contato, o NPS transacional, o principal parâmetro de mensuração que
havíamos implementado, melhorou em 2016.
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Metas para colaboradores
Meta

Progresso

Criar uma cultura de saúde unificada
em toda a empresa, com programas
de bem-estar em todos os países.

Dentro do planejado. Em 2016, colaboradores em mais de 40 países tiveram acesso ao programa global Wellness for Life por meio de
sua rede de promotores do bem-estar locais. Mais de 200 atividades de bem-estar foram oferecidas em todo o mundo. O nosso foco
no bem‑estar na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) contribuiu para uma crescente cultura regional de bem-estar. Mais de 1.100
colaboradores em 16 mercados da EMEA participaram do Desafio Global Corporativo, dando 1,5 bilhão de passos em 100 dias. A MetLife
terminou o programa como a seguradora global com a melhor classificação no ranking. Nos Estados Unidos, a unificação da marca das
academias e cafeterias sob o nome Wellness for Life, bem como a renovação das marcas de programas globais de bem-estar, ampliaram o
alcance e a coerência da mensagem de bem-estar dirigida aos colaboradores.

Assegurar que todos os colaboradores
da MetLife pensem sobre sua saúde e
tenham acesso a planos e programas
localmente relevantes e impactantes.

Dentro do planejado. O programa Wellness for Life compartilhou mensagens para aumentar a conscientização sobre os principais
conceitos de saúde, incluindo dieta saudável, atividade física, sono e prevenção de doenças. Durante o ano, programas locais em 43
países proporcionaram aos colaboradores oportunidades para praticar comportamentos saudáveis (por exemplo, comer frutas e verduras,
participar de atividades físicas regulares e praticar técnicas de relaxamento) e receber serviços, como vacinas e exames de saúde.

Assegurar uma cultura de inclusão,
onde todos os colaboradores estejam
ativamente envolvidos e possam
participar nas Redes de Recursos de
Diversidade nos Negócios (DBRNs).

Dentro do planejado. Em 2016, as DBRNs ao redor do mundo proporcionaram aos seus membros oportunidades de desenvolvimento
profissional e pessoal, oportunidades para estabelecer redes de contatos (networking), apoio mútuo e envolvimento comunitário.
•

A rede Famílias na MetLife realizou 22 eventos nos Estados Unidos sobre temas como poupança para cursos de ensino superior e
planejamento financeiro.

•

A rede Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Aliados na MetLife realizou 14 eventos nos Estados Unidos e na Irlanda, incluindo a
Pride March nos Estados Unidos, onde colaboradores e suas famílias puderam mostrar seu orgulho. Os resultados podem ser vistos em
#metlifepride.

•

A rede Profissionais Multiculturais Globais realizou 25 eventos nos Estados Unidos, incluindo um para ajudar os participantes a aprender
um novo idioma.

•

A rede Capacidades Diversificadas da MetLife realizou 13 eventos nos Estados Unidos, incluindo o Dia de Orientação às Pessoas
Portadoras de Deficiência, onde colaboradores de cinco unidades da MetLife orientaram estudantes portadores de deficiência.

•

A Rede de Veteranos Militares da MetLife realizou 70 eventos nos Estados Unidos e no Reino Unido, incluindo o Valor Games nos Estados Unidos.

•

A rede Profissionais em Ascenção na MetLife realizou 85 eventos nos Estados Unidos, incluindo um fórum de inovação.

•

O Comitê de Mulheres realizou 40 eventos, incluindo uma série com palestrantes, onde os participantes tiveram a oportunidade de ouvir e
aprender com membros do grupo executivo.

Metas de diversidade de fornecedores
Meta

Progresso

Alcançar um crescimento de 10% na
diversidade de fornecedores, ano a
ano até 2020.

Dentro do planejado. Em 2016, o número de fornecedores diversificados que contratamos aumentou 16%. O gasto total da empresa com
fornecedores de perfis diversificados foi de 10,6%.

Empenhar-se para que 100% de todas
as iniciativas de compras incluam
pelo menos um fornecedor de perfil
diversificado.

Dentro do planejado. Alcançamos uma melhoria de 80% desde 2015, conseguindo a inclusão de pelo menos um fornecedor diversificado em
90% das nossas solicitações de propostas.

Implementar um programa
de mentoria de fornecedores
diversificados para expandir o
programa em 15% até 2020.

Dentro do planejado. Implementamos um programa de mentoria de fornecedores diversificados em 2016, que resultou na seleção de 40%
dos participantes como fornecedores. Dentro do planejado para realizar ou superar a meta até 2020.
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Metas da Fundação MetLife
Meta

Progresso

Reservar US$ 200 milhões para usar
ao longo de cinco anos (2013 sendo
o ano base) para garantir que mais
pessoas de todo o mundo tenham
acesso aos serviços financeiros de
qualidade de que precisam para
terem uma vida melhor.

Dentro do planejado. Até o final de 2016, havíamos reservado mais de US$ 123 milhões como parte da nossa meta de US$ 200 milhões.

Metas ambientais
Meta

Progresso

Tornar-se neutra na emissão de
carbono em 2016.

Realizada. Alcançamos a neutralidade em emissões de carbono em 2016 ao colocar em prática medidas de eficiência energética, aumentar
o uso de ferramentas de colaboração para reduzir as viagens de negócios e apoiar projetos de redução de emissões e geração de energia
renovável. Apoiamos projetos de mitigação de emissões de carbono que promovem o desenvolvimento sustentável nos países onde
operamos em todo o mundo.

Até 2020, reduzir o consumo de
energia em toda a empresa em 10%
(2012 como ano base).

Dentro do planejado. Continuamos a gerar reduções no consumo de energia em todos os nossos escritórios por meio de projetos de
investimento em reformas e atualizações de instalações. Os projetos incluem instalação de iluminação mais eficiente, substituição de
resfriadores e caldeiras, sistemas de climatização eficientes, medição de demanda, instalação de sensores de ocupação e outros projetos.
Para avançar ainda mais nossos esforços, a Equipe de Sustentabilidade da MetLife facilitou um programa de educação em redução do
consumo de energia com nossas equipes de investimentos imobiliários em todo o mundo, o que resultou na identificação de oportunidades
de redução de energia a longo prazo para cada região em que atuamos.

Até 2020, reduzir as emissões
de carbono locais em 10% em
comparação com 2012.

Dentro do planejado. Estamos reduzindo nossas emissões de carbono ao implementar projetos de capital de eficiência energética em
unidades locais e internacionais, integrar as melhores práticas de sustentabilidade em novos espaços de trabalho, consolidar escritórios
imobiliários e promover o uso crescente de ferramentas de colaboração para compensar as viagens dos colaboradores. Para os escritórios
existentes, nós nos concentramos em otimizar o desempenho por meio de melhores práticas de gestão de energia, consolidando escritórios
e projetando escritórios de classe mundial que possuem tecnologia inovadora e espaços colaborativos.

Até 2020, exigir que 100% dos
principais fornecedores da MetLife
divulguem informações sobre suas
emissões de gases do efeito estufa
(GEE) e iniciativas para reduzi-las.

Dentro do planejado. Em 2016, a MetLife trabalhou com 70 fornecedores, incluindo alguns fornecedores internacionais pela primeira vez,
para divulgar suas atividades de redução de emissões de GEE por meio do questionário do CDP, e continuaremos a trabalhar com eles para
alcançar nossas metas ambientais juntos.
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Criar valor:
investir nas comunidades
Principais destaques
•

US$ 26,2 bilhões em infraestrutura que gera impacto positivo nas comunidades, incluindo
US$ 16,0 bilhões em títulos municipais que ajudam a atender às necessidades de habitação
acessível, educação e saúde; US$ 9,3 bilhões para fornecer serviços essenciais, como
aeroportos, estradas e portos, e US$ 900 milhões* em infraestrutura de energia renovável.

•

US$ 9,7 bilhões em investimentos ambientais, incluindo participação acionária em 37
fazendas eólicas e solares, 56 imóveis com certificação LEED e US$ 2,6 bilhões* em projetos
de energia renovável.

•

US$ 1,8 bilhão em investimentos que atendem diretamente às necessidades das comunidades
e habitação para famílias de baixa renda.

Nossa abordagem
Nossa capacidade de combinar cuidadosamente os ativos com os passivos de produtos
que podem abranger 30 anos ou mais no futuro nos permite cumprir as promessas feitas a
milhões de clientes pelas empresas MetLife em todo o mundo. Mais de 800 profissionais de
investimentos da MetLife em todo o mundo nos proporcionam profundidade e abrangência
em muitos setores e mercados de ativos.
Concentramo-nos no valor de cada ativo e no valor relativo das classes de ativos para
determinar quais oferecem os retornos mais atraentes dentro das limitações de risco e outras
restrições. Acima de tudo, estamos focados em olhar para frente e posicionar o portfólio global
da MetLife para o futuro, enquanto nos esforçamos para aproveitar as oportunidades de hoje.

* US$ 2,6 bilhões em projetos de energia renovável incluem os US$ 900 milhões destinados à infraestrutura de energia renovável
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Fundamentos de investimentos
•

A MetLife considera a gestão de ativos e passivos uma
competência básica e combina cuidadosamente os
ativos com os passivos em nossos negócios globais.

•

A MetLife se concentra no valor de cada ativo e no
valor relativo das classes de ativos, determinando
quais oferecem os retornos mais atraentes dadas as
limitações de risco.

•

 MetLife utiliza uma rigorosa disciplina de gestão
A
de riscos em toda a nossa carteira de investimentos
e considera o gerenciamento de riscos um aspecto
fundamental para a nossa cultura. Esta disciplina é
incorporada em todo o nosso processo de investimento
com sistemas, protocolos e modelos dedicados.
Avaliamos com muita atenção os riscos e benefícios
apresentados por cada investimento, incluindo os
riscos e benefícios ambientais, sociais, econômicos e
de governança relevantes.

Principais diferenciadores
•

•

•

•

A MetLife possui um sólido balanço patrimonial
e posição de capital e está bem posicionada para
cumprir suas obrigações.
 MetLife se beneficia de uma franquia robusta,
A
diversificação de negócios e fundamentos financeiros
sólidos, particularmente quando o panorama é de
mercados desafiadores.
A carteira e as operações de investimentos de grande
porte da MetLife nos dá amplitude e profundidade em
todos os setores e mercados de ativos. Enfatizamos,
antes de qualquer outro aspecto, a análise fundamental
realizada por nossa equipe interna de analistas e
especialistas do setor.
 MetLife cria um número significativo de ativos
A
privados, incluindo hipotecas comerciais e agrícolas e
colocações de títulos privados, o que nos proporciona
uma vantagem competitiva nesses mercados.

Carteira diversificada da MetLife
A carteira de investimentos da MetLife, que totaliza
US$ 476,51 bilhões de ativos gerenciados, em 31 de
dezembro de 2016, inclui valores mobiliários e ativos de
origem privada. As alocações de ativos refletem nossa
combinação de passivos nas empresas globais da MetLife.
Nossos ativos mudam ao longo do tempo com base no
valor relativo e na nossa visão da economia e dos mercados
financeiros. Mantemos nosso foco em níveis adequados de
diversificação e qualidade dos ativos.

US$ 157,0B 	Corporação com grau
de investimento

Carteira global diversificada
2,0%

3,6%

3,0%

5,4%
32,9%

12,0%

US$ 75,7B 	Empréstimos
hipotecários
US$ 62,2B 	Finanças
estruturadas
US$ 57,5B 	Governo e
agências dos EUA
US$ 57,1B 	Governos
estrangeiros
US$ 25,7B	Investimentos nos mercados
à vista e a curto prazo

12,1%
13,1%

15,9%

US$ 17,1B	Corporação com
grau especulativo
US$ 14,3B 	Patrimônio
imobiliário
US$ 9,9B 	Patrimônio
corporativo

1 Em 31 de dezembro de 2016. Consulte as declarações legais na página 46 para obter informações, definições e/ou reconciliações financeiras não GAAP.
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Investimentos de impacto da MetLife (US$ milhões)

Investir para ter impacto

Há quase 150 anos, a MetLife tem sido um fornecedor
estável e respeitado de serviços e produtos financeiros
que representam promessas de longo prazo para
nossos clientes. Ajudamos nossos clientes a atender às
suas necessidades financeiras para que eles possam
alcançar seus objetivos e navegar as reviravoltas da vida.
A presença da MetLife nas comunidades em que atuamos
ao redor do mundo é profunda, o que nos permite
afetar positivamente milhões de pessoas. Por meio de
investimentos, criação de empregos, pagamentos de
benefícios, pagamentos de impostos e outras atividades
econômicas diretas e indiretas, a MetLife permite que as
economias locais cresçam e prosperem.
Nossa capacidade de cumprir os compromissos
firmados nas apólices muitos anos no futuro exige que
procuremos investimentos estáveis, seguros e diversos
que ofereçam retornos competitivos e ajustados ao
risco. Ao selecionar e monitorar esses investimentos, a
avaliação de riscos é parte integrante do nosso processo
de investigação detalhada. Utilizamos uma disciplina
rigorosa de gerenciamento de riscos em nossa carteira
de investimentos e avaliamos cuidadosamente os riscos
e benefícios apresentados por cada investimento,
incluindo os riscos ambientais, sociais, econômicos e de
governança relevantes.

Valor justo
em 2016

Investimentos
em 2016

Investimentos em moradias comunitárias acessíveis

US$ 1.804

US$ 298

Investimentos ecológicos

US$ 9.683

US$ 174

Infraestrutura

US$ 9.288

US$ 2.354

Títulos municipais

US$ 15.991

US$ 1.251

US$ 36.766

US$ 4.077

Ano fiscal

Definimos "investimentos de impacto" como
aqueles que geram benefícios sociais e/ou
ambientais e também proporcionam retornos
econômicos. Embora esses investimentos sejam
apenas uma parte da nossa carteira geral,
reconhecemos a oportunidade de usá-los como
um meio para criar valor financeiro e societário.

Abordagem aos riscos e oportunidades
ambientais, sociais e de governança
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Total

Investimentos ecológicos

Comunidade e moradias acessíveis

A MetLife está comprometida com uma gestão ambiental
sólida, demonstrada por investimentos consistentes
em oportunidades de construção sustentável e energia
renovável. Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos:

A MetLife faz investimentos comunitários e em moradias
acessíveis para trazer benefícios significativos e tangíveis
para as comunidades. Nossos investimentos comunitários
de US$ 1,8 bilhão também incluem habitação a preços
acessíveis, instalações comunitárias e outras transações
que atendem às pessoas e comunidades de baixa renda.

•

US$ 2,6 bilhões investidos em projetos de energia
renovável

•

Participação acionária em 37 usinas de energia solar
e eólica que produzem energia limpa suficiente para
suprir as necessidades de aproximadamente 1,3 milhão
de casas

•

Participação de capital em 56 propriedades com
certificação LEED

Investimentos em infraestrutura
A carteira de dívida de infraestrutura da MetLife
inclui ativos que fornecem serviços essenciais. Temos
US$ 9,3 bilhões em investimentos em infraestrutura,
como aeroportos, portos, estradas, oleodutos, linhas de
transmissão e geração de energia, incluindo usinas de
energia solar e eólica.
Os investimentos da MetLife em energia renovável apoiam
a construção e a operação a longo prazo de usinas de
energia que compensam as emissões de gases de efeito
estufa, ao mesmo tempo que ajudam a atingir as metas de
energia renovável estabelecidas pelos governos locais.

Como exemplo, em 2016, a MetLife assegurou um novo
empréstimo FlexCap que apoia afiliadas da Habitat para
a Humanidade (Habitat) dos EUA. Esta transação garante
que os clientes de baixa renda tenham acesso a serviços e
programas financeiros a custos razoáveis. As hipotecas da
Habitat são dimensionadas para atender às necessidades
das famílias, e os novos compradores de imóveis recebem
assessoria financeira para se prepararem para a realidade
de possuir uma moradia.

A MetLife é um investidor de longa data em
moradias de aluguel acessíveis para famílias
de baixa renda nos Estados Unidos. Esses
investimentos são facilitados pelo Crédito Fiscal
para Habitações de Baixa Renda federal no
âmbito da Seção 42 do código fiscal dos EUA.
As moradias de aluguel de alta qualidade criadas
por meio desses investimentos são acessíveis
para as famílias que ganham menos de 60% da
renda mediana da área.
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Títulos municipais
No final de 2016, a MetLife tinha US$ 16 bilhões em
investimentos em títulos municipais para apoiar projetos de
infraestrutura, educação, saúde comunitária e habitação a
preços acessíveis. Estes investimentos abrangem cerca de
400 entidades municipais em 47 estados e Washington D.C.
Nos últimos 10 anos, a MetLife aumentou seu investimento
em títulos municipais em mais de 300%.

MetLife Investment Management
Além dos investimentos de impacto obtidos para nossa
carteira geral de contas, a MetLife Investment Management
também fornece investimentos de impacto para seus
clientes de gestão de investimentos institucionais. No final
de 2016, a MetLife havia financiado mais de US$ 7 bilhões
em oportunidades de construção sustentável e energia
renovável para seus clientes.

Leia mais
•

MetLife Investments

•

MetLife 4Q 2016 Investments Factsheet

•

MetLife 4Q 2016 Combined Managed Assets

•

MetLife Community and Affordable Housing Investments

•

MetLife Green Investments

Iniciativa ESG da MetLife Real Estate Investments
Para os investimentos da MetLife no setor imobiliário, nossa Iniciativa Ambiental,
Social e de Governança (ESG) visa integrar as considerações sobre eficiência energética
e sustentabilidade em nossas decisões de investimento. Recentemente, criamos o Comitê
Consultivo da ESG, composto por líderes seniores da MetLife Real Estate. O comitê dirige
um grupo de trabalho da ESG na implementação de iniciativas estratégicas da ESG em
toda a nossa carteira de imóveis. Esta reestruturação promove a maior integração da
sustentabilidade em nossa organização ao envolver mais pessoas de nossa equipe de
liderança nos esforços da ESG.
Continuamos a avaliar o desempenho da ESG dos nossos ativos e a acompanhar o
progresso ao participar da pesquisa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
para diversas das nossas carteiras.
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Gerir os riscos com
ética e integridade
Principais destaques
•

Inclusão pela primeira vez no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) - América do Norte. O DJSI é um padrão amplamente reconhecido
de responsabilidade corporativa que acompanha as principais empresas focadas na sustentabilidade. A MetLife é uma das apenas oito
seguradoras na América do Norte a constar no índice.

•

Reconhecimento da Deloitte e da Alliance for Board Diversity por ter um dos conselhos de administração mais diversos de qualquer empresa da
Fortune 500. Em 31 de dezembro de 2016, 31% dos integrantes do conselho de administração eram mulheres, e 23% eram de diversas etnias ou raças.

•

Nomeada para inclusão no primeiro Bloomberg Financial Services Gender Equality Index (Índice de Igualdade de Gêneros em Empresas de
Serviços Financeiros), refletindo o compromisso com a igualdade de gêneros em nossas operações.

•

Supervisão reforçada dos riscos de compliance global ao implementar uma nova hierarquia de riscos que oferece informações de avaliação de
riscos mais precisas para as equipes seniores de compliance e liderança de negócios.

Nossa abordagem
A cultura de ética, integridade e gestão de riscos da MetLife está integrada à essência da organização, o que significa que os colaboradores de
todos os níveis e departamentos são responsáveis pelo gerenciamento de riscos. Nossa expectativa é que todos os colaboradores mantenham os
mais elevados padrões de conduta comercial e cumpram plenamente as leis, regulamentações e políticas da empresa aplicáveis.
Nossa estrutura de gerenciamento de riscos foi concebida para considerar todos os riscos relevantes para os negócios. Ela prevê uma equipe de
gerenciamento de riscos independente e dedicada, liderada pelo Diretor de Riscos, que é independente de nossas linhas de negócios e reporta
diretamente ao CEO da MetLife. Neste sentido, os riscos financeiros e não financeiros, incluindo problemas ambientais, sociais e de governança
(ESG), são identificados e gerenciados por meio de nossos processos e ferramentas de estrutura de gerenciamento de riscos.
Os programas e práticas de gerenciamento de riscos são inerentes aos processos de tomada de decisões estratégicas e de negócios. Avaliamos
e aperfeiçoamos continuamente nossas práticas de gestão de riscos e ética para assegurar que se alinhem com a estratégia da nossa empresa.
Nossa estrutura de gerenciamento de riscos proporciona uma governança robusta por meio de vários comitês no nível da diretoria e da alta
administração. Esses comitês são estabelecidos no nível da empresa, nível regional e, em certos casos, no nível de companhias de seguros
subsidiárias. Eles supervisionam riscos de mercado, riscos de crédito, riscos de seguros, riscos operacionais e riscos emergentes. A estrutura
do comitê de riscos foi projetada para fornecer uma avaliação consolidada em toda a empresa e gestão de riscos. Os comitês, que se reúnem
regularmente durante o ano, são compostos por líderes seniores das linhas de negócios e áreas funcionais, conforme apropriado, para garantir
cobertura abrangente e compartilhamento de relatórios de riscos.
A estrutura inclui uma Declaração de Apetite por Riscos Empresariais (RAS) formalmente adotada. A RAS é uma expressão por escrito abrangente
dos tipos e do nível agregado de riscos que a empresa está disposta a assumir. Ela estabelece limites para a tomada de riscos gerenciais, à medida
que a organização busca realizar seus objetivos estratégicos e plano de negócios. Para apoiar a RAS, há um conjunto hierárquico de Declarações
de Apetite por Riscos de Segmentos que define o perfil de risco agregado aprovado para cada um dos principais segmentos operacionais. Essas
declarações em cascata ajudam os comitês regionais e nacionais a apoiar a gestão prudente de riscos e cumprir os requisitos regulamentares.
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Identificação de riscos emergentes

Três Linhas de Defesa

Para identificar os riscos emergentes, a MetLife emprega
uma abordagem de baixo para cima e de cima para baixo.
Na abordagem de baixo para cima, as unidades de negócios
são responsáveis por identificar os riscos emergentes
com potencial de afetar suas respectivas operações. O
respectivo diretor de riscos analisa as classificações de
risco e encaminha os riscos emergentes aos diretores
de Gestão Regional de Riscos (RRM) e Gestão de Riscos
Corporativos (CRM).

A MetLife usa a estrutura de gerenciamento de riscos
"Três Linhas de Defesa". Nesta estrutura, as linhas de
negócios são a primeira e principal linha de defesa na
identificação e relato de riscos. A segunda linha de
defesa é composta pela função de Gestão Global de
Riscos e outras unidades, incluindo Ética e Conformidade
Corporativas (CEC) e Risco e Segurança de Tecnologia
da Informação. Esta segunda linha de defesa fornece
supervisão e assessoria para as linhas de negócios. A linha
de defesa final é a função de auditoria interna, que fornece
garantia independente sobre o ambiente de controle e risco.
Juntas, essas três linhas de defesa nos permitem cumprir
as promessas que fizemos aos clientes, colaboradores e
partes interessadas.

Na abordagem de cima para baixo, os membros do Comitê
de Riscos Emergentes e outros parceiros de segunda linha
de defesa monitoram os relatórios técnicos do setor e as
avaliações de eventos mundiais, econômicos, setoriais
e internos para identificar potenciais riscos emergentes
adicionais que afetem a empresa global.

Código de Conduta da MetLife
Nossas expectativas de conduta nos negócios e tomada
de decisões éticas estão claramente definidas no Código
de Conduta da MetLife. O Código, que está disponível em
mais de 20 idiomas, é um guia para todos os colaboradores
da MetLife. Ele reflete nossos valores fundamentais e
fornece diretrizes claras para seguirmos os mais altos
padrões de comportamento ético. Todos os anos, todos os
colaboradores são obrigados a afirmar seu compromisso
e conformidade com o Código. O treinamento sobre o
Código de Conduta é obrigatório para os colaboradores
recém-contratados e é lançado periodicamente para o
quadro de pessoal em âmbito global.
Também fornecemos orientação mais específica sobre
ética para os colaboradores envolvidos na gestão financeira
e para os membros do nosso Conselho de Administração.

Continuamos a promover a conscientização de riscos por
meio de treinamento focado e mensagens dirigidas a toda
a empresa. Em 2016, os colaboradores participaram de
um módulo interativo para entender a estrutura de Três
Linhas de Defesa, incluindo seu papel específico para
ajudar a gerenciar riscos na MetLife. Em 31 de dezembro
de 2016, 98% dos colaboradores haviam concluído com
sucesso o curso. Além disso, exigimos que todos os novos
colaboradores passem por treinamento sobre as Três
Linhas de Defesa.

Modelo de Três Linhas de Defesa da MetLife
Governança
Alta administração da MetLife
Equipe executiva

1ª linha de defesa

2ª linha de defesa

3ª linha de defesa

Gestão empresarial,
parceiros corporativos

GRM, Conformidade,
Risco de TI

Auditoria interna
da empresa

Principal responsabilidade

Responsável pelo ambiente de
controle de riscos
Avalia e mitiga os riscos

Supervisão e assessoria

Presta assessoria as unidades
de negócios
Monitoramento independente

Verificação independente

Valida a eficiência do controle
Fornece parecer objetivo
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Resposta à Avaliação de Ética Global de 2015
Em apoio ao nosso compromisso com uma forte cultura
ética, a MetLife realizou uma Avaliação de Ética Global
em 2015. Em resposta à avaliação, lançamos iniciativas
posteriores em 2016 para tratar dos resultados, incluindo
uma campanha para aumentar a conscientização sobre
a ética e encorajar os colaboradores a expressar suas
preocupações. Também criamos o "Ethical Way Compass",
um conjunto de ferramentas que permite que as equipes
simulem cenários para detectar rapidamente e reagir
adequadamente aos dilemas éticos que possam surgir ao
exercerem suas funções. No início de 2018, distribuiremos
uma pesquisa de seguimento para avaliar a eficácia de
nossas ações.

Definir as políticas com integridade
Administramos nossas operações com uma profunda
compreensão das estruturas regulatórias globais e
locais. Ao envolver os formuladores de políticas nos
custos e benefícios das regulamentações, melhoramos
nossa capacidade de oferecer aos clientes os produtos
e serviços de que precisam. Somos ativos em uma série
de associações comerciais, coalizões empresariais e
laboratórios de ideias nos mais de 40 países onde atuamos.
Desempenhamos um papel de liderança em muitas
dessas organizações. Nosso envolvimento nos permite
compartilhar a experiência e o conhecimentos que temos
sobre o setor com os formuladores de políticas e defender
os interesses dos nossos clientes ao garantir condições
concorrenciais equitativas em todo o setor.
A MetLife proíbe contribuições políticas fora dos Estados
Unidos sem a aprovação expressa do diretor de Relações
Governamentais Globais. Em 2016, nenhuma contribuição
política foi feita pela empresa fora dos Estados Unidos.
Leia mais sobre as contribuições políticas feitas nos
Estados Unidos no nosso Relatório de Atividades Políticas.
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Programa de Gerenciamento de Riscos de
Conformidade

Política de Prevenção e Combate à Lavagem
de Dinheiro

O programa de Gerenciamento de Riscos de Conformidade
da MetLife fornece uma avaliação constante em toda a
empresa dos riscos de conformidade atuais e potenciais.

A MetLife está firmemente empenhada em cumprir todas
as leis e regulamentações aplicáveis para

evitar a lavagem
de dinheiro, o que está documentado na Política Global de
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro da empresa.
A política também garante uma abordagem coerente
para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do
terrorismo e os riscos de sanções na MetLife. Em 2016,
revisamos essa política com base nos comentários recebidos,
esclarecendo os principais requisitos e refletindo as atuais
diretrizes e expectativas regulatórias.

Um componente-chave deste programa é o desenvolvimento
do nosso Plano Anual de Conformidade, que permite que
a função de Ética e Conformidade Corporativas monitore
os controles que atenuam os riscos de conformidade. Ele
também ajuda a garantir que os recursos de conformidade
sejam adequadamente implantados.
Em 2016, fortalecemos o programa, aumentando o foco
em nossos riscos de conformidade mais significativos.
Criamos metodologias de avaliação distintas para os riscos
associados ao suborno, corrupção, lavagem de dinheiro,
privacidade e práticas de vendas. Criamos uma Unidade
Global de Práticas de Vendas e redigimos uma nova política
de práticas de vendas para monitorar os riscos de práticas
de vendas em todo o mundo. Além disso, reconstruímos
os processos de governança e utilizamos análise de dados
para aumentar a eficiência, precisão e simplicidade para as
partes interessadas regionais e corporativas.

Política Anticorrupção
Como provedora líder de serviços financeiros globais,
a MetLife cumpre todas as leis e regulamentações
antissuborno, incluindo a Lei Contra Práticas de Corrupção
no Exterior (FCPA) dos EUA e a Lei do Suborno do Reino
Unido. Temos uma política de tolerância zero em relação a
todas as formas de corrupção e suborno, sejam cometidas
por nossos colaboradores ou por terceiros que agem em
nome da MetLife.
A Política Anticorrupção Global da MetLife documenta
diretrizes e procedimentos mínimos em termos de
conformidade com as práticas de combate à corrupção
em toda a empresa. Revisões recentes refletem os
nossos esforços no sentido de continuamente melhorar
as maneiras como gerenciamos e mitigamos os riscos de
corrupção e promovemos uma cultura de conformidade.
Cada colaborador é responsável por ler, entender e
respeitar o espírito e a letra da Política Anticorrupção
Global. A conformidade com a política é fundamental para
promover a transparência, a imparcialidade e as atitudes
corretas, bem como para manter a nossa reputação em
termos de confiança e integridade.

Proteção da privacidade dos nossos clientes
A MetLife reconhece que proteger os direitos de
privacidade de nossos clientes e colaboradores cria
confiança na empresa. É também a coisa certa a
fazer. À medida que a sensibilização sobre questões
de privacidade aumenta e as regulamentações
evoluem globalmente, há uma maior expectativa de
que aqueles que processam informações pessoais
assegurem sua proteção. Nós respeitamos a privacidade
de nossos clientes, colaboradores e parceiros de
negócios. Protegemos e limitamos o uso e o acesso
às informações pessoais compartilhadas conosco.
Para proteger adequadamente esses ativos valiosos
e manter nossa reputação global de confiabilidade,
a MetLife tem uma Política Global de Privacidade do
Cliente. Essa política exige que cada operação crie e
mantenha controles sobre a coleta, uso e proteção de
informações pessoais. A política estabelece padrões e
processos mínimos em toda a empresa em áreas como:
(i) avisos de privacidade, consentimentos e direitos
individuais; (ii) medidas de segurança para a proteção
das informações; (iii) gestão de risco de terceiros;
(iv) transferências transfronteiriças de dados; e (iv)
treinamento de colaboradores. A política estabelece
processos para gerenciar possíveis violações e realizar
avaliações de impacto de privacidade. Esses processos
visam integrar as proteções de privacidade no cerne das
práticas comerciais da MetLife.
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Política Global de Práticas de Vendas
Os órgãos reguladores de muitos países estão cada vez
mais interessados em como as empresas de serviços
financeiros se comportam em cada jurisdição onde a
empresa faz negócios. Em particular, os órgãos reguladores
asseguram que as empresas ofereçam aos clientes produtos
adequados para suas necessidades de forma direta.
Para tratar dessas preocupações, a MetLife lançou sua
primeira Política Global de Práticas de Vendas em 2016.
Todas as atividades de vendas da MetLife devem cumprir o
princípio básico de tratar os clientes de forma justa. Nossa
Política Global de Práticas de Vendas codifica o principal
valor da MetLife de colocar o cliente no centro de tudo
o que fazemos. Estabelecer a relação das necessidades
de cada cliente com o produto certo é fundamental para
assegurar que os clientes sejam tratados de forma justa e
para gerarmos valor ao cliente por toda a vida.

Diretrizes Antitruste
As Diretrizes Antitruste da MetLife fornecem orientação
básica sobre leis antitruste nos Estados Unidos para os
colaboradores da MetLife e suas afiliadas. A política da
MetLife é conduzir negócios em plena conformidade com
as leis antitruste. Essas leis são concebidas para preservar
e fomentar a concorrência livre e aberta, preços razoáveis,
serviços eficientes e uma economia produtiva. As diretrizes
da MetLife destinam-se a assegurar que, ao competirem
vigorosamente, o fazemos de forma justa. Para ajudar os
colaboradores a protegerem a si e a empresa, incluímos
diretrizes antitruste como parte do nosso Código de Conduta.

Leia mais
•

Governança corporativa

•

Ética e integridade

•

Linha direta de conformidade e fraude

•

Código de Conduta

•

Política de Privacidade do Cliente*

•

Relatório de Atividades Políticas

*Observação: as operações não baseadas nos EUA têm sua própria versão
de política de privacidade on-line baseada nos requisitos regulamentares
aplicáveis.
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Simplificar nossos produtos
para proporcionar uma
melhor experiência ao cliente
Principais destaques
•

Mais de US$ 48 bilhões pagos por sinistros aos segurados.

•

Maior envolvimento das partes interessadas com

os consumidores: coleta de opiniões
de mais de 55.000 clientes e potenciais clientes em todo o mundo.

•

Implementação de um conjunto de quatro programas Net Promoter Score para medir
a satisfação em diferentes interações das partes interessadas.

•

Conquista do reconhecimento "Uma excelente experiência de atendimento ao cliente"
do J.D. Power Certified Contact Center ProgramSM para o canal de contato telefônico
ao vivo na Central de Contatos de Soluções de Aposentadoria e Renda.

Nossa abordagem
Todos os anos, a MetLife atende a milhões de clientes em todo o mundo. Ouvimos
atentamente às necessidades dos clientes e trabalhamos arduamente para fornecer fácil
acesso e suporte abrangente aos nossos produtos. Sabemos que, no mundo em mudança
de hoje, os clientes estão procurando por um parceiro em que possam confiar para ajudar
a superar as reviravoltas da vida.
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Ouvir nossos clientes

•

Em 2016, a MetLife realizou pesquisas de mercado
detalhadas entre mais de 55.000 clientes e clientes em
potencial em todo o mundo. Descobrimos uma verdade
universal: nossos clientes estão sobrecarregados com
o ritmo das mudanças em suas vidas e estão à procura
de um parceiro confiável para ajudá-los a navegar por
essas mudanças. Em resposta, estamos cada vez mais
usando insights sobre os clientes para determinar o
desenvolvimento de nossos produtos.
Ao descobrirmos novas maneiras de colocar o cliente no
cerne de tudo o que fazemos, estamos utilizando nossas
pesquisas para identificar as necessidades não atendidas
e os pontos de dificuldade em todos os segmentos.
Estamos usando o que aprendemos para mudar a
maneira como fazemos negócios ao:
•

simplificar nossos produtos

•

 esenvolver tecnologias de vendas e atendimento que
d
sejam diretas e úteis

•

 riar uma melhor experiência para o cliente em todas
c
as interações.

Por meio de nosso processo de engajamento, passamos
a conhecer nossos clientes melhor ainda. Ouvimos um
conjunto diversificado de opiniões, mas vários temas
surgiram claramente:
•

•

 ossos clientes querem uma experiência simples e
N
direta. Estamos trabalhando para fornecer esse tipo
de experiência nos mercados onde atuamos. Na
China, por exemplo, os clientes agora podem comprar
nossos produtos sem um consultor. Eles simplesmente
acessam nosso site para identificar "Pessoas como eu"
para escolher um produto ou serviço específico que
corresponda às suas necessidades. E, em um mundo
onde as pessoas optam por usar dispositivos eletrônicos
em vez de documentos impressos, estamos oferecendo
opções para processar formulários eletronicamente,
simplificando ainda mais nosso processo.
 ossos clientes querem sentir que estão sendo
N
apoiados e que estamos do seu lado. Em vez de
fornecer um benefício apenas quando ocorre um
incidente, estamos identificando maneiras de apoiar
as pessoas durante toda a sua jornada pela vida. Por
exemplo, alguns de nossos clientes de seguros contra
câncer no Japão nos disseram que não querem que
paguemos apenas as despesas relacionadas à doença,
eles também querem aconselhamento familiar para
ajudá-los a lidar com a situação.

•

Nossos clientes querem orientação especializada
baseada em nossa experiência. Nosso negócio de
Benefícios para Funcionários Globais (GEB) é um exemplo
de como fornecemos essa orientação. O GEB aproveita
os insights e as melhores práticas em todas as regiões,
incluindo dados e análises de mercado, liderança de
pensamento e práticas de sinistros e gerenciamento
da rede de serviços médicos, para oferecer soluções
e conselhos localmente relevantes que atendam
às necessidades dinâmicas dos empregadores e
empregados.
 or fim, nossos clientes querem produtos que se adaptem
P
às suas mudanças de necessidades. Um exemplo é o
nosso produto de seguro MET99 para funcionários de
baixa e média renda no México. O MET99 possui muitas
variações de cobertura que se adaptam às necessidades
dos clientes de acordo com sua atual fase de vida.
Tornou-se um dos produtos de seguros individuais
mais populares da MetLife.

Aplicar análise de dados e ciência de marketing
para atender às necessidades dos clientes
Ouvimos o que as pessoas têm a dizer há quase 150 anos,
estudando tendências, conversando com clientes e usando
análises avançadas. Utilizamos esse conhecimento para
criar produtos e serviços mais simples e inteligentes.
Estamos incorporando marketing e análise de clientes em
nossa carteira de produtos e serviços como nunca antes.
Para melhor atender às necessidades de nossos clientes,
analisamos quem são, como o mercado funciona e como o
mercado pode evoluir. Em seguida, criamos projetos piloto
em mercados específicos e avaliamos a eficácia de cada
um. Estamos aprendendo por iteração e, depois de cada
iteração, perguntamos: "Este produto é simples o suficiente,
e ele atende às necessidades dos nossos clientes?", antes
de um lançamento mais amplo.
Essa abordagem para atender às necessidades dos nossos
clientes é empolgante, mas requer mudanças internas.
Estamos transformando nossa cultura em uma cultura
construída em torno de insights de clientes, e acreditamos que
iremos emergir como uma empresa ainda mais bem-sucedida.

Compartilhamento da nossa
Pesquisa de Saúde
Na linha de frente da análise de dados, a
equipe de Saúde Global da MetLife produz
relatórios de painéis médicos para nossos
clientes para identificar os principais fatores
dos custos da saúde. Esses relatórios incluem
um conjunto de análises que comparam
mudanças ano-a-ano para nossos clientes,
incluindo sinistros pagos, sinistros incorridos
e parâmetros de comparação (benchmarks)
de países. Estes dados capacitam nossos
clientes a tomarem medidas proativamente
para melhorar a qualidade de vida dos seus
funcionários e reduzir os sinistros e os prêmios.
A equipe de Saúde Global produz pesquisas
e outras informações sobre bem-estar
para empregadores multinacionais, com
webinários, palestras presenciais e kits
"como fazer" para se manterem saudáveis em
nosso mundo moderno. Os tópicos incluem
o impacto do sono, estresse e problemas
digestivos na saúde. Além disso, a divisão
GEB lançou recentemente uma biblioteca de
conteúdo de saúde e bem-estar que oferece
recursos aos clientes da MetLife sobre temas
de saúde que afetam seus funcionários.
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Criar uma abordagem unificada à excelência
operacional

Medir o sucesso na prestação de excepcional
atendimento ao cliente

Fizemos grandes progressos na eliminação das barreiras
geográficas e organizacionais em nossos negócios
globais. Não faz muito tempo, tínhamos mais de 40 grupos
trabalhando de forma independente, cada um deles com
seus próprios processos para fazer o mesmo serviço. Em
muitos casos, esses processos eram no papel, manuais
e desnecessariamente complexos. Em resposta, criamos
uma nova abordagem para racionalizar os processos e
compartilhar as melhores práticas em todos os países.

A MetLife visa prestar um atendimento exemplar aos
nossos clientes. Medimos nosso sucesso usando net
promoter scores (NPS). Em 2016, a MetLife implementou
um sistema de feedback de clientes de 360 graus
chamado NPS 360 para coletar métricas NPS.
O NPS 360 inclui quatro componentes:

Essa abordagem, que chamamos de "Model Office",
define um conjunto básico de práticas, tecnologias e
mudanças culturais que nos ajudam a trabalhar de forma
mais inteligente e consistente. Por exemplo, um projeto
piloto que lançamos em nosso departamento de sinistros
no México usou modelos analíticos para melhorar o
gerenciamento de sinistros. Nós nos concentramos
em análises de fraudes, perdas e abuso para identificar
possíveis sinistros fraudulentos. Também lançamos modelos
semelhantes a custos mais baixos, com melhor velocidade
de comercialização em regiões como o Brasil, Chile,
Egito, Japão, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos.
Estamos adotando a mesma abordagem do projeto piloto
Model Office para as principais funções de faturamento,
subscrição e outras áreas.

1. O NPS transacional (tNPS) nos ajuda a corrigir
os problemas de clientes no nível transacional e a
satisfazer os clientes em cada ponto de contato.
2. O NPS de relacionamento (rNPS) nos ajuda a melhorar
o relacionamento de ponta a ponta com os clientes.
3. O NPS do colaborador (eNPS) mede o engajamento
dos colaboradores na empresa - crucial para fornecer
a melhor experiência do setor aos clientes.
4. O NPS competitivo (cNPS) fornece um parâmetro de
referência, comparações competitivas, orientação para
decisões estratégicas e capacidade de estabelecer metas.
Em um esforço para entender o quão bem atendemos
às necessidades dos nossos clientes, realizamos
extensas pesquisas de consumidores primários. Uma
empresa chamada Satmetrix rastreia os Net Promoter
Scores de relacionamentos de seguradoras de vida dos
EUA. Conforme os resultados medidos pela Satmetrix,
obtivemos opiniões de 58.000 consumidores para o NPS
de relacionamento e competitivo e constatamos que o
desempenho da MetLife melhorou 35% de 2014 para 2015.
Em nossos principais mercados para Accelerating
Value - China, Japão, Coreia, México e Estados Unidos
- conversamos com 35.000 consumidores. Primeiro
identificamos o que eles achavam que estava funcionando
bem, e depois tratamos das frustrações, pontos de
dificuldade e preferências sobre o que os levaria a
comprar produtos específicos. Esta pesquisa nos permite
correlacionar as necessidades dos consumidores com os
nossos produtos para criar mais valor para os nossos clientes.
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Apoiar os funcionários dos nossos clientes em
todo o mundo
A unidade de negócios de Benefícios para Expatriados
da MetLife, um segmento-chave da nossa unidade de
Benefícios Globais para Funcionários, concentra-se
em fornecer uma ampla linha de benefícios para os
funcionários globalmente móveis dos nossos clientes.
Nossas Centrais de Atendimento Regionais fornecem
assistência local às necessidades de saúde dos nossos
clientes durante o desempenho de suas funções.
A unidade de negócios que atende a expatriados vem
expandindo os produtos e serviços que oferece para
novos mercados. Em 2016, nos associamos com a
Empire Life para administrar benefícios para expatriados
no Canadá por meio da nossa parceria com a Voyageur
Global Benefits.
Este ano, a MetLife recebeu o Prêmio de Gestão e
Mobilidade de Expatriados 2016, na categoria "Provedor
de Serviços do Ano". A unidade de Benefícios para
Expatriados da MetLife foi mencionada por seu uso
de dados e tecnologia para entender e influenciar a
experiência dos membros.

Simplificar a experiência do cliente
A MetLife faz investimentos significativos em tecnologias
digitais a cada ano, para redefinir a experiência do cliente
e buscar inovações que irão remodelar o setor. Por
exemplo, a MyDirect, uma solução digital inédita, está
tornando mais fácil para os clientes nos EUA requerer
e gerenciar apólices de automóveis. Um portal
metlife.com simplificado e responsivo está aumentando o
engajamento dos clientes. E no Japão, estamos mudando
a experiência do agente-cliente e agilizando as operações
com o eMirai, uma solução de vendas líder no setor.
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Melhorar o acesso
Buscamos fazer com que os seguros sejam simples e
acessíveis, oferecendo produtos e serviços por meio de
canais convenientes. Estamos realizando esse objetivo
ao ampliar o acesso a produtos e serviços com preços
acessíveis, oferecer seguros para atender à classe média
e às populações carentes nos mercados emergentes
e estabelecer presença em países onde é difícil obter
produtos de proteção.
Em alguns mercados, começamos a fornecer apólices de
seguro avaliadas abaixo de US$ 250.000, o que amplia
o número de pessoas que podem pagar por nossos
produtos e serviços. Também estamos examinando
a possibilidade de fornecer produtos e serviços para
pessoas idosas, que, em alguns casos, buscam apólices
com valores tão baixos quanto US$ 5.000 para ajudar a
cobrir despesas médicas, contas de cartão de crédito e
custos de funeral.
Em muitos dos mercados em que atuamos, distribuímos
seguros por meio de parcerias com organizações como
bancos, comerciantes, operadores de telefonia móvel e
grupos de afinidade, para tratar das barreiras de acesso
e oferecer soluções (veja exemplos na tabela "Alguns dos
nossos produtos que expandem o acesso e melhoram a
facilidade de uso"). Também desenvolvemos parcerias
com instituições de microfinanças. Essas organizações
fornecem produtos e serviços financeiros acessíveis
aos pobres nas áreas rurais. O processo simplificado de
administração, emissão e pagamento de sinistros que
desenvolvemos para essas parcerias apoia nossa missão
mútua de criar maior inclusão financeira nos mercados
em desenvolvimento.

Lançamos um aplicativo
intuitivo e fácil de usar em
vários países da região EMEA
em 2016. Agora, os clientes
podem acessar facilmente
o status de suas apólices,
sinistros e outras informações
quando for conveniente.
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Alguns dos nossos produtos que expandem o acesso e melhoram a facilidade de uso
Produto

Mercado

Problema

Solução

Seguro de vida e seguro de
acidentes e saúde

Colômbia

Comunicar-se com os clientes na
Colômbia que, em muitos casos, não
têm acesso a contas bancárias ou
cartões de crédito.

A empresa local de gás, Empresas Públicas de Medellín, ajudou a fornecer
acesso a produtos de seguro de vida e de seguro de acidentes e saúde para
até 630.000 clientes por meio de suas contas de gás.

Produto de fraude e produto
de perda e roubo

Argentina e Chile

Fraude bancária e roubos e assaltos
em caixas eletrônicos persistem na
Argentina e no Chile.

A expansão do nosso produto de fraude e produto de perda e roubo
recém‑lançados para clientes de bancos ajudou 52.000 clientes de bancos em
relação a roubo, 30.000 em relação a fraudes em contas e cartões de crédito
e 193.500 em relação a roubos e assaltos em caixas eletrônicos.

Work Site Marketing Public

México

Os funcionários do setor privado no
México têm opções limitadas de seguro.

Expandimos o Work Site Marketing Public para funcionários do setor privado
com seguro voluntário, incluindo produtos de seguro de vida, saúde e poupança.

Credit Life

Nepal

Os clientes no Nepal economicamente
desfavorecidos têm acesso limitado a
produtos financeiros.

A MetLife oferece produtos nas áreas rurais. Produtos como o Credit Life
fornecem às pessoas economicamente desfavorecidas do Nepal seguro para
microempréstimos por meio de institutos de microfinanças.

Dollar Smart

Japão

Os clientes no Japão estão frustrados
com baixas taxas de juros do iene
e desejam produtos que oferecem
cobertura mais elevada.

Lançamos um seguro de vida inteira mais sensível à taxa de juros.

Seguro de vida a termo e
seguro de acidentes e saúde

Itália

Alguns clientes na Itália podem pagar
apenas em parcelas mensais.

Para eliminar as barreiras ao acesso, vendemos produtos com taxas baixas e
nenhum custo adicional para pagamento mensal.

Seguro médico de saúde
feminina "Eve"

Líbano

As mulheres que contraem doenças
são muitas vezes financeiramente
responsáveis por

criar suas famílias.

O "Eve" é o único produto de cuidados críticos no Líbano, concebido para
capacitar as mulheres afetadas pelo câncer, ajudando-as com os custos
médicos e certificando-se de que tenham renda se não puderem trabalhar.

Seguro de veículos MyDirect

Estados Unidos

Os clientes nos Estados Unidos querem
opções de seguro rápidas, convenientes
e digitais.

Este produto inovador é completamente digital. Os clientes se inscrevem e
apresentam os sinistros on-line, sem a necessidade de interação humana,
tornando o produto mais barato do que o seguro automotivo tradicional.
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Colaboradores da MetLife: ajudando as pessoas
a conquistar liberdade financeira
Na Polônia, a MetLife veiculou uma campanha educacional
sobre seguros e finanças pessoais para pessoas portadoras
de deficiências. Em cooperação com a Integration
Foundation, uma das maiores organizações polonesas para
pessoas portadoras de deficiências, preparamos uma série
de artigos educacionais que foram publicados em uma
revista gratuita.
Na República Tcheca, a equipe MetLife realizou workshops
para crianças que se preparavam para deixar orfanatos.
Esses workshops, preparados em conjunto com a
organização filantrópica Dejme dětem šanci, concentraramse em temas como inclusão financeira e como levar uma
vida adulta independente.

Leia mais
•

Inovação de produtos

•

Ferramentas e treinamento

•

Investir em tecnologia

•

Melhorar o acesso

Ajudar os clientes a considerar os riscos, reduzir a
complexidade e entender melhor como investir para o futuro
A sociedade do Japão está envelhecendo e apresenta um conjunto sem
precedentes de desafios sociais e econômicos para os formuladores de
políticas. Em 2035, um em cada três residentes japoneses terá mais de 65 anos.
Dadas essas tendências demográficas, espera-se que os recursos de saúde e
de aposentadoria financiados pelo governo sejam exauridos.
A transferência gradual do risco de saúde e aposentadoria do governo para os
indivíduos reflete-se na crescente demanda por seguro médico, seguro contra
câncer e produtos de anuidade em moeda estrangeira. Com a experiência de
ter respondido a um aumento semelhante na demanda pessoal por produtos
de seguros nos Estados Unidos há uma década, estamos aplicando esse
conhecimento e o utilizando de uma maneira que seja apropriada e exclusiva
para o Japão.
Como o segundo maior mercado da MetLife após os Estados Unidos, o Japão
contribui com aproximadamente 20% das receitas globais da empresa. Em uma
cultura que valoriza a estabilidade financeira e a segurança, estamos felizes em
poder ajudar os clientes a tratar dos riscos, reduzir a complexidade e entender
melhor como investir para o futuro.

Melhorar o bem-estar financeiro
A PlanSmart é a plataforma de educação financeira da MetLife que oferece
educação e assistência para atender às diversas necessidades financeiras
dos colaboradores. É apenas um exemplo do compromisso da MetLife em
promover o bem-estar financeiro.
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Criar um excelente
lugar para se trabalhar
Principais destaques
•

Reforçamos nosso compromisso de fornecer espaços de trabalho saudáveis - inauguramos
nossa sede de investimentos de última geração, com mesas para trabalhar em pé, estações
de trabalho equipadas com esteiras e trilhas para caminhadas ao ar livre.

•

Criação da primeira Semana de Serviço Comunitário para toda a região da Europa, Oriente
Médio e África (EMEA), com participação de mais de 750 voluntários.

•

Programa de desenvolvimento de talentos aperfeiçoado, com o lançamento de uma
ferramenta de feedback ascendente para cada gestor da MetLife com três ou mais
subordinados diretos.

Nossa abordagem
A MetLife se empenha para desenvolver uma cultura no local de trabalho em que os
colaboradores são engajados, motivados e inspirados. Oferecemos aos colaboradores
oportunidades para desenvolver suas habilidades e talentos singulares - ajudando-nos a
fornecer os produtos que fomentam nosso sucesso. Ao direcionar os pontos fortes exclusivos
dos nossos colaboradores para uma missão comum, criamos uma organização cada vez mais
bem-sucedida e unificada.
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Medir a saúde organizacional global
A pesquisa de saúde organizacional da MetLife nos
ajuda a evoluir melhor as ferramentas, processos e
comportamentos da nossa organização para que se
alinhem com nossa visão, estratégia e valores. A pesquisa
concentra-se em nove resultados da saúde organizacional
e nas práticas que contribuem para esses resultados.
Utilizamos os resultados da pesquisa para priorizar áreas
de foco para o desenvolvimento dos colaboradores.
Realizamos nossa primeira pesquisa em novembro de 2012
e pesquisamos nossa força de trabalho global novamente
em 2015 para avaliar nosso progresso. Estamos planejando
nossa próxima pesquisa para 2018.
A saúde organizacional da MetLife está melhorando ao
longo do tempo, graças em parte aos esforços das equipes
de ação a nível empresarial e local. Nosso Conselho
Consultivo de Saúde Organizacional, composto por líderes
seniores de toda a empresa, usa os resultados da pesquisa
para estabelecer a direção estratégica. Em nossos
escritórios globais, capacitamos mais de 50 Equipes
de Ação em Saúde Organizacional para promover
mudanças locais. Essas equipes identificam programas e
práticas relevantes para tratar das áreas de oportunidade
identificadas na pesquisa.

Nossa aspiração de saúde organizacional
Liderança
motivacional

Criar um ambiente positivo para as equipes, que estimule e
desafie os colaboradores a se comprometerem com a meta
de atingirmos nossa visão por meio do diálogo sincero,
transparente e aberto.

Talentos
engajados

Promover o desenvolvimento de colaboradores talentosos
e motivados, focados em objetivos bem definidos,
determinados a atingir resultados cada vez melhores e que
possam contar com oportunidades de crescimento pessoal.

Foco no cliente

Facilitar para nossos clientes fazer negócios conosco,
oferecendo a eles o melhor de nossa empresa,
independentemente de onde as ideias se originem.
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Atrair, desenvolver e reter talentos
Atrair novos talentos
Para atrair novos talentos, o site de carreiras da MetLife
expandiu-se globalmente. Destaca os colaboradores atuais
e suas histórias; descreve o atrativo local de trabalho da
MetLife; mostra aos candidatos potenciais como eles
podem construir uma carreira na MetLife; e explica a
proposta de valor global dos colaboradores da MetLife.
Os principais elementos do site também estão sendo
incorporados nos sites de carreira locais e nacionais.
O novo site global também permite que os colaboradores
da MetLife vejam mais oportunidades em toda a empresa,
apoiando seu desenvolvimento profissional.
Reconhecemos que atrair talentos diversos desempenha
um papel fundamental no sucesso da empresa. Criamos
relacionamentos com organizações externas, grupos de
ex‑alunos e organizações profissionais para identificar
talentos no início de carreira, meados de carreira e
executivos. Uma das maneiras de atraírmos talentos
em início de carreira é oferecer oportunidades de
estágio nas linhas de negócios atuariais, de vendas e de
investimentos. Os estudantes obtêm experiência prática
aprendendo os negócios e contribuindo para o resultado
final. Para atrair um conjunto de talentos em meados
de carreira, criamos um programa para desenvolver
gestores gerais que se interessam por trabalhar em várias
regiões. Recentemente, desenvolvemos um programa nos
Estados Unidos - Act2 - com o objetivo de proporcionar
um processo de reintegração suave para as pessoas que
estiveram fora do mercado de trabalho.
Outro exemplo é a MetLife Technical University, um
programa de recrutamento de estudantes universitários
da área de tecnologia concebido para acelerar seu
desenvolvimento e o de profissionais em início de carreira,
expondo-os à experiência técnica e de negócios do
mundo real. Desde o início do programa em 2014, foram
contratados 346 estagiários de verão e formandos.
Apoiar os novos colaboradores
Todos os anos, a MetLife contrata milhares de novos
colaboradores em todo o mundo. O programa de
Orientação de Novos Contratados da MetLife oferece uma
experiência interativa cuja duração é coordenada pelos
próprios colaboradores para que eles aprendam sobre a
organização, a estratégia, as principais iniciativas e a cultura
da empresa. O programa está disponível em 10 idiomas.

Desenvolver talentos
É importante que tenhamos os profissionais certos nas
funções certas no momento certo. Nosso objetivo é ter
uma organização de talentos de classe mundial e um grupo
completo de futuros líderes com diversas capacidades,
origens, perspectivas e experiências. Ajudamos nossos
colaboradores a perceber seu valor e realizar seu potencial
para o sucesso a longo prazo em carreiras relevantes na
MetLife. Queremos promover o desenvolvimento e o
crescimento de colaboradores talentosos e motivados,
focados em objetivos bem definidos, determinados a atingir
resultados cada vez melhores e que possam contar com
oportunidades de crescimento pessoal.
Reter talentos
Nossas estratégias de retenção de talentos garantem
o engajamento e a retenção dos nossos principais
profissionais para que continuem a contribuir positivamente
para nossos resultados financeiros, especialmente em
tempos de incerteza e mudança. Nós nos esforçamos para
oferecer uma trajetória de carreira clara para os nossos
colaboradores, apoiada por conversas trimestrais entre
os colaboradores e seus gestores. Esta abordagem serve
para reforçar o senso de propósito dos colaboradores ao
ajudá-los a ver como se enquadram na organização e ao
reconhecer suas contribuições.
Além disso, a filosofia de salário condizente ao desempenho
da MetLife foi concebida para fornecer uma remuneração
competitiva que atraia, retenha e motive os colaboradores
de alto desempenho. Nossa cultura de salário pelo
desempenho é reforçada ao fazer com que a remuneração
variável seja uma parcela significativa da remuneração total
e ao diferenciar os prêmios com base no desempenho da
empresa e individual. Todos os níveis de colaboradores têm
direito à remuneração de incentivo.
Também oferecemos aos nossos colaboradores assistência
para o pagamento de mensalidades escolares. Acreditamos
que as oportunidades educacionais afetam positivamente
os colaboradores e a empresa ao possibilitarem o acesso
a conhecimento especializado e ao aperfeiçoamento das
habilidades. Os colaboradores que trabalham em regime de
tempo integral matriculados em programas pré-aprovados
de graduação e pós-graduação, bem como em cursos e
programas de certificados relacionados ao trabalho préaprovados, têm direito a receber até US$ 5.250 líquidos
por ano para o reembolso de despesas relacionadas com
mensalidades escolares. Os colaboradores regulares que
trabalham em regime de meio período também têm direito
a receber assistência educacional baseada no número de
horas que trabalham.
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A MetLife realizou a 6ª Cúpula Anual
de Mulheres em Vendas com líderes do
sexo feminino de todo o setor. O evento
proporcionou uma oportunidade para as
participantes se concentrarem em seu
desenvolvimento profissional e crescimento
de carreira e estabelecerem contato
com a liderança, colegas de vendas e
outras pessoas do setor.
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Treinar os colaboradores a respeito do
programa The MetLife Way
Operando com uma abordagem baseada na
administração enxuta (lean), o programa The MetLife
Way cria um ambiente de melhoria contínua em que
os colaboradores são capacitados para se orgulhar do
trabalho que realizam, e se responsabilizar por ele, e onde
os gestores agem como modelos de conduta focados no
desenvolvimento de suas equipes. Ao passarmos por esta
transformação, estamos ajudando os colaboradores a
"ser a mudança", fornecendo-lhes uma enorme variedade
de recursos. Um site interno dedicado fornece listas de
leitura, livros didáticos, módulos de ensino à distância
e materiais de comunicação. 5.000 colaboradores
adicionais passarão pelo treinamento sobre o programa
The MetLife Way em 2017, trazendo o total para mais de
20 mil colaboradores.

Uma cultura de saúde e bem-estar
Para apoiar as prioridades, interesses e necessidades
de nossos colaboradores, oferecemos uma grande
variedade de benefícios, programas e recursos. Eles
incluem flexibilidade no local de trabalho, recursos de
saúde e bem-estar, creche, recursos para cuidar de idosos
e muito mais. Os produtos de seguros que oferecemos
aos colaboradores também são abrangentes e acessíveis,
como convém a uma empresa do nosso setor.
Dando seguimento ao lançamento do programa Wellness
for Life em 2015, continuamos trabalhando para criar
uma cultura unificada de saúde e bem-estar para os
colaboradores em todo o mundo.
Por meio de duas "Spotlight Initiatives" (Iniciativas
de destaque) globais, o programa Wellness for
Life compartilhou mensagens para promover
a conscientização em relação aos principais
conceitos de saúde. As iniciativas concentraram-se
predominantemente em dietas saudáveis, atividade
física, sono e prevenção de doenças. Durante o ano,
os colaboradores tiveram oportunidades de praticar
comportamentos saudáveis relacionados, como comer
frutas e legumes, realizar atividades físicas regulares,
aprender técnicas de relaxamento, além de receber
serviços, incluindo vacinas e exames de pressão e de
nível de açúcar no sangue.

Bem-estar no local de trabalho
Luz, espaço, opções de alimentos saudáveis, instalações para se exercitar - a MetLife considera
que estes são elementos básicos de uma cultura de bem-estar no local de trabalho. Ao longo dos
últimos anos, nos concentramos em trazer esses elementos de design para nossos escritórios
recém-construídos e existentes. Um excelente exemplo dessa abordagem é nossa nova sede
de Investimentos em Whippany, Nova Jersey. O prédio oferece aos colaboradores mesas para
trabalhar em pé ou sentado, estações de trabalho equipadas com esteiras, uma academia
totalmente equipada, salas de meditação e bem-estar e trilhas para caminhadas ao ar livre.
Consideramos essas amenidades não como "recursos adicionais convenientes", mas como
características integrantes de um ambiente de trabalho que maximiza o engajamento, a saúde,
o bem-estar e a produtividade dos colaboradores.

Nossos programas de bem-estar estão se firmando
junto aos colaboradores e levando-os a adotar diversos
comportamentos saudáveis. Um dos maiores previsores
de sucesso para a adoção de comportamentos mais
saudáveis é a facilidade com que o comportamento pode
ser acrescentado à rotina diária de uma pessoa. Ao adotar
uma cultura mais consciente em relação à saúde, estamos
criando um ambiente de trabalho onde os colaboradores
estão ficando mais saudáveis sem ter que pensar nisso.

Perguntar aos colaboradores o que pensam
da MetLife
Como uma empresa que está em contato direto com os
clientes, estamos sempre procurando entender e melhorar
nosso desempenho no mercado. Agora, estamos voltando
esta mesma abordagem para nós mesmos e pedindo aos
colaboradores que compartilhem seus pontos de vista
sobre a nossa atratividade como empregador.
Antes de 2016, a MetLife havia introduzido três tipos de Net
Promoter Scores (NPS) para avaliar como nossa empresa
era vista: NPS competitivo, para ver como estamos
posicionados em comparação com os concorrentes;
NPS de relacionamento, para entender a qualidade dos
relacionamentos dos clientes com a MetLife; e NPS
transacional, para avaliar as opiniões dos clientes sobre
interações específicas com a empresa.

Em 2016, adicionamos um quarto NPS ao nosso conjunto
de ferramentas: o Net Promoter Score do colaborador
(eNPS). Esta métrica nos ajudará a medir a probabilidade
de os colaboradores recomendarem a MetLife como
local de trabalho e os produtos e os serviços da MetLife
para terceiros. A filosofia da MetLife por trás do eNPS é
que colaboradores felizes criam clientes felizes. Assim,
acompanharemos o eNPS para identificar formas de
melhorar a satisfação dos colaboradores e, por sua vez,
fortalecer nossa conexão com os clientes.

Em 2016, colaboradores em mais de 40 países
tiveram acesso ao programa Wellness for Life,
com mais de 200 atividades de programas de
bem-estar oferecidas em todo o mundo.
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Sustentar uma cultura
de diversidade e inclusão
Nossa abordagem
A MetLife está empenhada em promover um ambiente inclusivo para todos os nossos
colaboradores, de modo que, ao entrarem em qualquer um dos nossos locais de trabalho,
eles sejam valorizados por todos os aspectos de suas características individuais. Almejamos
criar um ambiente de confiança, respeito e inclusão para todos. Os colaboradores têm
acesso a vários recursos que apoiam essa meta.
Embora cada colaborador desempenhe um papel nesse esforço, os diretores executivos e o
Diretor Global de Diversidade e Inclusão são, em última instância, responsáveis por

garantir
que tenhamos sucesso.
Acreditamos que a criação de uma cultura inclusiva exige atenção às seguintes seis áreas:
•

Participação da alta administração

•

Uma forte infraestrutura e políticas/práticas inclusivas

•

 omunicações internas e externas sobre o compromisso da empresa com um ambiente
C
de trabalho inclusivo

•

Incorporar a diversidade e a inclusão na educação da liderança e dos colaboradores

•

Incorporar a diversidade e a inclusão nas oportunidades de negócios

•

Avaliar nosso progresso

30

Relatório de Responsabilidade Corporativa de 2016 da MetLife | Sustentar uma cultura de diversidade e inclusão

31

Sustentar uma cultura de diversidade e inclusão
A diversidade e a inclusão (D&I) são parte integrantes
do sucesso comercial da MetLife. Colaboradores
talentosos e diversos oferecem novas perspectivas,
pensamento estratégico e inovação na resolução de
problemas. Estamos, portanto, melhor equipados para
entender os mercados globais, construir relacionamentos
fortes com nossos clientes e forjar conexões dentro das
comunidades onde vivemos e trabalhamos.

Definição de diversidade e inclusão da MetLife

Nossa estratégia global de D&I está focada em
três pilares estratégicos, que são adaptados às
necessidades regionais.
•

Atração: identificar os melhores talentos diversificados.

•

 esenvolvimento e progresso: desenvolver nossa
D
força de trabalho diversificada e políticas e práticas
inclusivas.

•

 etenção: reter nossos melhores talentos para garantir
R
um alto desempenho nos negócios e o engajamento da
força de trabalho.

Diversidade

Inclusão

refere-se às diferenças e
semelhanças de todos os tipos
que são importantes para os
nossos colaboradores, seu
ambiente, nossos clientes e partes
interessadas, e que influenciam
nossos comportamentos e ações.

é o nosso compromisso de
reconhecer e valorizar a variedade
de características que tornam cada
indivíduo singular, em um ambiente
que promova e celebre as conquistas
individuais e coletivas alinhadas com
nossos valores.

Continuamos a alavancar o índice de inclusão derivado
da Pesquisa de Saúde Organizacional da MetLife
em 2015, que visa medir a integração da D&I na
cultura da nossa empresa. Ao entender as atitudes,
comportamentos e convicções dos colaboradores
em relação à inclusão no local de trabalho, podemos
acompanhar as tendências, medir a eficácia dos nossos
esforços de D&I e ajudar os líderes das unidades de
negócios a desenvolver suas estratégias de D&I. Também
acompanhamos a participação dos colaboradores em
nossas redes e eventos do programa e revisamos nosso
pipeline de liderança para garantir que as mulheres e os
colaboradores sub-representados continuem a progredir.
Além disso, exigimos uma grupo diversificado de
candidatos para cargos de liderança sênior em aberto.

•

O Conselho Global de Diversidade e Inclusão é
presidido pelo CEO da MetLife. O foco principal
do Conselho é supervisionar o desenvolvimento
e a implementação da nossa estratégia de D&I no
mundo todo.

•

Quatro equipes regionais de forças-tarefa de D&I:
na Ásia, Europa, Oriente Médio e África (EMEA), América
Latina e Estados Unidos. As equipes implementam
estratégias de D&I a nível regional e representam uma
seção transversal das unidades de negócios e funções de
cada região. Por exemplo, na EMEA, desenvolvemos uma
estratégia para contratar e apoiar pessoas com diferentes
habilidades. Esforços na Ásia e na América Latina estão
em andamento para atrair indivíduos com diferentes
habilidades para a força de trabalho.

Apoio global à diversidade e à inclusão

•

Enfatizamos a integração dos princípios D&I nas práticas
de gestão diária da nossa liderança. Várias equipes, redes
e forças-tarefa incorporam uma cultura de diversidade e
inclusão nas operações globais.

Equipes de Ação de Inclusão Locais são grupos de
colaboradores voluntários locais que apoiam iniciativas
de negócios para incentivar um ambiente inclusivo a
nível local. Esses grupos estão ativos em mais de vinte
unidades da MetLife nos Estados Unidos e na Índia.

•

Redes de Recursos de Diversidade nos Negócios
(DBRNs) são grupos de colaboradores voluntários que
promovem a conscientização, o respeito e a inclusão
de grupos chave na MetLife. As DBRNs ajudam a
criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e
profissional, ao mesmo tempo em que apoiam iniciativas
de negócios importantes. Elas estão abertas a todos os
colaboradores. Nossas sete DBRNs são:
––

Famílias na MetLife (FAM)

––

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Aliados na
MetLife (GLAM)

––

Profissionais Multiculturais Globais (GMP)

––

Capacidades Diversificadas da MetLife (MDA)

––

Rede de Veteranos Militares na MetLife (MVET)

––

Profissionais em Ascensão na MetLife (iRISE)

––

Comitê de Mulheres (WBN)

Temos orgulho de comunicar que, em 2016, o número de
Comitês de Mulheres cresceu para 34 a nível mundial.
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Melhorar nossa Política de Licença Parental
Em 2016, a MetLife lançou o Family Matters, um novo
programa de coaching de grupos para colaboradores que
planejam tirar licença para cuidar de filhos recém‑nascidos,
bem como para gestores cujas equipes têm pais que
terão filhos em breve. Este curso global oferece aos
colaboradores e gestores dicas para se prepararem para
a licença parental e para um retorno bem-sucedido ao
trabalho. O programa de coaching de grupo também é
oferecido na Índia, onde a política de licença maternidade
aumentou para 26 semanas para todas as colaboradoras
que trabalham em tempo integral ou meio período.

Leia mais
•

Trabalhar na MetLife

•

Nossos talentos

•

Carreiras na MetLife

•

Voluntariado

•

Diversidade e inclusão

•

Veteranos na MetLife

•

Prêmios e reconhecimento

•

MetLife recebe pontuação perfeita no Índice de
Igualdade Corporativa

•

MetLife reconhecida como Empregador Favorável a
Militares pelo quinto ano consecutivo

O Quarto Fórum de Liderança
Feminina Global Anual da
MetLife, uma conferência
de liderança interna, contou
com a presença de líderes
de pensamento de origens
e experiências diversas que
enfrentaram desafios e mudanças
em suas carreiras e encontraram
soluções para o sucesso.
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Promover a diversidade
de fornecedores
Nossa abordagem
A MetLife se beneficia da inovação e agilidade de parceiros de negócios diversificados de
muitas das mesmas maneiras que nos beneficiamos com a diversidade de nossa força de
trabalho. Nosso premiado programa de diversidade de fornecedores, criado em 2003, é
um elemento-chave da nossa estratégia de negócios. Os relacionamentos da MetLife com
fornecedores diversificados também capacitam as comunidades por meio do crescimento
econômico e da criação de empregos.
A inclusão de empresas caracterizadas pela diversidade na cadeia de suprimentos da
MetLife é um dos principais focos da nossa estratégia de compras. Nossa abordagem para
garantir oportunidades iguais para fornecedores diversificados começa com a promoção
de relacionamentos sustentados com as equipes de compras, que fomentam a inclusão
na cadeia de suprimentos e oferecem oportunidades para a capacitação por meio da
orientação realizada entre colegas.
Contratamos fornecedores que são certificados como sendo 51% pertencentes,
administrados e controlados por indivíduos que são minorias étnicas, mulheres, LGBT ou
veteranos, bem como classificações de pequenas empresas reconhecidas pelo governo
federal. Em 2016, realizamos negócios com mais de 700 parceiros de negócios com essas
características, representando 10,6% do nosso gasto total com fornecedores.
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Parceiros de Certificação de Diversidade
de Fornecedores da MetLife
As principais entidades de certificação terceirizadas
com quem nos associamos para validar a propriedade,
administração e controle de nossos parceiros comerciais
diversificados incluem:
•

National Minority Supplier Development Council
(NMSDC)

•

Women's Business Enterprise National Council (WBENC)

•

National Gay & Lesbian Chamber of Commerce (NGLCC)

•

National Veteran Business Development Council (NVBDC)

•

US Business Leadership Network (USBLN)

•

Minority Supplier Development UK (MSDUK)

•

WEConnect International

Regra de um
A MetLife assegura que fornecedores com perfis diversificados sejam incluídos nas
oportunidades de aquisição usando a "regra de um", que exige a inclusão de pelo menos
um fornecedor diversificado em todas as solicitações de propostas que a MetLife emite.
A métrica da "regra de um" está incluída nas metas do Diretor de Compras e é aplicada aos
escalões inferiores na hierarquia da organização de compras global. Constatamos que essa
política produz comportamentos desejáveis no processo de compras, diversifica nossa base de
fornecedores e traz inovações e economias de custos para a empresa. A MetLife tem o orgulho
de informar que 90% das solicitações de propostas da MetLife em 2016 incluíram pelo menos
um fornecedor de perfil diversificado. Isto representa um aumento de 80% em relação a 2015.

Construir fortes relacionamentos com
fornecedores
Para desenvolver relacionamentos e interagir com nossos
fornecedores, a equipe de diversidade de fornecedores
da MetLife pode ser contatada em conferências de
diversidade de fornecedores, por meio de informações de
contato de membros corporativos em sites de terceiros e
por e-mail em MetLifeSupplierDiversity@MetLife.com.
Em novembro de 2016, expandimos nosso Fórum de
Diversidade de Fornecedores para incluir e reconhecer
os esforços de sustentabilidade da MetLife. Durante o
evento, prestamos reconhecimento aos fornecedores
que foram além do esperado em seu apoio às iniciativas
de sustentabilidade e diversidade de fornecedores,
trabalhando em parceria com a MetLife em soluções
inovadoras e impactantes. Também prestamos
reconhecimento aos colaboradores da MetLife
que trabalharam em estreita colaboração com os
fornecedores para criar valor ao promover os programas
de sustentabilidade e diversidade de fornecedores da
MetLife. O fórum permitiu que os colaboradores e os
principais fornecedores da MetLife se conhecessem,
interagissem e desenvolvessem relacionamentos
duradouros.

Em março de 2016, o Women’s Business Enterprise
National Council (WBENC) - um dos principais órgãos
certificadores de empresas controladas e administradas
por mulheres - reconheceu a MetLife como uma
das principais corporações dos Estados Unidos para
empresas administradas por mulheres. Esta lista anual
homenageia as empresas por programas de diversidade
de fornecedores de classe mundial que reduzem as
barreiras e impulsionam o crescimento das empresas
pertencentes a mulheres. Como uma das principais
corporações do WBENC, a MetLife está estabelecendo o
padrão para melhorar as oportunidades para as empresas
pertencentes a mulheres em novos mercados, tanto a
nível nacional como internacional.
A MetLife também recebeu o Prêmio Corporação
Nacional do Ano do Conselho de Desenvolvimento
de Fornecedores Minoritários de Nova York e Nova
Jersey, em novembro de 2016, em reconhecimento
às abordagens inovadoras e bem-sucedidas para
a contratação e desenvolvimento de empresas
pertencentes a minorias que fomentam a inovação e o
desenvolvimento econômico em suas comunidades.

Garantir a prestação de contas
Nossas metas de desempenho em termos de diversidade
de fornecedores estão alinhadas com compensação
de Compras Globais. Para avaliar a eficácia da nossa
abordagem à diversidade de fornecedores, nossas
metas de diversidade de fornecedores são baseadas
em uma análise de desempenho passado e parâmetros
de comparação do setor. A prestação de contas pelo
desempenho em termos de diversidade de fornecedores
cabe à toda a equipe de Compras Globais.

Leia mais
•

Nosso compromisso com a diversidade de fornecedores

•

Programa de Diversidade de Fornecedores da MetLife
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Fundação
MetLife
Principais destaques
•

A MetLife e a Fundação MetLife distribuíram US$ 48 milhões em subsídios, incluindo US$ 30 milhões
para esforços de inclusão financeira que ajudam pessoas e famílias de baixa renda a ter acesso a
produtos e serviços financeiros seguros a preços acessíveis.

•

Os colaboradores da MetLife contribuíram com mais de 90 mil horas de trabalho voluntário em todo
o mundo, um aumento de mais de 25% em relação ao ano passado.

Nossa abordagem
Desde 1976, a Fundação MetLife concedeu mais de US$ 744 milhões em doações e US$ 70 milhões
em investimentos relacionados a programas para fazer diferença positiva para as pessoas, famílias e
comunidades que atende.
Em 2013, a Fundação reservou US$ 200 milhões ao longo de um período de cinco anos para ajudar
pessoas e famílias de baixa renda a participarem e maximizarem seu uso do setor financeiro formal.
Em 31 de dezembro de 2016, a Fundação havia concedido aos donatários US$ 123 milhões para apoiar
a inclusão financeira. À medida que a Fundação entra no terceiro ano dessa iniciativa, continuamos
a aprender com nossos parceiros sobre o que funciona, o que não funciona e o que as pessoas com
as quais interagimos mais precisam. Também continuamos a fornecer financiamento de start-up para
empresas sociais com potencial de grande dimensão e impacto.
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Nosso impacto global

Construir capacidade financeira

Usar tecnologia e inovação para causar impacto

A missão da Fundação MetLife é melhorar a condição
financeira das pessoas de baixa renda em todo o mundo,
em parceria com organizações que fornecem assessoria e
acesso a serviços financeiros de alta qualidade. Trabalhamos
em economias em desenvolvimento e desenvolvidas para
assegurar que os serviços financeiros sejam entendidos e
utilizados por todas as pessoas, dando‑lhes a capacidade de
gerenciar e melhorar suas vidas.

Capacidade financeira significa que os clientes sabem como
gerenciar suas finanças e possuem todas as ferramentas
certas para fazê-lo. Isso significa que eles usam serviços
financeiros seguros, acessíveis e eficazes para realizar seus
objetivos. Para este fim, o setor de seguros fez grandes
progressos. Todos os anos, milhões de pessoas abrem sua
primeira conta bancária. Mas cerca de 2 bilhões permanecem
sem acesso. Parte do trabalho da Fundação MetLife centra-se
em soluções para a questão básica de acesso.

Para oferecer serviços financeiros seguros, acessíveis e
convenientes em escala ampla, a comunidade de inclusão
financeira deve aproveitar ao máximo as novas tecnologias.
É necessário reimaginar o design dos produtos além da
"solução única" e experimentar novos modelos de negócios.

A Fundação MetLife criou nossa estratégia de inclusão
financeira após amplas consultas junto a líderes globais do
setor. Queríamos garantir que nosso trabalho expandisse,
em vez de duplicar, os esforços já colocados em prática.
E queríamos aproveitar ao máximo nossos pontos fortes,
incluindo os quase 150 anos de experiência da MetLife
em serviços financeiros, bem como os milhares de
colaboradores da MetLife em todo o mundo ansiosos
para se envolver com o trabalho da Fundação.
Este trabalho, em última análise, visa garantir que
as pessoas de baixa renda de todo o mundo tenham
serviços financeiros seguros, acessíveis, convenientes e
efetivamente concebidos para ajudá-las a realizar seus
objetivos. Muitas das nossas doações maiores têm sido
aplicadas há dois ou três anos. Elas geraram lições valiosas
que compartilhamos com o setor de inclusão financeira e
que moldaram a forma como criamos novos subsídios.

Inclusão financeira significa que as famílias
e empresas têm acesso conveniente a um
conjunto completo de serviços financeiros
de qualidade e acessíveis, prestados por
provedores confiáveis que tratam os clientes
com respeito. Esses serviços melhoram
o bem‑estar financeiro, permitindo que
mais pessoas gerenciem os riscos da vida,
aproveitem suas oportunidades e busquem
realizar seus sonhos.

•

Global: BFA (antiga Bankable Frontier Associates).
As instituições financeiras bem geridas fazem questão
de perguntar diretamente aos seus clientes sobre como
elas podem atendê-los melhor. As cinco instituições
em Bangladesh, no Chile, Colômbia, México e Vietnã
com as quais a Bankable Frontier Associates (BFA),
beneficiária da Fundação MetLife, está trabalhando, não
são exceção. Os analistas de dados especializados da
BFA estão ajudando essas instituições a entender melhor
as necessidades financeiras de seus clientes. Esses
insights proporcionados por dados possibilitam que as
instituições ofereçam o produto certo e desenvolvam
novos produtos, tecnologias e canais de distribuição.

•

 eino Unido: Fair Finance. Contemplada por um prêmio
R
Credit Today Award como Credor Alternativo do Ano
(2014), a Fair Finance oferece empréstimos pessoais e
comerciais a pessoas de baixa renda que foram excluídas
dos processos financeiros normais e são alvo do setor de
hipotecas de segunda linha (subprime).

•

Estados Unidos: National Federation of Community
Development Credit Unions. O programa Pathways to
Financial Empowerment da Fundação MetLife é uma
das pedras angulares da nossa filosofia "educ-ação":
assessoria financeira que enfatiza a aprendizagem
por meio da prática. O sucesso da primeira fase do
Pathways validou essa filosofia, pois todos os alvos foram
superados: mais de 1.000 clientes em cinco cooperativas
de crédito piloto desenvolveram planos financeiros, quase
metade adquiriu produtos para reduzir a dívida (redução
de 10%) e 61% melhoraram suas avaliações de crédito.

•

Global: Inclusion Plus, em parceria com a Verb.
A Fundação MetLife juntou-se à Verb, uma empresa
especializada em inovação social, para desenvolver
uma competição que reúne empresários e colaboradores
da MetLife em quatro regiões. O programa foi
lançado na Irlanda, na China e na Índia, com mais de 250
empreendimentos sociais concorrentes e 240 colaboradores
da MetLife contribuindo com quase 1.000 horas coletivas
como mentores e jurados. A Inclusão Plus chegará
ao México e ao Egito, eventualmente expandindo‑se
para 10 países e fornecendo mais de US$ 600.000 em
subvenções ao longo da duração da iniciativa.

•

Bangladesh: Swisscontact. A indústria de vestuário
pré-fabricado é uma parte importante da economia
de Bangladesh. Ela emprega mais de 4 milhões de
trabalhadores, muitos deles mulheres jovens de zonas rurais
para quem enviar parte de seus salários de volta para casa
é uma prioridade importante. A Swisscontact, com o apoio
do Banco Central de Bangladesh, está trabalhando com dois
bancos comerciais para ajudá-los a desenvolver e aproveitar
a tecnologia, a distribuição e os produtos financeiros
certos para um grande número desses trabalhadores que,
atualmente, não contam com serviços financeiros.

•

 angladesh e Vietnã: MicroSave. Os serviços
B
financeiros digitais detêm a chave para mover os serviços
financeiros do mercado de massa para além da "solução
única" e melhorar a condição financeira dos clientes
de baixa renda. Beneficiária da Fundação MetLife, a
MicroSave é líder mundial em serviços financeiros
digitais e está apoiando a transformação digital de
duas instituições financeiras líderes de mercado, a
IDF (Bangladesh) e o Co-Op Bank (Vietnã). O apoio da
MicroSave inclui planejamento estratégico abrangente,
desenvolvimento de novos produtos e implantação das
plataformas digitais certas. Ao longo da duração de dois
anos do projeto, mais de 140.000 clientes começarão
a realizar transações digitais. Em termos de dimensão,
as instituições poderão atender a dois milhões de
clientes com serviços financeiros digitais direcionados,
convenientes e acessíveis.
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•

Estados Unidos: Working Students Success
Network/Achieving the Dream. A Fundação MetLife
apoia a Achieving the Dream, que está trazendo
abordagens financeiras e produtos inovadores para
faculdades comunitárias. A tecnologia, integração
de serviços em treinamento no trabalho, orientação
financeira e produtos financeiros personalizados
estão aumentando a saúde financeira dos estudantes
e a probabilidade de que concluirão seus estudos.
Juntamente com a Achieving the Dream, nos
associamos com grandes faculdades comunitárias
(por exemplo, LaGuardia Community College em Nova
York), com outras redes, como o Center for Community
College Student Engagement e com pesquisadores que
se concentram nas necessidades desses estudantes.

Aproveitar a economia comportamental para
gerar ação
Somente depois de entender por que as pessoas tomam
decisões, a comunidade de inclusão financeira poderá
incentivar comportamentos financeiros mais saudáveis
e conceber produtos e serviços que ofereçam escolhas
mais saudáveis. Esses subsídios alavancam o poder da
economia comportamental para gerar mudança.
•

América Latina: ideas42. Na América Latina, a ideas42
constatou que as pessoas não conseguem imaginar
como serão suas vidas depois que pararem de trabalhar,
raramente pensam sobre a aposentadoria e priorizam
as metas de curto prazo. Em resposta a esta realidade,
e com o apoio da Fundação MetLife, a ideas42 criou
táticas para aumentar a poupança de aposentadoria,
desde débitos automáticos de contas bancárias até
exercícios individualizados de definição de metas e
campanhas de conscientização pública.

•

Estados Unidos: Common Cents Lab na Universidade
Duke. O Common Cents Lab é uma iniciativa de três anos
que visa usar informações econômicas comportamentais
para testar inovações que podem ajudar os americanos de
baixa e média renda a tomar melhores decisões financeiras.

•

Estados Unidos: Commonwealth (antigo D2D Fund).
A Commonwealth decidiu, em meados da década de
2000, testar um jogo de poupança vinculado a prêmios
com oito cooperativas de crédito. Em menos de um ano,
mais de 11.600 pessoas, a maioria de baixa renda, haviam
poupado mais de US$ 8,5 milhões, e a Commonwealth
aconselhou o Congresso dos EUA a promover o conceito
de poupança premiada em todo o país.

Compartilhar o que aprendemos
As lições que a Fundação MetLife e os nossos beneficiários
aprendem são compartilhadas de forma contínua para
melhorar nosso trabalho e promover o conhecimento
do setor de inclusão financeira global. Com os nossos
parceiros, preparamos relatórios técnicos, publicamos
artigos, patrocinamos e comparecemos em conferências.
A Fundação MetLife também realiza Workshops de
Aprendizagem para nossos beneficiários. Juntos,
eles compartilham suas experiências, desenvolvem
métricas comuns, comparam os principais indicadores
de desempenho e ajustam seus programas para atender
melhor seus clientes. O compartilhamento de conhecimento
é o único objetivo de algumas de nossas doações.
•

Global: Multipliers of Prosperity. A Multipliers of
Prosperity é uma plataforma única de liderança de
pensamento singular que apresenta histórias dos
beneficiários da Fundação MetLife. Inclui vídeos,
infográficos e outros conteúdos relacionados à inclusão
financeira. Este recurso exclusivo, desenvolvido em
parceria com o Wall Street Journal Custom Studios, ajuda
a compartilhar melhores práticas, insights e informações
sobre questões de inclusão financeira. É uma maneira
pela qual a Fundação contribui para o compartilhamento
de conhecimento e o aumento da conscientização sobre
a inclusão financeira em todo o mundo.
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•

 sia: Circuito de Inovação. O Circuito de Inovação é o
Á
primeiro de uma série de workshops de aprendizagem
co-organizados pela Fundação MetLife, a LumenLab
e a 17 Triggers, um laboratório de inovação social
especializado em pesquisa, design e marketing para
impacto social. Vinte e três participantes representando
17 instituições de inclusão financeira (todas elas
beneficiárias da Fundação) de sete países da Ásia se
reuniram para aprender, compartilhar e influenciar o
futuro da inovação e das aplicações digitais na esfera da
inclusão financeira com o potencial de afetar milhões de
pessoas de baixa a média renda.

•

Estados Unidos: Expanding Prosperity Impact
Collaborative (EPIC). A Fundação MetLife apoia o
trabalho de segurança financeira do Instituto Aspen com
a EPIC, um esforço para examinar as forças econômicas
que afetam significativamente a segurança financeira de
milhões de americanos. A cada ano, a EPIC concentrase em uma importante questão de financiamento ao
consumidor, convocando estudiosos, formuladores
de políticas e profissionais de pesquisa intersetorial,
aprendizagem e compartilhamento de conhecimento
para encontrar soluções.
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Colaboradores da MetLife como uma força para o bem
A MetLife reconhece que retribuir às comunidades onde a empresa
está presente dá aos colaboradores um maior senso de propósito
e engajamento. Nossos colaboradores usam suas habilidades para
ajudar os outros a levar vidas melhores. Nos últimos anos, mais
de 15 mil colaboradores da MetLife dedicaram milhares de horas
por ano - por meio da Fundação MetLife - ao serviço público nas
comunidades onde trabalhamos. Quer eles estejam realizando
trabalhos físicos, orientando crianças, fornecendo consultoria
em gestão ou doando seu tempo e talento de outras maneiras, os
colaboradores da MetLife em todo o mundo representam o que a
empresa tem de melhor a oferecer. Em 2016, os colaboradores da
MetLife prestaram mais de 90.000 horas de trabalho voluntário
e forneceram assessoria gratuita para uma grande variedade de
organizações, incluindo nossos principais parceiros: Habitat para
a Humanidade, Fundação Taproot e Junior Achievement USA.

LifeChanger: em parceria
com a Junior Achievement,
862 voluntários de toda a
EMEA visitaram 535 escolas
e faculdades e ofereceram
programas de finanças pessoais,
preparação para o trabalho
e empreendedorismo para
28.257 alunos de todas as idades.
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•

50 líderes seniores compartilharam
seus conhecimentos financeiros com
os beneficiários da Fundação MetLife
em 13 países.

•

Outubro de 2016 foi declarado Mês de
Responsabilidade Social Corporativa
na MetLife Japão: 4.500 colaboradores
- metade do pessoal da MetLife participaram de atividades voluntárias
em parques públicos ou hospitais infantis
e lares de idosos.

•

As equipes da MetLife na Ásia também
ofereceram tempo para prestar serviços
de consultoria profissional intensiva a três
ONG vietnamitas: o Centro de Iniciativas
Criativas em Saúde e População, o Fundo
para Mulheres Pobres, e o Centro para o
Desenvolvimento Rural Sustentável.

1.095 1.214

71.722

9.160

1.400 colaboradores participaram de
sessões de inclusão financeira a nível
nacional na China, Índia, Irlanda e México.

2015 2016

26%

12.588

•

11.494

Horas de voluntariado

4.141

Eles também se empenharam com
entusiasmo no trabalho de inclusão
financeira e desenvolvimento comunitário da
Fundação MetLife:

23.643

65%

20.000
20,000

Os colaboradores da MetLife
contribuíram com um recorde de
90 mil horas de trabalho voluntário
em 2016, um aumento de mais de
25% em relação ao ano anterior.

9.579 11.530

Latin America
América
Latina

US
EUA

Total
Total
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Compromisso com as comunidades locais:
saúde, educação, assuntos de veteranos,
desenvolvimento comunitário e artes e cultura
Além de fornecer subsídios com foco na inclusão
financeira, a Fundação MetLife também está envolvida em
diversos empreendimentos de concessão de subvenções
que afetam positivamente comunidades em todo o mundo.
Desde pesquisas em medicina e saúde, artes e cultura,
auxílio em situações de desastres, até o voluntariado, as
subvenções da Fundação MetLife estão causando impactos
significativos em todo o mundo.
Elas totalizaram US$ 49 milhões em doações da MetLife
e da Fundação MetLife, que incluem inclusão financeira,
pesquisa médica e de saúde, auxílio em situações de
desastres, artes e cultura e envolvimento dos colaboradores.

Combate ao câncer
Memorial Sloan Kettering Cancer Center - US$ 325.000
Damon Runyon Cancer Research Foundation - US$ 325.000
O câncer é uma das principais causas de mortes no
mundo inteiro. O financiamento da Fundação MetLife
para o Damon Runyon Cancer Center apoia as estrelas
em ascensão entre os jovens especialistas em câncer,
financiando sua formação e pesquisas contínuas e
conectando-os a líderes na indústria biomédica para
promover a colaboração. Uma doação de 2016 feita ao
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) ajudará
a formar a próxima geração de especialistas em câncer,
apoiando o Programa de Bolsas de Pediatria do MSK. O
MSK trata mais crianças com câncer do que qualquer
outra instituição nos Estados Unidos. O financiamento da
MetLife também apoiará o trabalho do MSK em medicina
de precisão - uma abordagem que busca destruir células
tumorais concentrando-se nas mutações genéticas
específicas e individuais que causam câncer. O objetivo é
melhorar a eficácia do tratamento e reduzir drasticamente
os efeitos colaterais.

Educação
Universidade Asiática para Mulheres (Bangladesh) US$ 250.000
Fundada em 2008, a Universidade Asiática para Mulheres
dedica-se a preparar a próxima geração de mulheres
asiáticas para enfrentar os problemas políticos, econômicos
e sociais da região. A universidade admite estudantes
exclusivamente com base no mérito. Quase todas são as
primeiras em suas famílias a frequentar a universidade - e
quase todas recebem uma bolsa de estudos completa.
Juntamente com o financiamento da Fundação, o apoio
da MetLife incluirá o envolvimento ativo das lideranças
seniores dos colaboradores do Japão e Bangladesh.

Arte e cultura
Asia Society (Global) - US$ 410.000 para vários subsídios
Com uma sede histórica em Nova York e escritórios
em todo o mundo, a Asia Society se dedica a trazer o
melhor da arte e cultura asiáticas, desde a antiguidade até
hoje, para uma audiência global. A Fundação MetLife é
patrocinadora de longa data dos programas e exposições
da Asia Society. No outono setentrional de 2016 foi lançada
a Série de Inclusão Econômica da Fundação MetLife/Asia
Society, que reuniu os principais especialistas no assunto
em Hong Kong para discutir maneiras de garantir que os
benefícios do rápido crescimento econômico da região
se estenderão à maioria que ainda luta contra a pobreza.
A Fundação também patrocinou a aclamada exposição
fotográfica Picturing Asia: Double Take, como parte das
comemorações do 60º aniversário da Asia Society.
Lincoln Center for the Performing Arts (Nova York, Nova
York) - US$ 250.000 para apoio operacional geral
Sede de companhias artísticas, incluindo a Metropolitan
Opera, a Filarmônica de Nova York e o Ballet da Cidade
de Nova York, o Lincoln Center recebe mais de 5 milhões
de visitantes anualmente. É um dos centros culturais mais
importantes de Nova York, a cidade onde fica a sede da
MetLife, e do mundo.
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Dayton Art Institute (Dayton, Ohio) - US$ 15.000 para apoio
operacional geral
O Dayton Art Institute, cujos fundadores incluíram os
aviadores pioneiros (e nativos de Dayton) Orville e Wilbur
Wright, é um dos melhores museus do Centro-Oeste do
país, com uma coleção de arte decorativa e belas-artes que
abrange 5.000 anos de história. O Art Institute também
realiza concertos, eventos familiares, galas e outros eventos
comunitários.
Ballet Hispánico de Nova York (Nova York) - US$ 125.000
para a turnê da companhia de 2016/2017
Desde suas origens como escola de dança e grupo artístico
comunitário, o Ballet Hispánico tornou-se uma instituição de
classe mundial cujos prêmios incluem a Medalha Nacional
de Artes, a maior honra cultural da nação. A sede da cidade
de Nova York possui uma escola de dança e estúdios
de dança de última geração para seus programas e a
comunidade artística.

Leia mais
•

Leia mais sobre o trabalho da Fundação MetLife no
Relatório Anual de 2016.

•

Uma mensagem do nosso presidente sobre os motivos de
a Fundação MetLife se comprometer a ajudar as pessoas
do mundo inteiro a adquirir as ferramentas de que
precisam para construir vidas melhores e mais seguras.

•

A Fundação MetLife trabalha em economias em
desenvolvimento e desenvolvidas para expandir e
melhorar os serviços financeiros em nossas comunidades
e por meio do envolvimento dos colaboradores.

•

Para saber mais sobre como a Fundação MetLife apoia a
inclusão financeira e nossas áreas de foco adicionais, veja
nossas matérias de destaque, pesquisas, comunicados de
imprensa e vídeos.
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Proteger o meio ambiente
Principais destaques
•

Atingimos a neutralidade em emissões de carbono, sendo a primeira seguradora sediada nos EUA a fazê-lo.

•

Reconhecida com um Prêmio de Liderança Climática da Agência de Proteção Ambiental dos EUA pelas ambiciosas metas de
redução de emissões de gases causadores do efeito estufa da empresa.

•

Conquista de uma classificação de "A-" do CDP (antigo Carbon Disclosure Project) por reportar e gerenciar problemas climáticos.
Esta classificação coloca a MetLife na categoria "Liderança" do quartil superior do CDP entre os prestadores de serviços financeiros.

•

Mobilização de oito mil colaboradores por meio do Our Green Impact, o programa de engajamento de colaboradores da MetLife
concebido para tratar de questões ambientais.

Nossa abordagem
A MetLife está empenhada em melhorar o meio ambiente hoje para garantir um planeta saudável para as gerações vindouras.
Em apoio a este compromisso, nós nos esforçamos para minimizar a pegada ambiental da empresa. Por meio de programas de
redução de carbono, iniciativas de eficiência energética, estratégias de redução de consumo de água e de geração de resíduos,
esforços de reciclagem e reutilização, e muito mais, reduzimos significativamente o nosso impacto operacional. Em 2016, a MetLife
levou essas reduções um passo adiante, tornando-se a primeira seguradora dos EUA a neutralizar sua pegada de carbono.
Agora, almejamos ir além da redução da nossa pegada e estamos trabalhando para criar um impacto positivo para todos os nossos
clientes, funcionários e membros das comunidades em todo o mundo. Estamos conseguindo isso colaborando com nossos parceiros
de negócios em ações climáticas, envolvendo nossos colaboradores em serviços comunitários e conscientização ambiental, apoiando
investimentos de impacto, como na infraestrutura de energia renovável, e ajudando pessoas em todo o mundo por meio do trabalho
da nossa Fundação.
Em apoio a esta missão, a Equipe de Sustentabilidade Global da MetLife, que faz parte da unidade de Tecnologia e Operações
Globais, está dedicada à gestão e ao desempenho ambiental. A Equipe de Sustentabilidade Global é responsável por fomentar
iniciativas ambientais em toda a empresa, incluindo liderar os esforços corporativos de redução de consumo de energia e geração
de carbono em nossas propriedades imobiliárias, gerenciar o inventário global de emissões de gases de efeito estufa, supervisionar
o programa de sustentabilidade da cadeia de suprimentos da empresa, envolver os colaboradores em iniciativas ambientais
e apresentar relatórios sobre o progresso da sustentabilidade interna e externamente. O diretor de Tecnologia e Operações
Globais - um membro do Grupo Executivo que reporta diretamente ao CEO - supervisiona as iniciativas de mudança climática e
sustentabilidade ambiental da MetLife.
Todos os colaboradores podem participar do programa de sustentabilidade da MetLife ingressando no Our Green Impact, o programa
de engajamento de colaboradores da empresa focado no meio ambiente. Eles são encorajados a postar perguntas, preocupações
e sugestões na comunidade on-line Our Green Impact. Clientes, investidores e partes interessadas também podem fazer consultas
sobre a gestão ambiental da MetLife, enviando um e-mail para a Equipe de Sustentabilidade Global em gogreen@metlife.com.
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Avaliar, monitorar e gerenciar os riscos
ambientais
Os riscos e oportunidades ambientais estão integrados
nas operações e linhas de negócios da MetLife e são
monitorados, gerenciados e reportados ao Conselho
de Administração através da estrutura global de
gestão de riscos.
O Comitê de Riscos Emergentes (EMRIC) e outros
parceiros de segunda linha de defesa avaliam eventos
mundiais, econômicos, setoriais e internos para
identificar potenciais riscos emergentes. A mudança
climática é um exemplo de risco ambiental que estamos
avaliando atualmente. A MetLife também avalia os riscos
relacionados ao clima na carteira de investimentos da
empresa através da Análise Semestral de Riscos de
Eventos da MetLife Real Estate Investments.
Na linha de negócios Propriedades e Acidentes, a
MetLife há muito reconheceu a possibilidade de que
as perdas relacionadas a catástrofes podem variar
significativamente dos valores previstos. Em resposta,
historicamente temos monitorado, e continuamos a
monitorar, nossa taxa de risco mensalmente. Fazemos
análises e modelagem climática para identificar as áreas
geográficas que poderiam produzir as maiores perdas
devido a catástrofes.
Examinamos o mercado de resseguro e os custos de
resseguro à luz do possível impacto das mudanças
climáticas e compramos resseguro de catástrofes,
conforme apropriado, para mitigar potenciais perdas
decorrentes de algum evento de grande impacto.
Seguimos um processo anual coerente para reavaliar
nossos modelos de catástrofes, concentrações de risco,
os mais recentes dados científicos sobre mudanças
climáticas e os requisitos de solidez financeira das
resseguradoras.

Neutralizar a pegada de carbono
Ao neutralizar nossa pegada de carbono em dezembro
de 2016, comprometemo-nos a agir de imediato sobre as
mudanças climáticas e a ter um foco de longo prazo na
transição para uma economia com baixas emissões de
carbono. A MetLife orgulha-se de ser a primeira seguradora
dos EUA a alcançar a neutralidade em emissões de carbono,
mas nosso compromisso não para com essa conquista.
Continuaremos a colocar em prática medidas de mitigação
das mudanças climáticas hoje e no futuro.
Como uma empresa neutra em termos de carbono, nossa
primeira prioridade foi integrar as melhores práticas
de sustentabilidade e eficiência energética em nossas
operações globais. Para reduzir as viagens internas de
negócios, colocamos em andamento um programa piloto
interno de conscientização sobre viagens para promover
tecnologias de colaboração.
Para compensar as emissões de gases de efeito estufa
que não podemos reduzir através de uma maior eficiência,
apoiamos um conjunto diversificado de projetos de
redução de carbono e compramos certificados de energia
renovável dos países onde realizamos negócios em todo
o mundo. A MetLife apoia seis projetos de redução de
carbono certificados por terceiros que ajudam a alcançar
o desenvolvimento sustentável e se alinham com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, incluindo:
1. R
 eflorestamento do Vale do Mississippi nos
Estados Unidos
2. Substituição de fogões a carvão por
fogões a energia solar na China
3. Substituição de aquecedores de água quente tradicionais
por aquecedores a energia solar na Índia
4. Conservação da floresta tropical na Colômbia
5. Captura de gás de aterro sanitário nocivo para
transformá-lo em energia limpa no norte de Nova York,
nos Estados Unidos
6. Transição de combustível não renovável para biomassa
renovável em uma fábrica no Brasil
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A MetLife gerencia mais de 1,3 milhão de metros quadrados
de espaço de trabalho em todo o mundo. Cem por cento
dos escritórios que administramos nos Estados Unidos têm
certificação ENERGY STAR e 19 dos nossos edifícios - que
representam aproximadamente 372 mil metros quadrados de
espaço - em todo o mundo são certificados pelo programa
Leadership in Energy & Environmental Design (LEED).
Continuamos a desenvolver nossas certificações LEED,
expandindo nosso portfólio de edifícios sustentáveis e
melhorando seu desempenho com novas tecnologias. Edifícios
sustentáveis não são apenas bons para o meio ambiente e nossos
resultados financeiros, eles também proporcionam benefícios
positivos para as pessoas que trabalham dentro deles. À medida
que continuamos a perceber os benefícios dos edifícios
sustentáveis, pretendemos projetar todos os novos espaços de
trabalho segundo os padrões Gold ou Platinum do LEED para
Interiores Comerciais. Esforçar-se para obter esta certificação
significa que todos os espaços recém‑projetados enfatizam a
iluminação natural, possuem tecnologia eficiente de iluminação
LED e sensores de ocupação, usam equipamentos de tecnologia
de informação com certificação ENERGY STAR e possuem
torneiras e outros acessórios de alta eficiência e baixo fluxo para
reduzir o consumo de água. Os espaços com certificação LEED
da MetLife também incentivam os colaboradores a mudar para
modos de transporte mais sustentáveis, fornecendo amenidades
para ciclistas e acesso a estações de recarga de veículos
elétricos, das quais há um total de 42 nas principais unidades
administrativos dos EUA.
O uso de eletricidade gerada por fontes renováveis é uma
parte importante da nossa estratégia para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa. Nossa principal estratégia é
comprar energia com baixa emissão de carbono. Como
medida secundária, também compramos Certificados de
Energia Renovável para apoiar o desenvolvimento de novas
capacidades de geração de energia renovável.

Dezenove escritórios da MetLife, 24% de todos os escritórios globais, são
certificados pelo sistema de classificação de edifícios sustentáveis LEED.
Seis desses escritórios obtiveram a certificação LEED Platinum - o mais alto
nível de distinção concedido pelo U.S. Green Building Council - incluindo
o nosso Campus de Tecnologia Global em Cary, Carolina do Norte, e nossa
sede de Relações Governamentais em Washington, D.C.

Milhões de pés quadrados de espaço de
escritório
certificaçãooffice
LEEDspace
Million
sq. ft. ofcom
LEED-certified

O foco da MetLife em instalações sustentáveis aproveita a
tecnologia não prejudicial ao meio ambiente para reduzir a
pegada de carbono da empresa. Implementamos melhores
práticas de redução de consumo de energia em nossos prédios
por meio de projetos de capital e atualizações de instalações.
Esses projetos se concentram em economia de energia, redução
de emissões, eficiência no consumo de água e desvio de resíduos.
Exemplos incluem a instalação de iluminação mais eficiente,
substituição de resfriadores e caldeiras, sistemas de iluminação
LED, medição de demanda e instalação de sensores de ocupação.

Emissões de gases do efeito estufa
(toneladas
de(metric
CO2e) tons CO2e)
Greenhouse gas
emissions

Construção sustentável
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Engajar os colaboradores: programa Our Green
Impact e comemorações do Dia Internacional da
Mãe Terra
O programa Our Green Impact da MetLife capacita
os colaboradores a colocar em prática ações pessoais
relacionadas aos compromissos assumidos pela MetLife
em relação à gestão ambiental. O programa educa os
colaboradores sobre formas de reduzir seu impacto
ambiental no trabalho, em casa e em suas comunidades.
O programa oferece inúmeras oportunidades para os
colaboradores da MetLife se envolverem em iniciativas de
sustentabilidade, incluindo um fórum de discussão on-line,
Green Tips of the Week, um boletim de sustentabilidade e
oportunidades de voluntariado. Os colaboradores também
podem participar de uma série de palestras trimestrais - um
programa educacional virtual onde eles aprendem com
especialistas em sustentabilidade a respeito de questões
importantes, tendências emergentes e melhores práticas.
As equipes ecológicas da MetLife são outro componente
do programa Our Green Impact. As equipes ecológicas são
grupos de colaboradores dos escritórios que promovem
a conscientização ambiental e as práticas comerciais
sustentáveis. Atualmente, 12 equipes baseadas nos EUA,
uma equipe indiana e uma equipe japonesa organizam
programas focados na economia de energia, redução
de resíduos e reciclagem, transporte alternativo para o
trabalho e muito mais.
Para o Dia da Terra 2016, mais de 8 mil colaboradores
da MetLife participaram de comemorações realizadas
em 25 escritórios em todo o mundo. Ao longo do ano, os
colaboradores contribuíram com mais de 1.000 horas de
serviço, incluindo limpezas, construções para a Habitat para a
Humanidade pelas equipes ecológicas, construção de habitats
para peixes, assuntos ambientais comunitários e plantio de
árvores. Em 2016, também reconhecemos nossas equipes
ecológicas e colaboradores que contribuíram para o programa
de sustentabilidade e as metas ambientais da MetLife,
oferecendo aos colaboradores prêmios e oportunidades
para ganhar reconhecimento e prêmios através do desafio
ambiental global de colaboradores, o MetLife EcoChallenge.

Programa de gestão de energia
Em apoio ao objetivo global de redução de 10% no consumo
de energia da MetLife, os gestores de instalações da
MetLife de todo o mundo participaram de um programa
concebido para identificar oportunidades de redução do
consumo de energia a longo prazo em escritórios em mais

de 30 países. Por meio deste programa, priorizamos
medidas de eficiência energética com alto potencial de
retorno e criamos planos de redução de consumo de
energia a longo prazo para cada região em que atuamos.

Um desafio de sustentabilidade para o portfólio
de investimentos imobiliários da MetLife
A gestão ambiental da MetLife abrange investimentos
significativos em oportunidades de construção
sustentável e energia renovável. A equipe da MetLife
Real Estate Investments leva em consideração os fatores
ambientais, sociais e de governança (ESG) em todo o
portfólio de ativos. A equipe estabeleceu um Comitê
e Grupo de Trabalho de ESG para se manter a par dos
riscos ESG e identificar oportunidades para reduzir o
impacto ambiental dos imóveis em que investimos.

Ao responder a uma solicitação de proposta, os fornecedores
devem preencher um questionário que solicita informações
de sustentabilidade. Além disso, os fornecedores cruciais
e de alto impacto são avaliados com base em critérios de
sustentabilidade através do programa de pontuação da
gestão de fornecedores da MetLife. A MetLife colabora com
nossos fornecedores principais e cruciais para reduzir suas
emissões de gases de efeito estufa.

Programa de Cadeia de
Suprimentos do CDP
A MetLife é membro do Programa de Cadeia
de Suprimentos do CDP desde 2012, e foi
uma das 89 organizações a participarem dele
em 2016. Por meio deste programa, reunimos
informações sobre atividades de redução de
emissões de nossos fornecedores utilizando o
questionário anual da cadeia de suprimentos
do CDP. A MetLife trabalha continuamente
para envolver mais fornecedores por meio
deste programa e está em vias de realizar o
objetivo de envolver 100 de nossos principais
fornecedores até 2020.

Em 2015, a MetLife criou um Desafio de Energia e
Sustentabilidade para nosso portfólio de patrimônio
imobiliário. Este desafio visa aumentar a conscientização
sobre a sustentabilidade ao incentivar a gestão dos imóveis
em nosso portfólio de investimentos a compartilhar ideias
e competir entre si em termos de redução do consumo
de energia, desvio de resíduos e economia de água, entre
outras métricas. O Fairmont Hotel em Washington, D.C.
foi o vencedor do desafio de 2015. O Fairmont está se
transformando para reduzir o consumo de energia e água
e as emissões de carbono, e adicionou uma colmeia no
telhado que fornece mel fresco para o seu restaurante e bar.

Promover a sustentabilidade da cadeia de
suprimentos
A MetLife está empenhada em usar nosso poder de
compra para criar mudanças positivas. A MetLife compra
materiais de construção e móveis produzidos de maneira
sustentável, materiais de limpeza ecológicos, papel
com conteúdo reciclado pós-consumo, equipamentos
de tecnologia da informação com certificação ENERGY
STAR e tecnologias de iluminação e água eficientes em
termos de consumo de energia.
Uma parte significativa do impacto de carbono da
MetLife vem de nossos fornecedores. Para mitigar o
impacto de nossa cadeia de suprimentos, procuramos
fazer negócios com organizações que operam de forma
responsável e acolhem a gestão ambiental. Por meio
do nosso Programa de Sustentabilidade da Cadeia de
Suprimentos, a MetLife incorporou a sustentabilidade no
processo de seleção e gerenciamento de fornecedores.
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Leia mais
•

Resposta da MetLife ao CDP

•

Histórias ambientais: leia mais sobre as iniciativas
ambientais da MetLife em nosso site.

•

Destaques históricos: o foco da MetLife nos benefícios
de um meio ambiente saudável remonta a 1871.

•

Atributos ambientais: a sede da MetLife em Nova York
foi projetada com a economia de energia, eficiência no
consumo de água, qualidade do ar e outros atributos
ambientais em mente.

•

EcoChallenge: a competição EcoChallenge de duas
semanas da MetLife, realizada em abril de 2016,
demonstrou que pequenas ações dos colaboradores
resultam em grandes mudanças.
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Sobre este relatório
Leia mais sobre os Padrões de
Relatórios de Sustentabilidade
GRI em: www.globalreporting.org
Questões relevantes da MetLife
•

Gestão de riscos

•

Satisfação dos clientes

•

Satisfação dos colaboradores

•

Relações governamentais e gestão do
risco regulatório

•

Acessibilidade aos produtos e inclusão financeira

•

Competitividade global

Preparamos nossas divulgações de 2016 de acordo com o Padrão de Publicação de Relatórios de Sustentabilidade da Global
Reporting Initiative (GRI): opção Essencial (Core).
As Diretrizes da GRI fornecem uma estrutura reconhecida mundialmente para que empresas mensurem e divulguem seu
desempenho ambiental, econômico, social e de governança. Ao aderir a esta estrutura, nós nos comunicamos com uma
linguagem comum com empresas e organizações em todo o mundo. Preparar nossas divulgações dessa maneira aumenta a
comparabilidade e a qualidade das informações que fornecemos.
A MetLife publicou recentemente o Relatório Global Impact de 2015 em junho de 2016. A Fundação MetLife também publica
um relatório anual. A MetLife pretende publicar relatórios futuros anualmente.
Este relatório contém dados correspondentes ao ano civil de 2016. Incluímos informações de todas as operações globais da
MetLife. Todas as informações são de 31 de dezembro de 2016, salvo indicação em contrário.
Não buscamos verificação externa para o relatório completo. Os números que apresentamos para gases de efeito estufa de
2016 para todos os escopos foram verificados pela empresa de análise de dados Trucost, como parte do nosso processo de
produção de relatórios do CDP.

Aplicação dos Princípios da GRI para definir o conteúdo dos relatórios
Realizamos uma análise de materialidade em 2014 para identificar as principais questões a serem abordadas em nossos
relatórios. Consulte o Relatório Global Impact 2013 da MetLife para obter uma descrição do processo de análise de
materialidade. Para cada tópico relevante, identificamos onde os impactos ocorrem para tal tópico na seção do limite de
tópicos do índice GRI.

Convidamos você a enviar comentários, dúvidas
e feedback sobre este relatório.

A seção Divulgações padrão específicas: aspectos e limites dos aspectos do índice GRI fornece informações sobre limites
relacionados a questões relevantes.

Entre em contato
conosco pelo e-mail:

Saiba mais

globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
Nova York, NY 10166
www.metlife.com
Todas as informações são de 31 de dezembro de 2016,
salvo indicação em contrário.

Visite nosso site Global Impact em www.metlifeglobalimpact.com para acessar todos os nossos relatórios, resumos e índices
GRI. Há também traduções dos relatórios e documentos de apoio disponíveis em vários idiomas.
Convidamos os membros da comunidade de investimentos a explorar mais detalhadamente nossas divulgações e classificações
de ESG por meio das principais plataformas de dados do mercado, incluindo:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Declarações legais
Nota sobre declarações prospectivas
Estes materiais podem conter ou incorporar informações
de referência que incluem ou estão baseadas em
declarações prospectivas no âmbito do significado
da Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários
Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de
1995 dos EUA. Declarações prospectivas descrevem
expectativas ou previsões de eventos futuros. Essas
declarações podem ser identificadas pelo fato de que
não se referem estritamente a fatos históricos ou atuais.
Elas usam palavras como "antecipar", "estimar", "esperar",
"projetar", "pretender", "planejar", "acreditar" e outras
palavras e termos de significado semelhante, ou que
estejam relacionados a períodos futuros, em relação
com uma discussão sobre desempenho operacional ou
financeiro futuro. Em particular, incluem declarações
relativas a ações futuras, possíveis serviços ou produtos,
desempenho futuro ou resultados de serviços ou produtos
atuais e previstos, esforços de vendas, despesas,
resultado de contingências, como processos judiciais,
tendências nas operações e resultados financeiros.
Qualquer uma ou todas as declarações prospectivas
podem vir a ser incorretas. Elas podem ser afetadas
por hipóteses erradas ou por riscos e incertezas
conhecidos ou desconhecidos. Muitos desses fatores
serão importantes para determinar os resultados reais
futuros da MetLife, Inc., suas subsidiárias e afiliadas.
Essas declarações se baseiam em expectativas atuais
e no ambiente econômico atual, e envolvem diversos
riscos e incertezas difíceis de prever. Essas declarações
não constituem garantias de desempenho. Os resultados
reais podem diferir materialmente daqueles expressos
ou implícitos nas declarações prospectivas. Riscos,
incertezas e outros fatores que podem causar tais
diferenças incluem os riscos, incertezas e outros fatores
identificados nos relatórios protocolados pela MetLife,
Inc. junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Entre esses fatores estão: (1) condições difíceis nos
mercados de capitais globais; (2) maior volatilidade
e interrupção nos mercados de capitais e de crédito
globais, que podem afetar nossa capacidade de atender
às necessidades de liquidez e de acesso a capital,
incluindo por meio dos nossos instrumentos de crédito,

gerar renda de taxas e receita relacionada ao mercado
e financiar requisitos de reservas estatutárias, e podem
exigir que ofereçamos garantias ou façamos pagamentos
relacionados a quedas no valor de ativos específicos,
incluindo ativos que apoiam riscos cedidos a algumas das
nossas resseguradoras cativas ou acordos de cobertura
associados a esses riscos; (3) exposição a riscos de
mercados financeiros e de capitais globais, incluindo como
resultado da notificação do Reino Unido de que sairá da
União Europeia, de outras crises na Europa e da possível
saída de um ou mais países da Zona do Euro; (4) impacto
da abrangente reforma na regulamentação do setor de
serviços sobre nós, incluindo a possível regulamentação
da MetLife Inc. como uma instituição financeira não
bancária sistemicamente importante, ou outro; (5) diversas
iniciativas de regulamentação exigidas ou permitidas pela
Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e de Proteção a
Consumidores, que possam afetar o modo como realizamos
negócios, incluindo aquelas que forçam a liquidação
de determinadas instituições financeiras; (6) mudanças
regulatórias, legislativas ou fiscais relacionadas às
nossas operações de seguros, internacionais ou outras
que possam afetar o custo, ou a demanda, dos nossos
produtos ou serviços ou aumentar os custos ou encargos
administrativos relacionados à concessão de benefícios
aos colaboradores; (7) resultados adversos ou outras
consequências dos litígios, arbitragem ou investigações
normativas; (8) acontecimentos imprevistos que possam
atrasar, prevenir ou afetar adversamente a separação da
Brighthouse Financial; (9) nossa capacidade de lidar com
dificuldades, passivos imprevistos, deficiências de ativos
ou ações de agências de classificação decorrentes de (a)
aquisições de negócios e integração e gerenciamento do
crescimento de tais negócios adquiridos, (b) alienações
de negócios por venda, oferta pública inicial, segregação
parcial ou de outra forma, incluindo a incapacidade de
alcançar o benefício operacional previsto de tais transações
e quaisquer restrições, responsabilidades, perdas ou
obrigações de indenização decorrentes de quaisquer
serviços de transição ou acordos tributários relacionados
à separação de qualquer negócio ou da falha de tal
separação de se qualificar para qualquer tratamento livre

de impostos pretendido; (c) participação em joint ventures,
ou (d) reorganizações de entidades legais; (10) possíveis
riscos à liquidez e outros resultantes da nossa participação
em um programa de empréstimos de valores mobiliários e
em outras transações, incluindo qualquer débito incorrido
pela empresa separada relacionado a tal separação;
(11) prejuízos e inadimplências de investimentos e mudanças
nas avaliações de investimentos; (12) mudanças nas
pressuposições relacionadas a avaliações de investimentos,
custos de aquisição da apólice diferida, incentivos a
vendas diferidas, valor ou reputação do negócio adquirido;
(13) deteriorações do fundo de comércio e prejuízos
realizados ou deteriorações do valor de mercado de ativos
não líquidos; (14) inadimplências de nossos empréstimos
hipotecários; (15) inadimplências ou degradação no crédito
de outras instituições financeiras que possam nos afetar de
modo negativo; (16) riscos econômicos, políticos, jurídicos,
cambiais e outros relacionados às nossas operações
internacionais, inclusive no que diz respeito às flutuações
das taxas de câmbio; (17) piora na nossa capacidade de
pagamento de sinistros, solidez financeira ou classificações
de crédito; (18) deterioração da experiência de "closed
block" estabelecida em conexão com a reorganização da
Metropolitan Life Insurance Company; (19) disponibilidade
e eficácia de acordos de resseguro, hedging ou
indenização, bem como qualquer inadimplência ou falha
das contrapartes em cumprir os acordos; (20) diferenças
entre a experiência real com sinistros e as pressuposições
de subscrição e reservas; (21) ineficácia dos procedimentos
e políticas de gestão de riscos; (22) prejuízos causados
por catástrofes; (23) custo crescente e capacidade
de mercado limitada para financiamentos de reservas
de seguros de vida estatutários; (24) aumento de
concorrência acirrada, incluindo com respeito a preços,
ingresso de novos concorrentes, consolidação de
distribuidores, desenvolvimento de novos produtos
por concorrentes novos e existentes e concorrência
por pessoal; (25) exposição a perdas relacionadas a
benefícios de garantia de anuidades variáveis, inclusive
relacionadas a crises significativas e sustentadas ou a
uma volatilidade extrema em mercados de ações, taxas
de juros reduzidas, comportamento, mortalidade ou
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longevidade do segurado não antecipados e qualquer
ajuste em risco de descumprimento; (26) restrições
legais, normativas ou outras que afetem a capacidade
da MetLife, Inc. de pagar dividendos e recomprar ações
ordinárias; (27) a dependência principal da MetLife, Inc.
e de suas subsidiárias controladoras, como companhias
controladoras, em dividendos de suas subsidiárias para
atingir suas metas de fluxo de caixa livre e satisfazer
obrigações de pagamento de dívida e as restrições
normativas aplicáveis sobre tal capacidade das subsidiárias
de pagar tais dividendos; (28) a possibilidade de o Conselho
de Administração da MetLife, Inc. influenciar o resultado
dos votos de acionistas por meio das disposições sobre
votos da Confiança do Segurado da MetLife; (29) mudanças
nos padrões, práticas e/ou políticas de contabilidade;
(30) aumento nas despesas relacionadas a planos de
pensão e pós-aposentadoria, bem como planos de saúde
e outros benefícios a colaboradores; (31) incapacidade de
proteger nossos direitos de propriedade intelectual ou
queixas de violação dos direitos de propriedade intelectual
de terceiros; (32) dificuldades em comercializar e distribuir
produtos através dos nossos canais de distribuição;
(33) disposições de leis e de nossos documentos de
incorporação podem atrasar, impedir ou evitar aquisições
e combinações corporativas que envolvam a MetLife;
(34) efeitos de interrupção nos negócios ou retração
econômica devido a ataques terroristas, ataques on-line,
outras hostilidades ou catástrofes naturais, incluindo
qualquer impacto relacionado no valor do nosso portfólio
de investimentos, nossos sistemas de recuperação de
desastres, sistemas de informações on-line ou outros e
planejamento de continuidade de gestão; (35) qualquer
falha na proteção da confidencialidade das informações dos
clientes; (36) a eficácia dos nossos programas e práticas
em evitar incentivar nossos colaboradores a assumir riscos
excessivos; e (37) outros riscos e incertezas descritos,
periodicamente, nos protocolamentos da MetLife, Inc. junto
à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A MetLife, Inc. não assume quaisquer obrigações de
vir a público corrigir ou atualizar quaisquer declarações
prospectivas caso a MetLife, Inc. tome conhecimento,
posteriormente, de que as referidas declarações
provavelmente não se concretizarão. Consulte outras
divulgações que a MetLife, Inc. faz sobre assuntos
relacionados nos relatórios fornecidos à Comissão de
Valores Mobiliários dos EUA.

Nota explicativa sobre informações financeiras não GAAP
Os ativos gerenciados (conforme definido abaixo) são uma
medida financeira baseada em metodologias diferentes
dos princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados
Unidos da América ("GAAP"). A MetLife utiliza "Ativos
administrados" para descrever ativos em seu portfólio
de investimentos da conta geral que são gerenciados
ativamente e refletidos por valor justo estimado. A MetLife
acredita que o uso de ativos gerenciados aumenta a
compreensão e a comparabilidade de sua carteira geral
de investimentos em contas, excluindo ativos como
empréstimos de apólices, outros ativos investidos,
empréstimos hipotecários mantidos para venda e
empréstimos hipotecários comerciais detidos por entidades
consolidadas de titularização, pois substancialmente todos
esses ativos não são gerenciados ativamente no portfólio
de investimentos em conta geral da MetLife. Opções de
valor justo e valores mobiliários também são excluídos, pois
são compostos primariamente por investimentos vinculados
a unidades, direcionados ao titular do contrato, em que
ele, e não a MetLife, direciona o investimento dos fundos.
Empréstimos hipotecários e determinados investimentos
imobiliários também foram ajustados do valor real de
posse para o valor justo estimado. A reconciliação dos

investimentos totais para ativos gerenciados é apresentada
abaixo. Informações adicionais sobre os investimentos
da MetLife estão disponíveis no Suplemento Financeiro
Trimestral da MetLife, Inc. do trimestre encerrado em
31 de dezembro de 2016 e no Relatório Anual da MetLife,
Inc. no Formulário 10-K do ano encerrado em 31 de
dezembro de 2016, cada um dos quais pode ser acessado 
por meio da página Relações com Investidores da MetLife
em http://investor.metlife.com. Ativos Administrados é
uma medida financeira não-GAAP, e não deve ser vista
como um substituto para Investimentos Totais, a medida
GAAP mais diretamente comparável.
Garantias se aplicam a determinados produtos de seguros
e anuidades (e não a ações, produtos variáveis e de
orientação de investimentos) e estão sujeitas aos termos,
exclusões e limitações do produto e à solidez financeira e à
capacidade de pagamento de sinistros da seguradora.

Reconciliação dos investimentos totais para ativos administrados
Investimentos totais (em bilhões de US$)

US$ 500,4

Mais caixa e equivalentes de caixa

17,9

Mais ajuste de valor justo

6,4

Menos empréstimos hipotecários comerciais detidos por entidades consolidadas de titularização

0,1

Menos empréstimos de apólices
Menos outros ativos investidos
Menos empréstimos hipotecários retidos para venda
Menos opções de valor justo e valores imobiliários
Ativos administrados
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11,0
23,2
13,9
US$ 476,5
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Dados de desempenho da MetLife de 2016
DADOS OPERACIONAIS
Operações (US$ milhões)
Ativos totais
Investimentos totais
Passivos totais
Patrimônio dos acionistas
Lucros retidos

2016
898.764
500.393
831.284
67.480
34.480

2015
877.933
495.459
809.437
68.419
35.519

2014
902.337
505.995
829.678
72.560
32.020

2013
885.296
488.779
822.313
62.096
27.332

2012
836.781
517.052
771.823
64.837
25.205

63.476
39.153
19.947
63.671
40.804
(999)
804

69.951
38.545
19.281
62.481
38.714
2.148
5.322

73.316
39.067
21.153
64.512
39.102
2.465
6.339

68.199
37.674
22.232
64.174
38.107
661
3.391

68.150
37.975
21.984
66.708
37.987
128
1.362

1.736
0,63

1.653
4,57

1.499
5,42

1.119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

Portfólio global
Corporação com grau de investimento
Finanças estruturadas
Empréstimos hipotecários
Governos estrangeiros
Governo e agências dos EUA
Investimento à vista e de curto prazo
Corporação com grau especulativo
Patrimônio imobiliário
Patrimônio corporativo

2016
32,9%
13,1%
15,9%
12,0%
12,1%
5,4%
3,6%
3,0%
2,0%

2015
33,5%
14,1%
14,8%
10,8%
13,3%
4,8%
3,8%
2,7%
2,2%

2014
34,2%
14,4%
13,3%
11,1%
13,0%
4,1%
4,4%
3,0%
2,5%

2013
36,0%
14,8%
12,8%
12,0%
9,9%
4,8%
4,3%
3,0%
2,4%

Total

100%

100%

100%

100%

Exercício
de 2016

Exercício
de 2015

Exercício
de 2014

Exercício
de 2013

Receitas totais
Prêmios
Lucro líquido do investimento
Despesas totais
Benefícios e sinistros dos detentores de apólices de seguro
Reserva para despesas com impostos de renda
Receita líquida
Dividendos sobre ações ordinárias
Rendimento por ação (US$)
Retorno sobre ações (em %)

DADOS DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS DE IMPACTO
Investimentos de impacto da MetLife (US$ milhões)

Exercício1
de 2016

Exercício
de 2015

Exercício
de 2014

Exercício
de 2013
Valor justo

Investimentos

Investimentos

Investimentos

Investimentos

Investimentos em moradias comunitárias acessíveis
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais

US$ 1.804
US$ 9.683
US$ 9.288
US$ 15.991

US$ 1.640
US$ 9.692
US$ 7.780
US$ 15.854

US$ 1.564
US$ 9.105
US$ 15.387

US$ 1.485
US$ 6.761
-

US$ 298
US$ 174
US$ 2.354
US$ 1.251

US$ 446
US$ 969
US$ 1.679
US$ 1.840

US$ 481
US$ 1.121
US$ 586

US$ 334
US$ 508
-

US$ 36.766

US$ 34.966

US$ 26.056

US$ 8.246

US$ 4.077

US$ 4.934

US$ 2.188

US$ 842

Valor justo

Total
1 Exercício = Demonstração do resultado do exercício

Valor justo

Valor justo
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Dados da força de trabalho
NOSSA FORÇA DE TRABALHO GLOBAL
Total¹

Mulheres

Homens

Categoria de emprego
Regular
Temporário

57.889
ND

28.391
ND

29.493
ND

Tipo de emprego
Período integral
Meio período

53.566
4.333

26.266
2.125

27.295
2.198

Discriminação da força de trabalho
Colaboradores
Agentes e empreiteiros

57.889
39.079

28.391
7.693

29.493
9.828

Força de trabalho por região²
Estados Unidos/Canadá
América Latina
Ásia
EMEA

19.415
8.245
25.558
4.671

11.265
5.234
9.335
2.557

8.147
3.010
16.222
2.114

Feminino %
40%
55%
20%
31%

Masculino %
60%
45%
80%
69%

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

22%
17%
0%
0%

64%
63%
10%
0%

14%
20%
90%
100%

1 Os totais incluem colaboradores cujo gênero não está registrado. Colaboradores da ProVida não estão incluídos. 2 A força de trabalho inclui somente colaboradores regulares.

DIVERSIDADE DE COLABORADORES E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO3
Sexo4
Vendas
Não vendas
Grupo Executivo (inclui não-EUA)
Conselho de Administração
Idade4
Vendas
Não vendas
Grupo Executivo
Conselho de Administração
Etnia e raça

Vendas
Não vendas
Grupo Executivo
Conselho de Administração

Brancos

Negros
ou afroamericanos

Hispânicos
ou latinos

80%
72%
80%
76%

10%
12%
0%
8%

5%
6%
10%
8%

Asiáticos Índios norteNão
americanos especificado
ou nativos
do Alasca

2%
8%
10%
8%

1%
0%
0%
0%

Duas ou Nativos do Havaí
mais raças
ou das Ilhas do
Pacífico

1%
0%
0%
0%

3 Apenas EUA. Devido aos arredondamentos, os números podem não totalizar 100%. 4 Os totais de sexo e idade não corresponderão devido a pessoal não identificado no nosso sistema.

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
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Dados da força de trabalho (continuação)
TREINAMENTO DE COLABORADORES E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO
Média de horas de treinamento por ano5
Não vendas
Vendas

Mulheres
4,2
3,2

Homens
4,4
2,9

Colaboradores com avaliações de desempenho6
Não vendas
Vendas

Mulheres
95,2%
28,0%

Homens
95,8%
25,4%

5 Os números de treinamento de colaboradores incluem apenas atividades de treinamento capturadas em nosso Sistema de Gestão de Aprendizagem, incluindo treinamento com base em habilidades e treinamento
em conformidade. Os dados incluem cursos de treinamento feitos on-line (cursos virtuais) e cursos ministrados por instrutores. 6 Os números de avaliação de desempenho refletem somente colaboradores que
receberam classificações de desempenho e tiveram seu feedback de desempenho inserido no sistema ePerformance da empresa. O desempenho pode ser mensurado separadamente do sistema on-line. Alguns
dados de gênero não estão disponíveis em nosso sistema, pois os colaboradores não trabalham mais na empresa.

NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE7
Contratações

Total

Mulheres
Homens
Demissões
Mulheres
Homens
7 Somente EUA.

Total

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

299
230

502
407

113
109

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

342
312

947
854

592
482

Taxa

Taxa

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

1,5%
1,2%

2,6%
2,1%

0,6%
0,6%

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

1,8%
1,6%

4,9%
4,4%

3,0%
2,5%
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Dados ambientais
MEIO AMBIENTE
20161

2015

2014

2013

2012

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

18,05
11,49
15
5,02
10
2,35

Emissões de gases do efeito estufa (toneladas de CO2e)
Emissões brutas Escopo 1 (sem compensação de carbono)
Emissões brutas Escopo 2 baseadas nas unidades
Emissões Escopo 2 baseadas no mercado4
Emissões Escopo 3 (viagens de negócios globais)5
Compensações de carbono
Intensidade das emissões (toneladas de CO2e por FTE6)
Intensidade das emissões (toneladas de CO2e por pé quadrado)

17.527
109.224
0
33.559
70.637
1,36
0,01

20.134
109.773
36.031
4.640
1,39
0,01

20.240
113.414
31.671
5.405
1,41
0,01

23.268
119.270
26.665
4.841
1,52
0,01

24.381
124.601
28.346
4.213
1,57
0,01

Energia (MWh)
Consumo total de eletricidade
Certificados de energia renovável
Intensidade energética (MWh por FTE6)
Intensidade energética (MWh por pé quadrado)
Investimento de capital em energia renovável (US$ milhões)

240.183
204.588
1,31
0,009
-

238.458
101.648
1,34
0,010
628

241.026
116.724
1,36
0,011
146

254.337
84.692
1,47
0,009
225

264.236
72.671
1,51
0,009
899

6.425.042
2.391.720
4.033.322
63%
300.929

6.928.069
2.763.521
4.164.548
60%
286.385

6.315.606
2.490.229
3.825.377
61%
214.663

6.227.180
2.847.340
3.379.840
54%
552.584

6.119.522
2.969.579
3.149.943
51%
604.539

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,3958
0,0155

71.267
5,6195
0,0147

86.834
6,4864
0,0179

Propriedades
Propriedades globais (milhões de pés quadrados)2
Propriedades nos EUA (milhões de pés quadrados)2
Energy Star da EPA (Nº de prédios certificados)3
Energy Star da EPA (milhões de pés quadrados)3
LEED (Nº de edifícios certificados)
LEED (milhões de pés quadrados)

Resíduos (lb.)2
Total de resíduos gerados
Total de resíduos enviados para aterros sanitários
Total de resíduos reciclados
Desvio de resíduos (% reciclada)
Resíduos eletrônicos de toda a empresa7
Água (kgal)3
Consumo total de água
Intensidade de uso dos recursos hídricos (kgal por FTE6)
Intensidade de uso dos recursos hídricos (kgal por pé quadrado)

1 Em 2016, de acordo com o Padrão Corporativo de Contabilização e Comunicação, GHG Protocol, recalculamos nossas emissões de gases de efeito estufa, nossos dados de energia e certificação de construção
sustentável para refletir um limite de controle operacional (ano atual de 2016 até o ano base de 2012). Nota: os dados aqui relatados serão diferentes se comparados com os dados relatados em fontes anteriores,
pois as fontes anteriores refletirão um limite de controle financeiro. 2 Os números de propriedades representam a área média em pés quadrados de nosso portfólio imobiliário para cada ano. 3 Portfólio de escritórios
administrados nos EUA. 4 Inclui RECs (Certificados de energia renovável). 5 Convertidas para viagens de negócios globais, extrapoladas historicamente, quando necessário, devido a dados limitados. 6 Colaborador de
período integral. 7 Peso total reciclado, reutilizado e revendido para todas as unidades.
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Dados ambientais (continuação)
EMISSÕES ESCOPO 1 EM 20161
Tipo de GEE

Toneladas de CO2e

Óleo
combustível

Gás
natural

Gasolina
da frota

CO2

Doméstica
Internacional
Total

122,66
186
308,97

9.860
2.731
12.591

4.613
n/d
4.613

CH4

Doméstica
Internacional
Total

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Doméstica
Internacional
Total

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Emissões de CO2 biogênicas

Doméstica
Internacional
Total

n/d
n/d
618

n/d
n/d
25.182

n/d
n/d
9.226

1 Em 2016, de acordo com o Padrão Corporativo de Contabilização e Comunicação, GHG Protocol, recalculamos nossas emissões de gases de efeito estufa, nossos dados de energia e certificação de construção
sustentável para refletir um limite de controle operacional (ano atual de 2016 até o ano base de 2012). Nota: os dados aqui relatados serão diferentes se comparados com os dados relatados em fontes anteriores,
pois as fontes anteriores refletirão um limite de controle financeiro.

CONSUMO DE ENERGIA POR TIPO 20161
Tipo de energia
Eletricidade
Combustível (óleo combustível, gás natural e gasolina da frota)
Consumo de energia total

MWh
240.183
87.426
327.609

1 Em 2016, de acordo com o Padrão Corporativo de Contabilização e Comunicação, GHG Protocol, recalculamos nossas emissões de gases de efeito estufa, nossos dados de energia e certificação de construção
sustentável para refletir um limite de controle operacional (ano atual de 2016 até o ano base de 2012). Nota: os dados aqui relatados serão diferentes se comparados com os dados relatados em fontes anteriores,
pois as fontes anteriores refletirão um limite de controle financeiro.
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Filantropia
FUNDAÇÃO METLIFE
Doações da Fundação MetLife (US$ milhões)
Inclusão financeira
Pesquisas em medicina e saúde
Artes e cultura
Juventude/Educação
Desenvolvimento comunitário
Envolvimento dos colaboradores

2016
US$ 30,37
US$ 1,48
US$ 2,71
US$ 3,53
US$ 3,41
US$ 1,53

2015
US$ 29,65
US$ 1,72
US$ 2,86
US$ 3,03
US$ 3,22
US$ 2,09

2014
US$ 27,25
US$ 1,86
US$ 3,10
US$ 2,82
US$ 3,37
US$ 2,67

2013
US$ 16,77
US$ 4,73
US$ 5,67
US$ 6,41
US$ 5,51
US$ 3,41

Total

US$ 43,03

US$ 42,57

US$ 41,07

US$ 42,50
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GRI 102: Divulgações gerais 2016
Divulgações

Descrição

Referência cruzada ou resposta

Informações adicionais

Perfil organizacional
102-1

Nome da organização

MetLife, Inc.

102-2

Atividades, marcas, produtos
e serviços

Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 5-7
Formulário 10-K de 2016, pág. 5-18, 225-226

102-3

Endereço da sede

200 Park Ave., Nova York, NY 10166

102-4

Localização das operações

Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 7
Formulário 10-K de 2016, pág. 6-16
Localizações globais

102-5

Propriedade e forma jurídica

Corporação C

102-6

Mercados atendidos

Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 7
Formulário 10-K de 2016, pág. 6-20

102-7

Escala da organização

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de desempenho, pág. 23-24
Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 5
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 47-48
Formulário 10-K de 2016, pág. 5, 39, 200-204

102-8

Informações sobre
colaboradores e outros
trabalhadores

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de desempenho, pág. 23-24
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 48-49

102-9

Cadeia de suprimentos

Relatório Global Impact: Proteger o meio ambiente, pág. 43
Compras Globais da MetLife

102-10

Mudanças significativas na
organização e na sua cadeia de
suprimentos

Formulário 10-K de 2016, pág. 6, 89, 361

102-11

Princípio ou abordagem de
precaução

Relatório Global Impact: Visão geral, Garantir a estabilidade:
gestão de riscos e governança, pág. 7
Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e integridade,
pág. 16-17

102-12

Iniciativas externas

Nenhuma.

A MetLife possui muitos agentes e empreiteiros independentes
que a ajudam a vender produtos e fornecem apoio administrativo,
conforme necessário. A MetLife não tem nenhuma variação
significativa nos números de empregos.
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GRI 102: Divulgações gerais 2016 (continuação)
Divulgações

Descrição

Referência cruzada ou resposta

Informações adicionais

Perfil organizacional (continuação)
102-13

Afiliação a associações

Algumas das associações de políticas, pesquisa e comerciais com as
quais mantemos relações incluem:
• Conselho Americano de Seguradoras de Vida
• Conselho do Atlântico
• Instituição Brookings
• Business Council for International Understanding
• Coalizão de Setores de Serviços
• Conselho das Américas
• Conselho das Relações Exteriores
• Associação de Genebra
• Programa sobre Sistemas Financeiros Internacionais da Escola de
Direito de Harvard
• Instituto de Finanças Internacionais
• Sociedade do Japão
• Sociedade da Coreia
• Centro Nacional de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (NCAPEC)
• Instituto Peterson para Economia Internacional
• Associação de Comércio Internacional de Washington (WITA);
Centro de Políticas Bipartidárias; Instituto CATO
Algumas das associações ambientais com as quais mantemos
relações incluem:
• Carbon Disclosure Project
• CoreNet Global
• Sustainability Roundtable, Inc.
• Departamento de Energia dos Estados Unidos
• Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
• Green Building Council Estados Unidos

Estratégia
102-14

Declaração do principal
tomador de decisões

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do
Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2

Valores, princípios, padrões e
normas de comportamento

Relatório Global Impact: Visão geral, Garantir a estabilidade:
gestão de riscos e governança, pág. 7
Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 6
Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e integridade,
pág. 17-19

Ética e integridade
102-16

Propósito e Valores da MetLife
Código de Conduta Profissional da Gestão Financeira da MetLife
Código de Conduta nos Negócios e Ética dos Diretores da MetLife
Conduta Corporativa da MetLife
Código de Conduta dos Colaboradores da MetLife
Governança Corporativa da MetLife
Ética e integridade da MetLife
Política de Privacidade do Cliente da MetLife
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GRI 102: Divulgações gerais 2016 (continuação)
Divulgações

Descrição

Referência cruzada ou resposta

Informações adicionais

Estrutura de governança

Steven A. Kandarian é Presidente do Conselho de Administração,
Presidente e CEO da MetLife, Inc. Há 12 membros no Conselho de
Administração da MetLife, sendo 11 deles independentes. O Conselho
de Administração é formado pelos seguintes comitês:

Convocação para Assembleia Geral dos Acionistas 2017, pág. 23-32
Governança Corporativa na MetLife
Carta de Governança e Responsabilidade Corporativa

Governança
102-18

•
•
•

Auditoria
Remuneração
Governança e Responsabilidade Corporativa

O Comitê de Governança e Responsabilidade Corporativa supervisiona
o Programa de Investimento Social da MetLife, as iniciativas de
diversidade e atividades relacionadas a questões de sustentabilidade
e ambientais.
Engajamento das partes interessadas
102-40

Lista de grupos de partes
interessadas

Consideramos que nossas partes interessadas incluem investidores,
acionistas, clientes, colaboradores, órgãos reguladores e as
comunidades nas quais operamos.

102-41

Acordos de negociação
coletiva

Ver explicação.

102-42

Identificação e seleção de
partes interessadas

Engajamo-nos principalmente com entidades ou indivíduos que tenham
o mais alto potencial de impacto em nossas operações comerciais.

102-43

Abordagem para engajar as
partes interessadas

Relatório Global Impact: Visão geral, Um parceiro de confiança:
atendendo às necessidades dos clientes, pág. 11
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar
uma melhor experiência ao cliente, pág. 21

Em 2016, a MetLife concluiu com sucesso a implementação do
programa NPS 360, que inclui os seguintes quatro estudos NPS:

Investidores: engajamento por meio dos protocolamentos anuais
e obrigatórios feitos junto à SEC, apresentações para investidores,
participação em exposições itinerantes e interação direta.
Clientes: engajamento por meio de contato direto e conversas
(contínuas); pesquisas de satisfação do cliente (incluindo pesquisas do
Net Promoter) e respostas a solicitações de propostas (RFPs).
Colaboradores: pesquisas anuais com colaboradores, incluindo
a pesquisa global de saúde organizacional; avaliações anuais de
desempenho; conversas diretas com supervisores/gestores.
Governos: engajamento contínuo em nível internacional, nacional,
regional e local; participação em associações setoriais por meio de
associação anual.
Comunidades: engajamento por meio das atividades da Fundação
MetLife e do voluntariado dos colaboradores.

•

Não monitoramos minuciosamente esta métrica devido às
diferenças entre definições de acordos de negociação coletiva nos
diversos locais. Estimamos que de 20% a 25% dos colaboradores
de fora dos EUA (que não são de agências) são cobertos por esses
acordos. Nos Estados Unidos, não temos um acordo de negociação
coletiva que abranja os colaboradores.

•
•
•

NPS transacional (tNPS) - lançado em 2012
NPS de relacionamento (rNPS)
NPS competitivo (cNPS)
NPS do colaborador (eNPS)

A implementação desses estudos nos coloca no caminho para nos
tornar mais centrados no cliente e oferecer ao cliente a melhor
experiência do setor.
Não realizamos nenhum engajamento específico com partes
interessadas como preparação para o desenvolvimento deste relatório.
Convocação para Assembleia Geral dos Acionistas 2017
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GRI 102: Divulgações gerais 2016 (continuação)
Divulgações

Descrição

Referência cruzada ou resposta

Informações adicionais

Relatório Global Impact: Visão geral, Um parceiro de confiança:
atendendo às necessidades dos clientes, pág. 11
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar
uma melhor experiência ao cliente, pág. 21

Principais conclusões do programa NPS 360:

Engajamento das partes interessadas (continuação)
102-44

Principais tópicos e
preocupações levantadas

Investidores: as preocupações dos investidores normalmente se
concentram em gestão de riscos, estratégia e resultados de negócios,
conformidade e tópicos semelhantes. Respondemos ao relatório do
investidor do CDP (Carbon Disclosure Project) anualmente.
Clientes: os clientes normalmente se interessam pela facilidade de
acesso aos nossos produtos e serviços, seu custo, qualidade e suporte.
Recebemos RFPs de clientes pedindo informações ambientais e outras
de responsabilidade corporativa e respondemos a elas com os dados e
informações disponíveis.
Governos: Relatório de impacto global: Gerir os riscos com ética e
integridade, pág. 18
Comunidades: Relatório Global Impact: Fundação MetLife, pág. 35-39

•

Uma visão mais abrangente da experiência do cliente em cada
mercado é proporcionada se todos os três tipos de pesquisas
tNPS forem implementados juntos, incluindo Novos negócios,
Experiência de atendimento e Experiência com sinistros.

•

Ao ignorar os escores absolutos do NPS (que tendem a ser
afetados por fatores culturais) e concentrar-se em rankings
competitivos, a MetLife tem o melhor desempenho na América
Latina (México: 1º e MetLife do Chile: 4º).

•

Ao longo do tempo, a melhoria mais significativa dos níveis de
tNPS ocorreu no Japão.

•

A interação com o cliente emerge como o fator motivador mais
importante do NPS em todos os países.

Convocação para Assembleia Geral dos Acionistas 2017

Prática de geração de relatórios
102-45

Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas

Formulário 10-K de 2016, Anexo 21.1

102-46

Definição do conteúdo dos
relatórios e limites dos tópicos

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

Os impactos em potencial associados às nossas atividades
comerciais se estendem para além das nossas unidades físicas.
Por meio dos nossos investimentos, produtos, fornecedores e
contratações, buscamos ser uma presença positiva em todas as
economias e regiões em que atuamos.
Para entender melhor a amplitude do nosso alcance, desenvolvemos
um diagrama simples de cadeia de valor. Mapeamos as questões
relevantes para as etapas da nossa cadeia de valor onde pode haver
impactos relacionados. Utilizamos o mapa da cadeia de valor para
estabelecer os limites para os tópicos relevantes, conforme listado
neste Índice.

102-47

Lista de tópicos relevantes

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

Propriedade ativa
Comportamento anticoncorrencial
Desempenho econômico
Emprego
Impactos econômicos indiretos
Presença no mercado
Marketing e rotulagem
Comunidades locais
Portfólio de produtos
Políticas públicas
Conformidade socioeconômica
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GRI 102: Divulgações gerais 2016 (continuação)
Divulgações

Descrição

Referência cruzada ou resposta

Informações adicionais

Prática de geração de relatórios (continuação)
102-48

Reafirmações de informações

Em 2016, recalculamos nossas emissões de gases de efeito estufa,
nossos dados de energia e certificação de construção sustentável para
refletir um limite de controle operacional (ano atual de 2016 até o ano
base de 2012).

102-49

Mudanças nos relatórios

Nenhuma mudança significativa.

102-50

Período do relatório

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

102-51

Data do relatório mais recente

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

102-52

Ciclo do relatório

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

102-53

Ponto de contato para
perguntas sobre o relatório

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

102-54

Declarações de geração de
relatórios de acordo com os
Padrões GRI

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

102-55

Índice de conteúdo da GRI

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44
Índice GRI, pág. 53-64

102-56

Garantia externa

Relatório Global Impact: Sobre este relatório, pág. 44

Relatório Global Impact da MetLife de 2015
Relatório da Fundação MetLife de 2016
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GRI 103: Tópicos e limites de tópicos 2016
Tópicos relevantes

Referência cruzada da abordagem da gestão

Entidades externas relevantes

GRI 201: Desempenho
econômico 2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2
Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 5-7
Relatório Global Impact: Fundação MetLife, pág. 35-39
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas comunidades, pág. 12-15
Formulário 10-K de 2016, pág. 85-96, 107-132
Relatório da Fundação MetLife de 2016

Comunidades
Concorrentes
Clientes
Investidores
Órgãos reguladores
Resseguradoras
Fornecedores
Parceiros de vendas

GRI 202: Presença no
mercado 2016

Relatório Global Impact: MetLife — Navigating Life Together, pág. 5-7
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, pág. 20-25
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas comunidades, pág. 12-15
Relatório Global Impact: Fundação MetLife, pág. 35-39

Comunidades
Concorrentes
Clientes
Investidores
Órgãos reguladores
Resseguradoras
Parceiros de vendas

GRI 203: Impactos econômicos
indiretos 2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2
Relatório Global Impact: Visão geral, Nossas metas do Global Impact, pág. 5
Relatório Global Impact: Nossas metas do Global Impact, pág. 11
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas comunidades, pág. 12-15
Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e integridade, pág. 16-19
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, pág. 20-25

Comunidades
Clientes

GRI 206: Comportamento
anticoncorrencial 2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2
Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e integridade, pág. 16-19
Código de Conduta, pág. 29-36

Concorrentes
Clientes
Investidores
Órgãos reguladores

GRI 401: Emprego 2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2
Relatório Global Impact: Criar um excelente lugar para se trabalhar, pág. 26-29
Carreiras na MetLife
Benefícios a colaboradores da MetLife

N/D

GRI 405: Diversidade e
igualdade de oportunidades
2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Nossas metas do Global Impact, pág. 5
Relatório Global Impact: Nossas metas do Global Impact, pág. 10
Relatório Global Impact: Sustentar uma cultura de diversidade e inclusão, pág. 30-32
Diversidade e inclusão globais

N/D

GRI 413: Comunidades
locais 2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2
Relatório Global Impact: Visão geral, Nossas metas do Global Impact, pág. 5
Relatório Global Impact: Nossas metas do Global Impact, pág. 11
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, pág. 20-25
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas comunidades, pág. 12-15
Relatório Global Impact: Fundação MetLife, pág. 35-39

Comunidades

Econômicos

Sociais
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GRI 103: Tópicos e limites de tópicos 2016 (continuação)
Tópicos relevantes

Referência cruzada da abordagem da gestão

Entidades externas relevantes

GRI 415: Política pública 2016

Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e integridade, pág. 16-19

Clientes
Investidores
Órgãos reguladores

GRI 417: Marketing e
rotulagem 2016

Relatório Global Impact: Visão geral, Mensagem do Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO, pág. 2
Relatório Global Impact: Visão geral, Nossas metas do Global Impact, pág. 5
Relatório Global Impact: Nossas metas do Global Impact, pág. 9
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, pág. 20-25

Clientes
Investidores
Órgãos reguladores
Parceiros de vendas

GRI 419: Conformidade
socioeconômica 2016

Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos para proporcionar uma melhor experiência ao cliente, pág. 20-25
Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e integridade, pág. 16-19
Formulário 10-K de 2016, pág. 361-370

Clientes
Investidores
Órgãos reguladores
Parceiros de vendas

GRI G4: Portfólio de
produtos 2016

Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas comunidades, pág. 12-15
Investimentos da MetLife

Clientes
Investidores
Órgãos reguladores

GRI G4: Propriedade ativa 2016

Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas comunidades, pág. 12-15
Investimentos da MetLife

Comunidades
Clientes
Investigadores
Órgãos reguladores

Sociais (continuação)
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GRI 200-400: Divulgações específicas aos tópicos 2016
Tópicos da GRI

Divulgações

Descrição da divulgação

Referência cruzada da divulgação

201-1

Valor econômico direto gerado e
distribuído

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 23
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas
comunidades, pág. 13
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 47
Formulário 10-K de 2016, pág. 200-372
Relatório da Fundação MetLife de 2016

201-2

Implicações financeiras e outros
riscos e oportunidades devido às
mudanças climáticas

Mudança climática, CDP 2017, 5.1, 6.1

202-2

Proporção de membros do
alto escalão contratados na
comunidade local

Ver explicação.

Omissões e explicações

Econômicos
GRI 201: Desempenho
econômico 2016

GRI 202: Presença no
mercado 2016

100% dos membros do alto escalão das unidades
operacionais importantes são contratados em suas
comunidades locais.
Para este relatório, "alto escalão" é definido como os
dirigentes da empresa, o termo "locais" é definido
como colaboradores nascidos ou com direito legal de
residir indefinidamente no mesmo mercado geográfico
da operação e "unidades operacionais importantes"
são definidas como unidades com pelo menos 750
colaboradores.

GRI 203: Impactos
econômicos indiretos 2016

GRI 205: Anticorrupção
2016*

203-1

Investimentos em infraestrutura e
serviços oferecidos

Relatório Global Impact: Visão geral, Garantir a
estabilidade: gestão de riscos e governança, pág. 9
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas
comunidades, pág. 13-14
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos
para proporcionar uma melhor experiência ao cliente,
pág. 23-25

203-2

Impactos econômicos indiretos
significativos

Relatório Global Impact: Fundação MetLife, pág. 35-39
Relatório da Fundação MetLife de 2016

205-1

Operações submetidas a avaliações
de riscos relacionados à corrupção

Todas as operações globais da MetLife são submetidas a
uma avaliação de riscos anticorrupção pelo menos uma
vez por ano, enquanto atividades de acompanhamento e
testes contínuas asseguram que os principais controles
anticorrupção reduzam os riscos com eficácia.

205-2

Comunicação e treinamento em
políticas e procedimentos de
combate à corrupção.

A Política Anticorrupção Global da MetLife foi divulgada
em idiomas locais para todos os colaboradores da
MetLife no mundo. A política também está disponível
nos sites globais da Intranet da MetLife para que todos
os colaboradores possam acessá-la. Terceiros também
recebem treinamento sobre a política da MetLife por
meio de um folheto que é fornecido a todos os terceiros
com os quais trabalhamos no mundo.
Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e
integridade, pág. 17-19

GRI 206: Comportamento
anticoncorrencial 2016

206-1

Ações judiciais movidas por
concorrência desleal, práticas
antitruste e monopolistas.

*Indicadores adicionais não relacionados aos tópicos relevantes da GRI.

Nenhuma no nível corporativo.
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GRI 200-400: Divulgações específicas aos tópicos 2016 (continuação)
Tópicos da GRI

Divulgações

Descrição da divulgação

Referência cruzada da divulgação

Omissões e explicações

302-1

Consumo de energia dentro da
organização

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 26
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 50

Não houve consumo de energia gerada de aquecimento,
refrigeração ou vapor. A MetLife não vende energia.

302-3

Intensidade energética

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 25
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 50

302-4

Redução do consumo de energia

Relatório Global Impact: Visão geral, Nossas metas do
Global Impact, pág. 5
Relatório Global Impact: Nossas metas do Global
Impact, pág. 11

305-1

Emissões diretas de gases do efeito
estufa (Escopo 1)

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 25
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 50

Nossa metodologia de cálculo de emissões se baseia no
Protocolo de Gases do Efeito Estufa. Os gases incluídos
no cálculo são CO2, CH4 e N2O. As possíveis taxas de
aquecimento global utilizadas são do Segundo Relatório de
Avaliação do IPCC, de 1995. A abordagem de consolidação
para as emissões é baseada no controle financeiro.

305-2

Emissões indiretas de gases do
efeito estufa decorrentes de energia
(Escopo 2)

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 25
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 50

Nossa metodologia de cálculo de emissões se baseia no
Protocolo de Gases do Efeito Estufa. Os gases incluídos
no cálculo são CO2, CH4 e N2O. As possíveis taxas de
aquecimento global utilizadas são do Segundo Relatório de
Avaliação do IPCC, de 1995. A abordagem de consolidação
para as emissões é baseada no controle financeiro.

305-3

Emissões indiretas de gases do efeito
estufa (Escopo 3)

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 25
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 50

Nossa metodologia de cálculo de emissões se baseia no
Protocolo de Gases do Efeito Estufa. Os gases incluídos
no cálculo são CO2, CH4 e N2O. As possíveis taxas de
aquecimento global utilizadas são do Segundo Relatório de
Avaliação do IPCC, de 1995. A abordagem de consolidação
para as emissões é baseada no controle financeiro.

305-4

Intensidade de emissões de gases do
efeito estufa

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 25
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 50

305-5

Redução de emissões de gases do
efeito estufa

Relatório Global Impact: Visão geral, Nossas metas do
Global Impact, pág. 5
Relatório Global Impact: Nossas metas do Global
Impact, pág. 11

401-1

Contratações de novos
colaboradores e rotatividade de
colaboradores

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 25
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 49

Ambientais
GRI 302: Energia 2016*

GRI 305: Emissões 2016*

GRI 401: Emprego 2016

*Indicadores adicionais não relacionados aos tópicos relevantes da GRI.
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GRI 200-400: Divulgações específicas aos tópicos 2016 (continuação)
Tópicos da GRI

Divulgações

Descrição da divulgação

Referência cruzada da divulgação

Omissões e explicações

401-2

Benefícios concedidos regularmente
a colaboradores de tempo integral
da organização, mas não a
colaboradores temporários ou em
regime de meio período

Ver explicação.

A MetLife fornece benefícios a todos os colaboradores
de tempo integral dos EUA e esses planos geralmente
estão disponíveis para colaboradores de meio período
que trabalhem 20 horas por semana ou mais, mas não
para trabalhadores contratados ou de meio período que
trabalhem menos de 20 horas por semana. Entre esses
benefícios estão:
• Plano de saúde
• Plano odontológico
• Cobertura contra invalidez de curto e longo prazo
• Seguro de vida pago pela empresa
• Plano de investimento e poupança 401(k)
• Ações da MetLife estão disponíveis como uma
opção de investimento voluntário dentro do nosso
plano 401(k) e também como parte dos nossos
programas de prêmios de incentivos em ações para
colaboradores com cargos e salários altos
• Plano de aposentadoria com benefício definido por
saldo de caixa
• Contas de despesas flexíveis de saúde e
dependentes
• Oportunidade de ganhar dividendos do programa
Working on Wellness creditados nas contribuições
dos colaboradores para cobertura médica
• Seguro de vida opcional pago pelo empregador
• Plano de serviços jurídicos
• Seguro para doenças graves

404-1

Média de horas de treinamento por
ano por colaborador

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 24
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 49

404-2

Programas para atualizar as
habilidades dos colaboradores
e programas de assistência de
transição

Relatório Global Impact: Visão Geral, Capacitação dos
colaboradores: uma equipe global, pág. 15
Relatório Global Impact: Criar um excelente lugar para
se trabalhar, pág. 28
Desenvolvimento de talentos da MetLife

404-3

Percentual de colaboradores que
recebem regularmente avaliação de
desempenho e de desenvolvimento
de carreira, discriminado por gênero
e categoria funcional.

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 24
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 49

405-1

Diversidade de órgãos de
governança e colaboradores

Relatório Global Impact: Visão geral, Dados de
desempenho, pág. 24
Relatório Global Impact: Dados de desempenho, pág. 48

Sociais

GRI 404: Treinamento e
Educação 2016*

GRI 405: Diversidade
e igualdade de
oportunidades 2016*

*Indicadores adicionais não relacionados aos tópicos relevantes da GRI.

Benefícios a colaboradores da MetLife
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GRI 200-400: Divulgações específicas aos tópicos 2016 (continuação)
Tópicos da GRI

Divulgações

Descrição da divulgação

Referência cruzada da divulgação

Omissões e explicações

GRI 406: Sem
discriminação 2016*

406-1

Incidentes de discriminação e
medidas corretivas tomadas

Ver explicação.

A MetLife é ocasionalmente processada em vários
fóruns e jurisdições por colaboradores atuais e/ou excolaboradores, que alegam diversas violações das leis
de EEO (Oportunidades iguais de emprego). A MetLife
faz sua defesa nesses processos e, em muitos casos,
consegue o indeferimento de todas as alegações.
Ocasionalmente, a MetLife tem entrado em acordo
em algumas reivindicações para evitar os custos dos
processos judiciais, sem admissão de
qualquer responsabilidade.

GRI 413: Comunidades
locais 2016

413-1

Operações com programas de
engajamento da comunidade
local, avaliações de impactos e
desenvolvimento local.

Ver explicação.

Este indicador não é aplicável à MetLife.

G4-FS13

Pontos de acesso em áreas com
baixa densidade populacional ou
economicamente desfavorecidas,
discriminados por tipo.

Relatório Global Impact: Visão geral, Um parceiro de
confiança: atendendo às necessidades dos clientes,
pág. 11-13
Relatório Global Impact: Simplificar nossos produtos
para proporcionar uma melhor experiência ao cliente,
pág. 24
Relatório da Fundação MetLife de 2016

Em muitos dos mercados em que atuamos, distribuímos
seguros por meio de parcerias com organizações como
bancos, comerciantes, operadores de telefonia móvel
e grupos de afinidade. Este é um exemplo do nosso
esforço para crescer nos mercados emergentes.

G4-FS14

Iniciativas para melhorar o acesso
a serviços financeiros para pessoas
desfavorecidas.

Ver explicação.

A MetLife se empenha para melhorar o acesso a seus
produtos e serviços para pessoas desfavorecidas. Em
vários países do mundo, trabalhamos com parceiros
de outros setores para alcançar segmentos mais
amplos da população. Por exemplo, na Colômbia e
no Brasil, trabalhamos com empresas de serviços
públicos vendendo apólices de seguros de acidentes
pessoais porta a porta e por telefone com prêmios tão
baixos quanto US$ 2,50 por mês. No Egito e no Chile,
trabalhamos com os principais operadores de telefonia
móvel vendendo por telefone serviços de seguros de
acidentes pessoais e assistência para a base de clientes
deles por um preço de aproximadamente US$ 5 por mês.

GRI 415: Política
pública 2016

415-1

Contribuições políticas

Relatório Global Impact: Gerir os riscos com ética e
integridade, pág. 18
Relatório de Atividades Políticas 2016

A MetLife proíbe contribuições políticas fora dos
Estados Unidos sem a aprovação expressa do diretor
de Relações Internacionais com Governos. Não fizemos
contribuições políticas fora dos Estados Unidos em 2016.

GRI 417: Marketing e
rotulagem 2016

417-3

Incidentes de não conformidade
em relação a comunicações de
marketing.

Ver explicação.

O DFS afirma que a empresa está violando a Seção
219.4(p) do Regulamento do Departamento N° 34-A
porque em nossos materiais publicitários da FMLI a
MetLife, Inc. e a Metropolitan Life Insurance Company
são mais proeminentes do que a FMLI. Em sua opinião,
isso pode ser enganoso para os consumidores,
dando a impressão de que outra entidade pode ter
responsabilidade financeira no âmbito de uma apólice
emitida pela FMLI.

Sociais (continuação)

*Indicadores adicionais não relacionados aos tópicos relevantes da GRI.
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GRI 200-400: Divulgações específicas aos tópicos 2016 (continuação)
Tópicos da GRI

Divulgações

Descrição da divulgação

Referência cruzada da divulgação

Omissões e explicações

GRI 418: Privacidade do
cliente 2016*

418-1

Queixas e reclamações comprovadas
relativas à violação de privacidade e
perda de dados de clientes.

Ver explicação.

O número de reclamações recebidas é informação
confidencial. A MetLife tem um compromisso de longa
data de proteger a segurança, confidencialidade e
integridade das informações pessoais, bem como de
cumprir todas as leis e regulamentações de privacidade
e proteção de dados aplicáveis. Com essa finalidade,
a MetLife possui uma política de privacidade global
que estabelece padrões mínimos para toda a empresa
sobre a coleta, uso e proteção de informações pessoais,
e procedimentos administrativos, físicos e técnicos
específicos para proteger a segurança das informações
de identificação pessoal. Como outras organizações, a
MetLife ocasionalmente sofre violações de segurança,
que podem ser descritas em geral como o acesso
não autorizado, perda, divulgação ou direcionamento
indevido de informações de identificação pessoal.
Quando um desses incidentes ocorre, a MetLife possui
uma equipe de resposta a incidentes que toma medidas
imediatas para minimizar qualquer impacto no item em
questão, além de seguir os requisitos legais aplicáveis,
investigar a causa raiz e corrigir a causa subjacente, se
necessário, para ajudar a prevenir futuros incidentes. A
equipe inclui profissionais de privacidade, advogados e
parceiros de negócios.

GRI 419: Conformidade
socioeconômica 2016

419-1

Descumprimento das leis e
regulamentações na área social e
econômica

Formulário 10-K de 2016, pág. 361-370

Consideramos multas "significativas" aquelas listadas em
nosso Formulário 10-K.

GRI G4: Portfólio de
produtos 2016

G4-FS7

Valor monetário dos produtos e
serviços com benefício social,
separados por linha de negócios e
discriminados por objetivo.

Relatório Global Impact: Visão geral, Garantir a
estabilidade: gestão de riscos e governança, pág. 9
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas
comunidades, pág. 14
Programas de investimento social da MetLife

G4-FS8

Valor monetário dos produtos e
serviços com benefício ambiental,
separados por linha de negócios e
discriminados por objetivo.

Relatório Global Impact: Visão Geral, Geração de
impacto positivo: nossa liderança climática, pág. 19
Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas
comunidades, pág. 14

G4-FS10

Percentual e número de empresas do
portfólio da instituição com as quais
a organização relatora interagiu em
relação a questões socioambientais.

Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas
comunidades, pág. 14-15

A MetLife avalia com muita atenção os riscos e
benefícios apresentados por cada investimento,
incluindo os fatores ambientais, sociais, econômicos
e de governança relevantes.

G4-FS11

Percentual de ativos sujeitos a
triagem ambiental ou social
(positiva e negativa).

Relatório Global Impact: Criar valor: investir nas
comunidades, pág. 14-15

A MetLife avalia com muita atenção os riscos e
benefícios apresentados por cada investimento,
incluindo os fatores ambientais, sociais, econômicos
e de governança relevantes.

Sociais (continuação)

GRI G4: Propriedade
ativa 2016

*Indicadores adicionais não relacionados aos tópicos relevantes da GRI.
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A MetLife está comprometida em ajudar as pessoas, as famílias e as comunidades de todo o mundo a superarem as voltas e reviravoltas da vida. Trabalhamos arduamente para servir como um parceiro confiável para
todos os nossos clientes e superar os desafios do futuro juntos.
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