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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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Mensagem do Presidente do Conselho de
Administração, Presidente e CEO
Grandes empresas sobrevivem e prosperam adaptando-se continuamente ao mundo que
as rodeia. A MetLife passou a ser uma das maiores companhias de seguros do mundo nos
últimos 149 anos porque evoluiu para atender às mudanças das necessidades dos nossos
clientes.
Em 2016, tomamos uma série de medidas audaciosas para transformar a MetLife e
posicionar a empresa para ser bem-sucedida em uma grande variedade de ambientes
econômicos. A mais importante delas foi o lançamento de nossa estratégia corporativa
atualizada, que reafirma nosso compromisso de gerar valor ao aproveitar nossas vantagens
competitivas.

Steve Kandarian, presidente do
Conselho de Administração,
presidente e CEO da MetLife, e
Steve Goulart, vice-presidente
executivo e diretor de investimentos,
à esquerda, responderam a
perguntas durante uma reunião geral
com colaboradores realizada em
conjunto com a inauguração da nova
sede de investimentos de última
geração da empresa em Whippany,
NJ, em setembro de 2016.

Avançamos também em outras frentes. Preparamo-nos para separar nosso negócio
de varejo dos EUA, criando uma nova empresa chamada Brighthouse Financial, que se
concentrará na venda de seguros de vida e anuidades a indivíduos nos Estados Unidos.
Também vendemos nossa força de agentes dos EUA para a MassMutual. Passo a passo,
estamos transformando a MetLife em uma empresa mais simples, mais focada e ágil.
Ao reinventarmos a maneira como fazemos negócios, estamos prestando muita atenção
às expectativas de todas as partes interessadas com as quais nos relacionamos: clientes,
acionistas, colaboradores e comunidades. Estamos empenhados em operar de forma
responsável e gerar impacto global positivo. Nossos esforços foram reconhecidos no ano
passado pela inclusão da MetLife no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do
Norte, um dos mais proeminentes parâmetros de sustentabilidade corporativa.
Nossas outras conquistas notáveis durante

o ano incluíram:
•


Expansão
da nossa carteira de investimentos de impacto - como energia renovável,
habitação a preços acessíveis, infraestrutura e títulos municipais - para mais de
US$ 36 bilhões.

•

Conquista do Prêmio de Liderança Climática da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
por nossas ambiciosas metas de redução de emissões de gases causadores do efeito
estufa e por realizar nosso objetivo de neutralizar as emissões de carbono até o final
de 2016.

•

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.

•

Inclusão no primeiro Bloomberg Financial Services Gender Equality Index (Índice de
Igualdade de Gêneros em Empresas de Serviços Financeiros).

•

Ter um dos conselhos de administração mais diversos de qualquer empresa da Fortune
500, conforme reconhecido pela Deloitte e pela Alliance for Board Diversity.

•

Conquista do reconhecimento “Uma excelente experiência de atendimento ao cliente” do
J.D. Power Certified Contact Center ProgramSM para a maneira como nossos negócios de
aposentadoria institucional lidam com os contatos dos clientes.

•

Inauguração de uma sede de investimentos de última geração em Whippany, NJ, que
demonstra nosso compromisso em criar espaços de trabalho saudáveis e
 produtivos para
todos os colaboradores.

Além disso, 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.
Estou confiante de que a MetLife continuará a gerar impactos globais positivos à medida
que avançarmos com nossa transformação e nos esforçarmos para construir um futuro mais
sustentável para todas as partes interessadas com as quais nos relacionamos.

Steven A. Kandarian
Presidente do Conselho de Administração,
Presidente e CEO
MetLife, Inc.
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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.

•

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.

Garantir a estabilidade: gestão de riscos e governança
•

Inclusão pela primeira vez no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade (DJSI). 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.

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.

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.

•

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.

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

4

Nossas
metas do
Global Impact
Em 2015, a MetLife estabeleceu metas que se
relacionam com interações com colaboradores,
clientes, fornecedores, comunidades e o meio
ambiente. Esse é nosso primeiro relatório sobre
o progresso obtido rumo à realização dessas
metas. Pretendemos apresentar um relatório
sobre o progresso a cada ano, à medida que nos
empenhamos para causar um impacto global.

Alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável
A MetLife contribui para a realização dos objetivos de desenvolvimento
sustentável por meio de nossas operações comerciais e iniciativas globais.
Ao longo deste relatório, indicamos como nossas atividades apoiam
os objetivos.
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META

PROGRESSO

Metas de
gestão de
riscos
e ética

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. Em 31 de dezembro de 2016, 98% dos colaboradores haviam
concluído o treinamento.

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

Dentro do planejado. Nossas declarações de apetite por riscos permitem que
a gestão e o Conselho de Administração compreendam, avaliem e gerenciem
riscos. As declarações de apetite por riscos são revisadas anualmente.

Metas para
clientes

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

Realizada. Em 2016, a MetLife implementou o programa NPS 360, que inclui
quatro tipos de estudos NPS.

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 melhorou em 2016.

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

Dentro do planejado. Implementamos vários programas, incluindo mais de 200
atividades Wellness for Life em 44 países, a iniciativa de saúde e bem-estar
Desafio Global Corporativo na EMEA, renovação das marcas de programas globais
de bem-estar e divulgação mais ampla de mensagens para os 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. Duas iniciativas globais compartilharam mensagens sobre
saúde, e programas em 43 países forneceram oportunidades para a prática de
comportamentos saudáveis e
 recebimento de serviços, como vacinas e exames.

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, DBRNs ao redor do mundo proporcionaram aos seus
membros oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, oportunidades
para estabelecer redes de contatos, apoio mútuo e envolvimento comunitário.

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

Dentro do planejado. Em 2016, aumentamos em 16% nosso engajamento
com fornecedores com perfis diversificados. 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. Em 2016, 90% das solicitações de propostas da MetLife
incluíram pelo menos um fornecedor de perfil diversificado.

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.

Metas da
Fundação
MetLife

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. No final de 2016, reservamos mais de US$ 123 milhões como
parte da nossa meta de US$ 200 milhões.

Metas
ambientais

Neutralizar nossa pegada de carbono em 2016
e depois.

Realizada. A MetLife alcançou a neutralidade em emissões de carbono em 2016 ao
colocar em prática medidas de eficiência energética, reduzir as viagens de negócios
e apoiar projetos de redução de emissões e geração de energia renovável.

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

Dentro do planejado. A MetLife continua a gerar reduções no consumo de energia
por meio de projetos de investimento em reformas e atualizações de instalações.

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

Dentro do planejado, por meio de projetos de eficiência energética, melhores
práticas de espaços de trabalho, consolidação imobiliária e uso de ferramentas de
colaboração para reduzir as viagens de trabalho.

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.

Metas para
colaboradores

Metas de
diversidade
de
fornecedores

* Para uma descrição mais detalhada do nosso progresso, leia nosso relatório completo, disponível em metlifeglobalimpact.com.
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Garantir a
estabilidade
Gestão de riscos e governança
A cultura de gestão de riscos, ética e
integridade da MetLife está integrada à
essência da organização, o que significa
que os colaboradores de todos os níveis e
departamentos assumem a responsabilidade.
Avaliamos e aperfeiçoamos continuamente
nossas práticas de gestão de riscos e ética para
assegurar que se alinhem com a estratégia da
nossa empresa.
Aplicamos rigorosos controles de
gerenciamento de riscos para proteger os
ativos dos nossos clientes e cumprir nossas
promessas por décadas no futuro.
Esta abordagem permite que nossos clientes
confiem em nós para assumirmos riscos, para
que eles não precisem fazer isso.
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Como colocar a ética em prática?

Código de Conduta
da MetLife

O foco da MetLife na ética e na integridade é evidente
desde o primeiro dia de trabalho de cada colaborador.
Uma das primeiras coisas que pedimos aos membros da
equipe é que leiam nosso Código de Conduta e concluam
sessões de treinamento sobre temas como o Código de
Conduta, gestão de riscos, combate à lavagem de dinheiro e
segurança da tecnologia da informação.

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.

Na sequência da nossa Avaliação de Ética Global de
2015, lançamos uma campanha contínua para aumentar
a conscientização ética e encorajar os colaboradores
a expressar suas preocupações. Também criamos o
“Ethical Way Compass”, um conjunto de ferramentas
destinado a encorajar o diálogo entre os colaboradores e a
administração sobre dilemas éticos no local de trabalho.

Como a MetLife gerencia os riscos?
Temos uma sólida estrutura de gerenciamento de riscos.
Nosso Diretor Global de Riscos e os diretores regionais de
gerenciamento de riscos em todo o mundo implementam
processos e políticas de governança, ao mesmo tempo em
que preveem e respondem aos riscos locais e regionais.

Gestão de riscos
O Conselho de Administração da
MetLife analisa e aprova nossa
“Declaração de Apetite por
Riscos Empresariais” todos os
anos. Este documento descreve
como decidimos quais riscos são
aceitáveis e quais devemos evitar.

Os colaboradores estão no centro da nossa abordagem de
gerenciamento de riscos. Concentramo-nos no treinamento,
não apenas para gestores e diretores de gerenciamento
de riscos, mas para todos os colaboradores, para que
possam nos ajudar a identificar, gerenciar e mitigar os
riscos. Nossa estrutura de “Três Linhas de Defesa” coloca os
colaboradores na linha de frente da gestão de riscos, como
parte integrante de seu trabalho no dia-a-dia.

O Diretor Global de Riscos da
MetLife também apresenta um
painel de controle de riscos para
o Comitê de Finanças e Riscos do
Conselho de Administração em
cada uma das seis reuniões que
realiza ao ano.

“Nossos negócios prosperam graças à
confiança — a confiança que nossos clientes
depositam em nossos produtos, nossa
solidez financeira e nossos colaboradores.”
–Código de Conduta da MetLife

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL 10
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Meta: a liderança planejada da MetLife em questões
de política apoia a Meta de Desenvolvimento Sustentável
10.5: melhorar a regulamentação dos mercados
financeiros globais.

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Os programas da MetLife para manter nossa cultura ética apoiam a
Meta de Desenvolvimento Sustentável 16.6: desenvolver instituições
responsáveis e transparentes.
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Como cumprimos nossas obrigações a
longo prazo?
A carteira de investimentos da MetLife inclui valores
mobiliários e ativos de origem privada. Investimos em
ativos que oferecem retornos competitivos e ajustados ao
risco que ajudam a garantir que possamos cumprir nossas
promessas financeiras. As distribuições de ativos refletem a
combinação de passivos nos negócios globais da MetLife.
Mais de 800 profissionais de investimentos trabalham
arduamente todos os dias para posicionar nosso portfólio
global de ativos gerenciados para o futuro, aproveitando
as oportunidades de hoje. Avaliamos com muita atenção
os riscos e benefícios apresentados por cada investimento,
incluindo os fatores ambientais, sociais, econômicos e de
governança relevantes.

Investir para ter impacto
Definimos “investimentos de impacto” como aqueles
que geram benefícios sociais e/ou ambientais e também
proporcionam retornos econômicos. Nossos investimentos
de impacto incluem investimentos em habitações
comunitárias e economicamente acessíveis, investimentos
ecológicos, investimentos em infraestrutura e títulos
municipais. Por exemplo, 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.

US$ 26,2
bilhões
US$ 1,8
bilhão

Fundação MetLife

Redução dos riscos
de aposentadoria na
América Latina
Com o apoio da Fundação
MetLife, uma organização sem
fins lucrativos chamada ideas42
está estabelecendo parcerias
com instituições financeiras
para analisar como as pessoas
decidem tirar proveito das
soluções financeiras, como o
planejamento da aposentadoria.
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, a ideas42 criou
táticas para aumentar a poupança
de aposentadoria, como débitos
automáticos de contas bancárias,
exercícios individualizados de
definição de metas e campanhas
de conscientização pública.

A MetLife tem US$ 26,2 bilhões em investimentos em infraestrutura de
impacto comunitário (parte do investimento total de US$ 44 bilhões em
infraestrutura), que ajudam a atender às necessidades de habitação acessível,
educação e saúde, fornecer serviços essenciais, como aeroportos, estradas e
portos, e desenvolver energia renovável.
Os investimentos comunitários de US$ 1,8 bilhão incluem habitação a
preços acessíveis, instalações comunitárias e outras transações que
atendem às pessoas e comunidades de baixa renda.
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Um parceiro
de confiança
Atendendo às necessidades dos clientes
Na MetLife, atendemos aos nossos clientes ao
ouvir atentamente e moldar nossos produtos
e serviços para atender às suas necessidades.
As expectativas dos nossos clientes estão
em rápida evolução e estamos respondendo
simplificando soluções, digitalizando nossos
negócios, compartilhando conhecimento e
fortalecendo nossa organização de atendimento
ao cliente.
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Como ouvimos aos clientes?

Beautiful: uma solução
inspirada no cliente

Em 2015 e 2016, fizemos um enorme esforço para conhecer os pontos de
vista dos nossos clientes e clientes em potencial. Reunimos informações
quantitativas de mais de 58.000 pessoas sobre seu relacionamento
com a MetLife e como está nosso desempenho em comparação com
os concorrentes. E tivemos conversas em países tão diversos quanto o
Chile, China, Japão, Coreia, México, Polônia, Emirados Árabes Unidos e
Estados Unidos - para ouvir o que essas pessoas tinham a dizer sobre suas
esperanças, frustrações e necessidades não atendidas.

Um produto da MetLife chamado
Beautiful ganhou o Prêmio Inovação
do Ano no Asia Insurance Industry
Awards de 2016.
O Beautiful proporciona às mulheres
na Ásia acesso a cuidados de
saúde, além de serviços de apoio,
como academias e guias de
refeições saudáveis. As mulheres
que participam podem receber
recompensas por melhorarem sua
saúde. O Beautiful mostra como os
produtos da MetLife evoluíram para
atender melhor aos nossos clientes
ao adicionar serviços de valor
agregado aos principais produtos
oferecidos.

Ao longo deste processo, passamos a conhecer bem os nossos clientes.
Nosso foco agora é utilizar o que aprendemos para determinar novas
direções para o desenvolvimento de negócios e produtos.

Ouvimos o que os clientes querem...
Uma maneira simples e fácil de interagir com nossos produtos e serviços.
Sentir que estamos do seu lado e trabalhamos em prol de seus melhores
interesses.
Orientação especializada para lidar melhor com os momentos críticos
da vida.
Cobertura flexível que atenda às suas necessidades nos diferentes
estágios da vida.

Compartilhamento do nosso conhecimento sobre benefícios
para funcionários
A unidade de negócios de Benefícios para Funcionários Globais da MetLife
está presente em mais de 40 países, com uma forte reputação de liderança
em termos de entender o valor dos benefícios para funcionários. Nosso
profundo conhecimento nesta área é construído com base em anos de
estudo das tendências socioeconômicas, feedback dos clientes e, mais
recentemente, análise de dados. Nosso Estudo de Tendências de Benefícios
para Funcionários, realizado anualmente, é apenas um exemplo de como
usamos insights para ajudar as empresas a ter sucesso ao adaptar as
soluções de benefícios para funcionários às necessidades exclusivas de seus
quadros de pessoal.

Transformação digital da MetLife
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 Estados Unidos 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.

SAÚDE E
BEM-ESTAR

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 3
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos em todas as idades. Os produtos inovadores e acessíveis
oferecidos pela MetLife em todo o mundo apoiam a Meta de
Desenvolvimento Sustentável 3.8: alcançar cobertura de saúde
universal, proteção financeira e acesso a serviços de saúde
para todos.
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TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Seguros ao alcance
de todos
A MetLife tenta encontrar
soluções inovadoras para fornecer
serviços financeiros às pessoas,
independentemente de onde vivem.
Na Colômbia, por exemplo, muitas
pessoas não têm acesso a seguros
para proteger sua saúde, família,
empresas e bens. Nós identificamos
essa lacuna e estabelecemos parceria
com uma empresa de serviços de
utilidade pública local para distribuir
produtos de seguro. Mais de 630.000
pessoas já obtiveram apólices de
vários tipos de seguro da MetLife,
que pagam por meio de suas contas
de serviços de utilidade pública.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 8
Promover crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente
para todos. As parcerias da MetLife para alcançar clientes
nos mercados globais apoiam a Meta de Desenvolvimento
Sustentável 8.10: fortalecer a capacidade das instituições
financeiras para expandir o acesso aos serviços financeiros.

12
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Fundação MetLife

Serviços financeiros
móveis no Nepal
Globalmente, muitas pessoas que
não possuem contas bancárias
possuem telefones celulares.
A Fundação MetLife viu isso como
uma oportunidade no Nepal, onde
uma doação de US$ 250.000
ajudou a lançar serviços financeiros
móveis, sem agências físicas.
Esse programa - Mobile Money
for the Poor (Dinheiro Móvel para
os Pobres), desenvolvido pelo
Fundo das Nações Unidas para
o Desenvolvimento de Capital e
apoiado pela Fundação MetLife permite que as pessoas economizem
para o futuro e tenham acesso
ao crédito sem precisar ir a uma
agência bancária.

Compra direta de
produtos da MetLife
Em alguns dos nossos mercados,
os clientes agora podem comprar
produtos e serviços on-line
diretamente da MetLife, em vez
de usarem um consultor.
Na China, um cliente em potencial
pode visitar nosso site e selecionar
o perfil de alguém parecido com
ele para identificar os produtos
e serviços que atendam às suas
necessidades.

Atendimento ao cliente de classe mundial
Nosso compromisso com os clientes vai além do
desenvolvimento de produtos. Também estamos focados
em fornecer ao cliente a melhor experiência de atendimento
possível. Nosso Centro de Soluções para Clientes ajuda os
clientes todos os dias do ano, muitas vezes nos momentos
mais difíceis das suas vidas. A maneira como interagimos
com eles durante esses momentos de dificuldade é algo
que eles recordam por muito tempo.

Prêmio J.D. Power
30 milhões
2.200

Em 2016, a J.D. Power reconheceu a Central de Contatos de Soluções de
Aposentadoria e Renda da MetLife por fornecer “Uma excelente experiência
de atendimento ao cliente” em nosso canal de contato telefônico ao vivo.
Como parte de sua avaliação, a J.D. Power realizou uma auditoria detalhada
de mais de 100 práticas.
O Centro de Soluções para Clientes (CSC) da MetLife atende a cerca de
30 milhões de chamadas por ano.

O CSC tem 2.200 representantes de atendimento ao cliente e agentes de
vendas dedicados a proporcionar a melhor experiência possível aos nossos
clientes.

Nota: Soluções de Aposentadoria e Renda era chamada Financiamento de Benefícios Corporativos na ocasião do recebimento do prêmio.
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Capacitação dos
colaboradores
Uma equipe global
Nossa equipe global de aproximadamente
58.000 colaboradores em mais de 40
países ajuda nossos clientes a navegar
pela jornada da vida em muitas regiões e
culturas. Em contrapartida, ajudamos nossos
colaboradores a crescer e prosperar ao
fornecer oportunidades de treinamento e
desenvolvimento, enfatizar a saúde e o bemestar e promover a diversidade e a inclusão.
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Criar uma cultura de bem-estar
Luz, espaço, opções de alimentos saudáveis, oportunidades 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. Algumas das nossas mais novas instalações
oferecem mesas para trabalhar em pé ou sentado, estações de trabalho
equipadas com esteiras e trilhas para caminhadas ao ar livre.
Também oferecemos aos colaboradores recursos on-line, incluindo
webinários e artigos, sobre temas como parentalidade, envelhecimento e
crescimento pessoal. Em 2016, nosso programa de bem-estar global lançou
duas campanhas de bem-estar corporativas. A campanha Coma, Ande,
Durma desafiou os colaboradores a comerem alimentos saudáveis com mais
frequência e descansarem bastante, e o Kit de Ferramentas de Prevenção
forneceu ferramentas de resiliência para ajudá-los a cuidar de sua saúde.

Quais são as oportunidades de desenvolvimento profissional
disponíveis para os colaboradores?
Na nossa pesquisa de saúde organizacional mais recente, muitos
colaboradores identificaram o maior crescimento e empoderamento
profissional como prioridade. Em resposta a esse desejo, continuamos a
expandir ferramentas internas e treinamento para fornecer uma experiência
de carreira autodirigida:

Uma jornada de
1,5 bilhão de passos

•

A plataforma on-line One People Place permite que os colaboradores se
inscrevam para cursos de treinamento, criem planos de aprendizagem,
vejam as ofertas de emprego e acessem informações.

•

O portal MyLearning da MetLife oferece uma variedade de recursos
on-line - os colaboradores podem aperfeiçoar suas aptidões financeiras,
participar em estudos de idiomas e buscar treinamento sobre outros tópicos.

•

Os colaboradores podem participar de treinamento abrangente, como
o MetLife Technical University International Rotation Program. Esta
experiência prática de oito semanas realizada em Cary, na Carolina do
Norte, desenvolve habilidades de negócios e aumenta o entendimento
de como colocar a excelência operacional em prática.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 3
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos em todas as idades. Os esforços de bem-estar dos
colaboradores da MetLife apoiam a Meta de Desenvolvimento
Sustentável 3.8: alcançar cobertura de saúde universal, proteção
financeira e acesso a serviços de saúde para todos.

Os colaboradores dos escritórios
da MetLife da Europa, Oriente
Médio e África deram 1,5 bilhão
de passos em 100 dias em 2016
como parte de uma iniciativa de
bem-estar multiempresas chamada
Desafio Global Corporativo.

Promoção da liderança
motivacional

O processo anual de avaliação de desempenho inclui uma discussão sobre
metas de carreira. Os colaboradores são fortemente encorajados a se
envolver ativamente na definição de suas melhores opções de trajetória
de carreira e a colaborar com seus gestores para que sejam realizadas.

SAÚDE E
BEM-ESTAR

Nossa nova sede de Investimentos
em Whippany, Nova Jersey, foi
inaugurada em setembro de 2016.
Possui 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.

Em 2016, implementamos uma
ferramenta de feedback ascendente
para todos os gestores com três
ou mais subordinados diretos.
Os gestores usam os comentários
dos colaboradores para estabelecer
metas em seus planos de
desenvolvimento pessoal.

IGUALDADE
DE GÊNERO

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 5
Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas. A Iniciativa Feminina Global da
MetLife apoia a Meta de Desenvolvimento Sustentável 5.5:
garantir oportunidades para a participação das mulheres na
liderança.
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Promoção da diversidade e inclusão
Trabalhamos arduamente para promover um ambiente de trabalho inclusivo.
Quando os colaboradores entram em qualquer um dos nossos locais de
trabalho, eles são valorizados por todos os aspectos de suas características
individuais. Equipes diversificadas geram mais ideias inovadoras e as pessoas
que se sentem incluídas são mais produtivas e têm mais prazer em trabalhar.
Uma parte fundamental da incorporação de uma mentalidade de diversidade
e inclusão é a alta administração servir de exemplo, por isso é importante
que nossos líderes tenham habilidades para criar um ambiente inclusivo.
Quando estabelecemos nossa estratégia global de D&I em 2012, lançamos o
Conselho Global de Diversidade e Inclusão - presidido pelo CEO da MetLife para sustentar nossos esforços a longo prazo em todas as regiões.
Desde então, implementamos com sucesso diversos programas de D&I e
oferecemos muitas maneiras para que todos os colaboradores prosperem.
Alguns exemplos de 2016 incluem:
•

O Quarto Fórum de Liderança Feminina Global Anual da MetLife
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. Realizamos o evento
através de streaming de vídeo ao vivo para possibilitar que um público
amplo tivesse acesso ao conteúdo.

•

O Programa de Talentos para Mulheres da Ásia, um programa de seis
meses que inclui desenvolvimento de carreira multifuncional, mentoria e
desenvolvimento de redes de contatos (networking).

•

O Programa de Desenvolvimento de Liderança Empresarial dos EUA,
um programa de rotação de três anos que introduz os futuros líderes às
diversas áreas de negócios da MetLife.

•

A MetLife DiverseAbilities, uma de nossas redes de recursos de diversidade
nos negócios, tem agora mais de 800 membros em 53 localidades.

•

A Rede de Veteranos Militares (MVET), uma de nossas redes de
recursos de diversidade nos negócios lideradas por colaboradores,
tem quase 20 capítulos e apoia veteranos militares dentro e fora da
MetLife. Em 2016, a MetLife foi homenageada como empregador Military
Friendly® (Favorável a Militares) e Empregador Favorável a Cônjuges de
Militares pela revista G.I. Jobs.

LifeChanger:
parcerias para melhorar
o bem-estar financeiro
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.

Fundação MetLife

Os colaboradores da MetLife contribuíram com mais de 90 mil horas
de trabalho voluntário em 2016
A força de trabalho global da MetLife doa milhares de horas de trabalho voluntário por ano - mais de
90 mil em 2016, um aumento de 25% em relação ao ano passado - para servir nas comunidades onde
trabalhamos. Uma das maneiras que fazemos isso é por meio da nossa longa parceria com a Taproot,
que dá aos colaboradores da MetLife a oportunidade de usar suas habilidades profissionais - em gestão,
marketing, contabilidade e outras áreas - para o bem público.
Em 2016, aprofundamos nosso relacionamento com a Taproot para fornecer consultoria de gerenciamento
à Grameen America, líder em inclusão financeira para empresárias de baixa renda. Nossa equipe de
voluntários ajudou a Grameen a aplicar princípios de gerenciamento lean para aumentar a produtividade,
mantendo a alta qualidade do atendimento ao cliente.

Geração
de impacto
positivo
Nossa liderança climática
Faz muito tempo que a MetLife se concentra
em reduzir a pegada ambiental da empresa e
garantir um planeta saudável para as próximas
gerações. Em poucas palavras, estamos
trabalhando para criar um impacto positivo
para todos os nossos clientes, funcionários e
membros das comunidades em todo o mundo.
Como parte desta missão, estamos adotando
medidas ambiciosas em relação à mudança
climática e, em dezembro de 2016, passamos a
ser a primeira seguradora dos EUA a neutralizar
sua pegada de carbono.
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Em 2016, a MetLife tornou-se a primeira seguradora dos
EUA a atingir a neutralidade em emissões de carbono.
Continuaremos a manter essa neutralidade no futuro.

Reconhecimento da
sustentabilidade

Como conseguimos neutralizar nossa pegada de carbono?
Ser neutro em carbono significa eliminar, ou compensar, todas as emissões
de gases de efeito estufa (GEE) de nossas operações, incluindo nosso
conjunto global de escritórios, viagens de negócios e frota de veículos da
unidade Automóvel e Casa.
Reduzimos nossas emissões ao buscar a eficiência energética, mudar
os comportamentos dos colaboradores, adquirir energia renovável,
acolher tecnologias sustentáveis e
 escolher produtos e serviços de
nossos fornecedores não prejudiciais ao meio ambiente. Também fizemos
atualizações de instalações e projetos de capital para reduzir o consumo de
energia. Exemplos incluem a instalação de iluminação de diodos emissores
de luz (LED), reposição de resfriadores e caldeiras, medição de demanda e
sensores de ocupação e luz diurna.
Algumas emissões de GEE, no entanto, são difíceis de eliminar - por
exemplo, algumas viagens de colaboradores sempre serão necessárias.
Nós compensamos essas emissões ao apoiar projetos de desenvolvimento
sustentável de baixa emissão de carbono que reduzem as emissões e
oferecem outros benefícios para as comunidades e os países onde a
MetLife está presente em todo o mundo. Também compramos créditos
de energia renovável associados à energia eólica, solar ou hidrelétrica.

Prêmio de Liderança Climática da
EPA de 2016 por estabelecer metas
significativas de redução de emissões
de gases de efeito estufa
Inclusão no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade da América do
Norte, um dos mais proeminentes
parâmetros de sustentabilidade
corporativa
A- no Climate Change Investor
Report do CDP de 2016, uma
classificação de liderança entre as
companhias de seguros sediadas
nos EUA

Investimentos ambientais
da MetLife
US$ 2,6 bilhões investidos em
projetos relacionados à energia
renovável
Participação acionária em 37 usinas
de energia solar e eólica que
produzem energia limpa suficiente
para suprir as necessidades de
1,3 milhão de casas
Participação de capital em
56 companhias com certificação
Leadership in Energy and
Enviromental Design (LEED)

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 7
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todos. Os investimentos da MetLife
em energia renovável e edifícios sustentáveis apoiam a Meta
de Desenvolvimento Sustentável 7.2: aumentar a participação
global da energia renovável, e a Meta de Desenvolvimento
Sustentável 7.3: duplicar as melhorias na eficiência energética.
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AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 13
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do
clima e seus impactos. O trabalho da MetLife para realizar
nossas metas ambientais apoia a Meta de Desenvolvimento
Sustentável 13.3: aumentar a conscientização e a capacidade
de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
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Apoio a projetos de desenvolvimento
sustentável com baixa emissão de carbono
A MetLife compra compensações de seis projetos em
todo o mundo que reduzem as emissões de gases de
efeito estufa e apoiam outras metas de desenvolvimento
sustentável, como o acesso à água potável, a proteção
da biodiversidade e a criação de empregos.

Restauração do Vale
do Mississippi
Reflorestamento de
40 milhões de hectares
do Vale Aluvial do
Baixo Mississippi

Conservação da floresta
tropical Choco-Darien
Apoio a meios de
subsistência sustentáveis e
redução do desmatamento
da floresta para a pecuária

Aproveitamento de
biogás do aterro sanitário
de Seneca Meadows
Extração e transporte
por gasoduto do biogás
para uma instalação de
transformação de gás
em energia

Combustível de
biomassa em Kitambar
Uso de biomassa
renovável como
combustível para evitar
o desmatamento

Fogões solares
no rio Danjiang
Substituição de
fogões a carvão
por fogões solares

Aquecedores
solares de água
na Índia
Substituição de
aquecedores de
água tradicionais
por aquecedores
de água solares

Fundação MetLife

Criação de espaços abertos
nas cidades
Parques, playgrounds e espaços abertos
são blocos de construção importantes para
comunidades saudáveis. A Fundação MetLife
estabeleceu uma parceria com a Trust for Public
Land (TPL) desde 1996 para trazer esses espaços
para bairros de baixa renda em mais de uma dúzia
de cidades dos EUA. A Fundação MetLife forneceu
mais de US$ 6,1 milhões em subvenções e a
Fundação MetLife e a MetLife também investiram
US$ 9 milhões em iniciativas sociais da TPL para
criar parques, áreas de exercícios e playgrounds.
A Fundação MetLife e a TPL ajudaram a transformar o pátio da escola Edward M. Funk Elementary
School em Queens, Nova York.
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Mobilização dos colaboradores para mudanças

“O desafio pode ter acabado
mas eu vou continuar a
fazer disso um desafio
diário até que seja parte da
minha rotina normal. Isso
tem sido muito inspirador e
informativo. Foi importante
para mim saber a quantidade
de água que eu estava
desperdiçando. Obrigado por
transformar um desafio em
um estilo de vida.”

Os colaboradores da MetLife apoiam a nossa missão de criar
um impacto positivo líquido ao tomar medidas para proteger
o nosso planeta no trabalho, no lar e nas nossas comunidades.
Somente em 2016, mais de oito mil colaboradores de todo o
mundo participaram do Our Green Impact - o programa de
engajamento ambiental da MetLife - servindo em equipes
ecológicas de seus escritórios, trabalhando como voluntários
ou participando de outros programas de conscientização
ambiental organizados pela MetLife.

MetLife EcoChallenge 2016
Nosso evento de destaque - o MetLife EcoChallenge 2016 mostrou-nos quão grande nosso impacto pode ser quando
todos participamos. Mais de 1.200 colaboradores de 22 países
participaram desta competição de duas semanas concebida
para mudar comportamentos diários insustentáveis. As
equipes ganharam pontos por completarem ações “ecoamigáveis” - como ir de bicicleta ao trabalho, comer refeições
sem carne e economizar água ao desligar a torneira - e
compartilharam o progresso realizado por meio de postagens
em blogs e fotos na plataforma EcoChallenge on-line.

– Participante do MetLife EcoChallenge

Foi uma enorme satisfação ver o forte impacto que nossos
colaboradores causaram, bem como o entusiasmo dos
participantes em todo o mundo. Juntas, as equipes deixaram
de gerar mais de 3,5 toneladas de emissões de gases de
efeito estufa em duas semanas, e 99% dos colaboradores que
responderam a uma pesquisa disseram que pretendem tornar
esses novos hábitos parte de sua vida cotidiana.

Nosso campus global de tecnologia e
operações em Cary, Carolina do Norte,
obteve a certificação LEED Platinum
em 2016, tornando-se o sexto edifício
da MetLife com a certificação LEED
Platinum e o 19º com certificação
LEED globalmente.

Por meio das oportunidades oferecidas pelo Our Green
Impact, esperamos que nossos colaboradores continuem a
fomentar a gestão ambiental e a espalhar o impacto positivo
da MetLife em todos os nossos locais de trabalho, lares e
comunidades ao redor do mundo.

Impacto coletivo do MetLife EcoChallenge - pequenas ações que geram mudanças reais

1.202

8.715

Participantes do
EcoChallenge

libras de CO2
economizadas

38.885

912

657

553

3.993

265

= 39.412

=US$7.735

galões de água
economizados

copos descartáveis
desviados de aterros
sanitários

refeições sem
carne consumidas

refeições
preparadas com
zero de desperdício
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horas de tempo
interno convertidas
em tempo ao ar livre

minutos ao ar livre

lâmpadas substituídas por
lâmpadas com eficiência
energética

economizados em
eletricidade anualmente
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Dados de
desempenho
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. Para obter mais
informações sobre nossas divulgações, incluindo
o Índice GRI, consulte nosso relatório completo
em www.MetLifeGlobalImpact.com.
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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

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$ 36.766

US$ 34.966

US$ 26.056

US$ 8.246

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
Valor justo dos investimentos de impacto da MetLife (US$ milhões)

Valor justo

Investimentos em moradias comunitárias acessíveis
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais
Total
Investimentos de impacto da MetLife (US$ milhões)

Exercício
de 2016

Valor justo

Exercício
de 2015

Valor justo

Exercício
de 2014

Valor justo

Exercício
de 2013

Investimentos

Investimentos

Investimentos

Investimentos

Investimentos em moradias comunitárias acessíveis
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais

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
-

Total

US$ 4.077

US$ 4.934

US$ 2.188

US$ 842
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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

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

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%

Brancos

Negros
ou afroamericanos

Hispânicos
ou latinos

Asiáticos

Índios norteamericanos
ou nativos do
Alasca

Não
especificado

Duas ou
mais raças

Nativos do
Havaí ou das
Ilhas do
Pacífico

80%
72%
80%
76%

10%
12%
0%
8%

5%
6%
10%
8%

2%
8%
10%
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

0%
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.

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 desempenho regulares6
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.
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NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE7
Contratações

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

Mulheres
Homens
Demissões

Total

Mulheres
Homens

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%

7 Somente EUA.

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 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.

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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Prêmios e reconhecimento de destaque

Índice de Sustentabilidade Dow
Jones da América do Norte de 2016

Bloomberg Financial Services
Índice de Igualdade de
Gênero

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

™

Revista Fortune
Empresas Mais Admiradas
do Mundo 2016

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

Revista G.I. Jobs
Empregador Favorável
a Militares

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

Revista Newsweek
Principais empresas ecológicas
do mundo em 2016

2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Agência de Proteção
Ambiental dos EUA
Prêmio 2016 Climate
Leadership Award for
Excellence—Greenhouse Gas
Management (Goal Setting)
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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
no mais recente Relatório Anual da MetLife, Inc. no Formulário 10-K (o “Relatório Anual”) protocolado junto à Comissão de Valores
Mobiliários (a “SEC”) dos EUA, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q protocolado pela MetLife, Inc. junto à SEC após a data do
Relatório Anual sob as legendas “Nota sobre declarações prospectivas” (Note Regarding Forward-Looking Statements) e “Fatores
de Risco” (Risk Factors), e outras submissões que a MetLife, Inc. faz junto à SEC. 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 quaisquer outras divulgações que a MetLife, Inc.
fizer sobre assuntos relacionados em relatórios protocolados junto à SEC.
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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

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

Entre em contato conosco
pelo e-mail:
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
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A MetLife publicou seu Relatório Global Impact de 2015
em junho de 2016 e este relatório sobre 2016 foi divulgado
em junho de 2017. 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 Quantis, 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.

Saiba mais
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

metlife.com

FP

O

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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