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A MetLife, Inc., por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços
financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar
seus clientes individuais e institucionais a navegarem por um mundo em constante transformação.
Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados
Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.
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Para ver nosso progresso em relação às Metas do Global Impact,
consulte o resumo das metas na página 41.
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Carta do Presidente do Conselho de Administração,
Presidente e CEO

Steve Kandarian, presidente
do conselho de administração,
presidente e CEO da MetLife,
reúne-se com colaboradores no
Centro de Tecnologia Global da
MetLife em Cary, na Carolina
do Norte.

2018 foi um ano crucial para a MetLife. Fizemos um progresso significativo em nossa
estratégia empresarial, incluindo a conclusão da etapa final do spinoff do nosso
negócio de varejo nos EUA. O governo dos EUA retirou seu recurso judicial em
relação à nossa vitória no Tribunal Distrital dos EUA que rescinde nossa designação de
instituição financeira sistemicamente importante. E comemoramos o 150º aniversário
da MetLife, um marco que poucas empresas conseguem alcançar. É da própria
natureza do nosso negócio investir a longo prazo, para que possamos cumprir nossas
promessas para as próximas gerações.
Quando reflito sobre a história da MetLife e meu tempo como presidente do Conselho
de Administração, presidente e CEO, sinto orgulho do impacto positivo que a MetLife
causa no mundo. Há muito tempo ocupamos uma posição de liderança em termos
de responsabilidade social corporativa, mas não podemos nos acomodar. Em 2018,
criamos uma nova função de sustentabilidade para garantir que tenhamos uma
abordagem estratégica e coordenada nessa área crucial.
Também anunciamos nossa decisão de separar as funções de diretor executivo (CEO)
e presidente do conselho de administração, algo que acreditamos servir melhor aos
interesses da empresa e de suas partes interessadas.

Ter impacto global: nossa Estratégia de Responsabilidade Corporativa
Na MetLife, vemos nosso papel como o de construir um mundo mais protegido em um período de mudanças
sem precedentes. O compromisso da empresa com a responsabilidade corporativa é essencial para esse
propósito central de negócios. Cumprimos este compromisso de muitas maneiras: por meio da segurança
que proporcionamos aos clientes, os sinistros que pagamos em seus momentos de necessidade, nossas
atividades nas comunidades às quais atendemos e nossos investimentos de longo prazo na economia em geral.
Nosso objetivo é gerar com responsabilidade valor a longo prazo para todas as partes interessadas, enquanto
navegamos juntos pela vida.

Geração
de valor
para
todos

Para nossas
comunidades

Para os nossos
acionistas

Para os nossos negócios

Investimos a longo prazo
para que possamos
cumprir as promessas
que fizemos aos nossos
clientes enquanto
contribuímos para
expandir a economia
global.

Criamos valor e geramos
retornos justos a longo
prazo.

Nossas outras conquistas notáveis durante o ano incluíram:
•

•

•

•

•

 agamos aproximadamente US$ 48 bilhões em sinistros e benefícios aos segurados,
P
demonstrando o papel vital que desempenhamos na rede de segurança social.
 estinamos quase US$ 4 bilhões a investimentos responsáveis1,2 nos Estados
D
Unidos em iniciativas como investimentos de impacto e em moradias acessíveis,
energia sustentável, infraestrutura e títulos municipais3 e mais de US$ 3 bilhões a
investimentos responsáveis1 em outros países.
 Fundação MetLife realizou seu compromisso de cinco anos de fornecer US$ 200
A
milhões em subsídios para aumentar a inclusão financeira no mundo inteiro e
expandiu seu foco à saúde financeira.

Para os clientes

Para os colaboradores

Para o meio ambiente

Ouvimos atentamente
e personalizamos
nossos produtos e
serviços para atender às
diversas necessidades
dos clientes e às suas
expectativas dinâmicas.

Ajudamos nossa equipe
global em mais de 40 países
a crescer e prosperar ao
fornecer oportunidades
de treinamento e
desenvolvimento, apoiar
a saúde e o bem-estar e
promover a diversidade
e a inclusão. Principal
fornecedora de benefícios
para funcionários em todo
o mundo, protegemos os
futuros de nossos próprios
colaboradores oferecendo
benefícios abrangentes.

Estamos comprometidos
em promover um
planeta saudável para
as próximas gerações
ao reduzir nossa pegada
ambiental.

 omos nomeados pelo terceiro ano consecutivo para inclusão no Índice Dow Jones
F
de Sustentabilidade (América do Norte).
 ela primeira vez, fomos reconhecidos como uma das 100 empresas mais JUSTAS
P
dos Estados Unidos pela JUST Capital e Forbes.

Tem sido uma honra liderar esta empresa. Na MetLife, não temos apenas uma grande
história. Somos uma empresa que criará valor significativo nas próximas décadas —
para nossos clientes, colaboradores, acionistas e o mundo como um todo.

Promovemos uma cultura
de ética, integridade
e gestão de riscos
para sustentar o papel
da nossa empresa na
construção de um mundo
mais protegido, com
todos os colaboradores
sendo responsáveis pela
gestão de riscos.

Para os
desprivilegiados
Nós nos empenhamos
em melhorar a saúde
financeira em todo
o mundo. A MetLife
e a Fundação
MetLife distribuíram
US$ 44 milhões em
subsídios em 2018,
incluindo US$ 29 milhões
para promover a saúde
financeira.

Priorizar as questões relevantes
Steven A. Kandarian
Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO
MetLife, Inc.

É da própria natureza do nosso negócio criar valor para o mundo em geral. Somos uma parte vital
da rede de segurança social, pagando US$ 48 bilhões em sinistros e benefícios. Somos um motor de
crescimento econômico, com um valor total de ativos sob gestão da MetLife Investment Management
(“MIM”)1 de US$ 588,7 bilhões em 31 de dezembro de 2018, que inclui investimentos em agricultura,
infraestrutura e negócios de todos os portes.
1 No valor justo estimado. Consulte a nota explicativa sobre as informações, definições e reconciliações financeiras não GAAP.
2 Em 2018, mudamos o nome dos investimentos da estratégia de investimento responsável da MIM, anteriormente chamados de investimentos de impacto, terminologia
usada em anos anteriores, para investimentos responsáveis, para que houvesse alinhamento com a terminologia da Global Impact Investing Network (GIIN).
3C
 onsulte a página 43 para ver uma descrição de títulos municipais.

A MetLife usa a materialidade para alinhar as prioridades do Global Impact com as questões mais importantes
para a empresa e principais partes interessadas. Atualizamos a nossa análise de materialidade pela última vez
em 2017. Esse processo se baseou em uma pesquisa com colaboradores e gestores da MetLife, bem como nas
opiniões de partes interessadas externas. Com base nas conclusões, alinhamos nossas métricas de desempenho de
responsabilidade corporativa e divulgações de relatórios com as seguintes questões relevantes:

Desempenho
financeiro

Gestão de
riscos

Segurança e
privacidade das
informações

Experiência
do cliente

Experiência do
colaborador

Acessibilidade
dos produtos
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Destaques do Global
Impact de 2018
Investir na sociedade

Proteger o meio ambiente

•

Aumentamos nossos investimentos responsáveis para mais de US$ 52 bilhões,
representando mais de 8 por cento do total de ativos sob gestão2 no final de 2018.

•

Passamos a integrar a Global Impact Investing Network (GIIN)

•

A MetLife Investment Management (MIM) assinou os Princípios para o
Investimento Responsável (PRI) como gestora de investimentos e formou um
Conselho de Integração Ambiental, Social e de Governança (ESG) interfuncional.

1

•

Ingressamos no Climate Leadership Council como
membro fundador. Esta coalizão de empresas,
ONGs e indivíduos proeminentes promove um
aumento constante do preço do carbono para
ajudar a lidar com a mudança climática

•

Mobilizamos mais de 10.000 colaboradores
em quase 30 países para promover uma
administração ambiental responsável por meio
do programa Our Green Impact da MetLife

•

Fomentamos melhores práticas de construção
sustentável e saudável, conquistando três novas
certificações LEED

Garantir governança e gestão de riscos sensatas
•

Anunciamos que a MetLife separará as funções de CEO e presidente do conselho
de administração em 2019 para promover a independência do conselho

•

Aumentamos nosso foco no risco operacional expandindo o ERC (Enterprise
Risk Committee, Comitê de Riscos Corporativos) — que identifica e mitiga
todos os riscos relevantes para a MetLife — para incluir a liderança sênior de
todas as unidades de negócios, incluindo Tecnologia e Operações Globais

Fundação MetLife: promover a saúde
financeira para todos

•

Atualizamos as declarações de apetite por riscos da empresa

•

•

Treinamos líderes seniores e realizamos um curso piloto para novos
colaboradores sobre a gestão de riscos, a construção de uma mentalidade
empreendedora e a importância de se manifestar

Realizamos nossa meta de cinco anos de
fornecer US$ 200 milhões em subsídios de
inclusão financeira no mundo inteiro

•

Contribuímos com US$ 44 milhões para
melhorar a saúde financeira e construir
comunidades mais fortes por meio da Fundação
MetLife, MetLife, Fundación MetLife México e
Fundação MetLife Coreia

•

Capacitamos os colaboradores da MetLife para
que contribuíssem com mais de 99.000 horas
de trabalho voluntário em organizações que
melhoram vidas - 40% dessas horas apoiaram
esforços de promoção da saúde financeira

Entregar produtos e soluções para nossos clientes
•

Lançamos a 360Health, oferecendo aos clientes soluções de saúde de ponta
a ponta para ajudá-los a prevenir, diagnosticar, tratar e gerenciar problemas
graves de saúde

•

Lançamos o PlanSmart Financial Wellness, uma abordagem personalizada
passo a passo para o bem-estar financeiro que fornece educação e orientação
on-line aos consumidores, pessoalmente e por telefone, para ajudá-los a
atingir metas individuais

•

Lançamos aplicativos móveis que permitem que as pessoas enviem sinistros
de seguro usando smartphones

®

Investir em nossos colaboradores
•

Assumimos o compromisso em aumentar o piso salarial mínimo da MetLife,
estabelecer um benefício mínimo de seguro de vida e definir um crédito
mínimo de US$ 3.600 por ano para o plano de pensão da empresa

•

Anunciamos um investimento de US$ 10 milhões para um Fundo de
Desenvolvimento Workforce of the Future para fornecer programas de
aprendizagem focados em habilidades digitais, inovação e colaboração.

•

Atualizamos a plataforma MyLearning, nosso currículo on-line de
conhecimento e desenvolvimento de habilidades, oferecendo aos
colaboradores um caminho de aprendizado personalizado

1 No valor justo estimado. Consulte a nota explicativa sobre as
informações, definições e reconciliações financeiras não GAAP.
2 Consulte a nota explicativa sobre as informações, definições e
reconciliações financeiras não GAAP.
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Investir na
sociedade
Por mais de 150 anos, temos trabalhado para construir um
mundo mais protegido, fornecendo serviços e produtos
que ajudam nossos clientes a suprir suas necessidades
financeiras e ter vidas mais plenas e seguras.
Por meio de outras atividades econômicas diretas
e indiretas, incluindo investimentos, criação de
empregos, pagamentos de benefícios e pagamentos
de impostos, a MetLife também afeta positivamente
milhões de pessoas e ajuda as economias locais a
prosperarem.
Colocar nossos clientes em primeiro lugar significa ter
certeza de que podemos cumprir nossas promessas várias
décadas no futuro. Portanto, buscamos investimentos
diversos, estáveis e seguros que ofereçam retornos
competitivos e ajustados ao risco - uma estratégia que
exemplifica nossa abordagem responsável à gestão de
todo o nosso negócio.
Nosso alcance global, solidez financeira, portfólio de
investimentos considerável e abordagem baseada em
pesquisa se combinam para permitir que nossos clientes
e a nossa empresa prosperem. Empregamos uma
cultura robusta de gestão de riscos e, dentro da MIM,
avaliamos com muita atenção os riscos e benefícios
apresentados por cada investimento, incluindo os riscos
e oportunidades ambientais, sociais e de governança
(ESG) relevantes.

Gerenciar o capital confiado a nós

A natureza
do nosso
negócio cria
um valor
social de
longo alcance.

A prioridade da MetLife é administrar uma empresa
financeiramente sólida e sustentável, em benefício de suas partes
interessadas e da sociedade em geral. Nossa empresa de gestão
de ativos institucionais, a MIM, baseia-se em mais de 150 anos de
experiência para construir para o futuro.
A MIM busca estratégias de investimento diversificadas concebidas
para lidar com a incerteza econômica e de mercado e posicionar
a empresa para capitalizar as oportunidades emergentes. O
total de ativos sob gestão da MIM1 (veja a tabela na página 8) é
considerável e oferece amplitude e profundidade nos setores e
mercados de ativos. A MIM emprega mais de 900 profissionais de
investimento em todo o mundo. Estamos focados em olhar para
frente e posicionar nosso portfólio global para o futuro, enquanto
nos esforçamos para aproveitar as oportunidades de hoje.

Em 2018, a MIM
investiu mais de
US$ 7 bilhões para
ajudar a financiar
projetos que
multiplicam nossa
contribuição para
benefícios sociais
e ambientais.

Como uma das maiores gestoras de investimentos institucionais do
mundo, a MIM impulsiona o crescimento econômico e a geração
de empregos, investindo em agricultura, infraestrutura, imóveis e
uma grande variedade de empresas. Em 31 de dezembro de 2018, o
portfólio de investimentos responsáveis da MIM2, um subconjunto do
total de ativos sob gestão da MIM1, totalizava mais de US$ 52 bilhões.

Colocar nossos clientes em primeiro
lugar significa ter certeza de que
podemos cumprir nossas políticas
várias décadas no futuro.
Fundamentos de investimentos
Plataforma global

Abordagem baseada
em pesquisa

Foco na gestão de riscos

Metas do Global Impact:
investimentos responsáveis
Metas

Progresso

Expandir nossos esforços de investimentos responsáveis, formando um grupo de Estratégias de
Investimentos Sustentáveis até o final de 2018.

Realizada

Em 2019, a MIM assinou os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) como gestora de investimentos.

Realizada

Em 2019, a MIM estabeleceu um Conselho de Integração Ambiental, Social e de Governança (ESG) para
comunicar e socializar as políticas e práticas de ESG e facilitar as melhores práticas entre equipes e funções.

Realizada

1 Consulte a nota explicativa sobre as informações, definições e reconciliações financeiras não GAAP.
2 No valor justo estimado. Consulte a nota explicativa sobre as informações, definições e reconciliações financeiras não GAAP.
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MetLife Investment Management: total de ativos sob gestão1
em 31 de dezembro de 2018
Total de ativos sob gestão1

Investir com responsabilidade por meio da
integração de ESG

Ativos de terceiros sob gestão4

Por tipo de ativo

US$ 588,7 bilhões

Empresas públicas

US$ 122,8

Empréstimos hipotecários

US$ 95,1

Finanças estruturadas

US$ 72,0

Governos estrangeiros

US$ 57,3

Governo e agências dos EUA

US$ 57,0

Empresas privadas

US$ 51,6

Investimentos à vista e de
curto prazo2

US$ 24,6

Patrimônio imobiliário

US$ 21,4

Infraestrutura privada

US$ 19,0

Municipais3

US$ 16,3

Ações ordinárias e preferenciais

US$ 15,7

Dívida de mercados emergentes

US$ 11,3

Alta rentabilidade

US$ 9,7

Alternativos

US$ 8,7

Empréstimos bancários

US$ 6,2

Ativos sob gestão de terceiros por tipo
de cliente
US$ 156,1 bilhões
Seguro/Financeiro

US$ 109,8

Corporativo

US$ 16,7

Subconsultoria

US$ 16,4

Público

US$ 8,3

Fundo composto5

US$ 3,7

Outros6

US$ 1,2

Mandatos
por tipo de
cliente

5%

18%

7%
25%

264
mandatos

20%

Buscamos práticas de investimento que apoiem um mundo melhor,
refletindo nossos valores e os de nossas partes interessadas. Nossa
estratégia de investimento responsável incorpora uma visão completa
dos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ESG)
relevantes na tomada de decisões em todo o nosso portfólio. Isso nos
permite investir de modo a apoiar retornos sustentáveis a longo prazo,
contribuindo ao mesmo tempo para gerar benefícios sociais e ambientais.

Reduzir o risco ESG

Aplicamos uma abordagem de ESG em todo o portfólio gerenciado pela
MIM, para investir em empresas cujas práticas sejam coerentes com nossos
valores. A metodologia de investimento da MIM baseia-se em um processo
interno de pesquisa e subscrição disciplinado, que aproveita o profundo
conhecimento de nossas equipes de investimento experientes. Nosso
novo grupo de Estratégias de Investimentos Sustentáveis fortalecerá a
plataforma ESG da MIM e criará uma base para que haja uma compreensão
e consideração mais profunda dos princípios ESG em toda a MIM.

Em 31 de dezembro de 2018, a MIM
gerenciava um total de mais de US$ 52 bilhões
em investimentos responsáveis7 - abrangendo
projetos de energia renovável, infraestrutura,
títulos municipais3, investimentos de impacto
e moradias acessíveis.

Insights sobre
compartilhamento:
compartilhamento
de viagens e o
futuro do mercado
imobiliário
Em 2018, a MIM publicou
um relatório inovador que
investiga como os avanços
no transporte - incluindo os
serviços de compartilhamento
de viagens, carros autônomos
e veículos elétricos moldam o comportamento
do transporte público e as
escolhas de construção de
imóveis. Desenvolvido com a
equipe de análise de dados do
departamento de Tecnologia
e Operações Globais da
MetLife, o relatório On The
Road Again apresenta insights
repletos de dados sobre
riscos e oportunidades de
investimentos em imóveis.

25%

Nosso processo de investimento em ESG de três etapas

Pesquisar

1 No valor justo estimado. Valores em bilhões. Consulte a nota explicativa para informações, definições e/ou reconciliações financeiras não GAAP.
2 Inclui equivalentes de caixa.
3 Consulte a página 43 para ver uma descrição de títulos municipais.
4 No valor justo estimado (valores em bilhões).
5 Inclui sociedades limitadas, fundos fiduciários coletivos, fundos mútuos registrados sob a Lei das Sociedades de Investimento e pools disponibilizados a
investidores qualificados.
6 Inclui clientes sem fins lucrativos, clientes de fundos de pensão Taft-Hartley e clientes de gestores de ativos.
7 No valor justo estimado. Consulte a nota explicativa sobre as informações, definições e reconciliações financeiras não GAAP.

Gerir
Interagir

Iniciamos todas as oportunidades de investimento com uma pesquisa fundamental para avaliar
o risco financeiro, o que inclui considerações de ESG específicas ao setor.

A avaliação dos fatores ESG relevantes em nosso processo de triagem é essencial para
avaliar novas transações, e revisamos periodicamente os investimentos existentes para
garantir que permaneçam dentro dos nossos parâmetros ESG.

Procuramos travar diálogos frequentes com a alta administração das organizações nas quais
investimos para entender suas prioridades estratégicas e práticas do dia-a-dia, com o objetivo
de garantir que suas metas e atividades permaneçam alinhadas com nossos princípios ESG.
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Buscar investimentos responsáveis3
À medida que o interesse dos investidores em questões de ESG se acelera em todo o mundo, há evidências crescentes de
que a inclusão desses fatores na tomada de decisões de investimento pode apoiar positivamente o desempenho e os retornos
da carteira. A MIM tem uma longa história de investimento responsável e de impacto, com foco em quatro áreas principais:

Investimentos ecológicos
Temos um longo histórico de
apoio a construções sustentáveis
e projetos de energia renovável,
incluindo eólica e solar. Em 31 de
dezembro de 2018, detínhamos
participações acionárias em 60 imóveis
com certificação LEED e realizamos
novos investimentos em projetos
de produção de energia eólica
renovável offshore no Reino Unido.
Investimentos em
31 de dezembro
de 2018:

US$ 16,6 B

Investimentos

de impacto
e em moradias acessíveis1

10%

Investimentos responsáveis
realizados pela MIM em 20183

Investimos em projetos de habitação
de impacto e de alta qualidade a
preços acessíveis, que promovem a
saúde financeira e trazem benefícios
tangíveis para as comunidades. Em 2018,
aumentamos a oferta de empréstimos
para micro, pequenas e médias empresas
em mercados não bancarizados e
carentes em todo o mundo.
Investimentos em
31 de dezembro
de 2018:

US$ 2,6 B

9%
15%

57%

Também nos
esforçamos
para apoiar
empresas
de serviços
financeiros
que acolhem
a diversidade.
Em 2018, realizamos mais
de US$ 2 bilhões em
negócios com empresas
do mercado de capitais
pertencentes a ou focadas
em empregar executivos
de minorias, mulheres e
veteranos portadores de
deficiência.

19%

Investimentos em
infraestrutura

Investimentos em títulos
municipais2

Criamos empregos e benefícios econômicos
locais por meio de projetos de infraestrutura
que constroem ou modernizam aeroportos,
portos, estradas, dutos, linhas de
transmissão e geração de energia, incluindo
projetos de energia eólica e solar. Em
2018, também investimos em hospitais e
instalações de assistência médica sem fins
lucrativos em comunidades carentes.

Apoiamos a infraestrutura, educação
e serviços comunitários, abrangendo
cerca de 400 municípios em 47 estados
e Washington D.C. Em 2018, investimos
no programa Planning and Construction
Workbook da Pensilvânia, que facilita
empréstimos para os distritos escolares
para os projetos de construção escolar
qualificados.

Investimentos em
31 de dezembro
de 2018:

US$ 17,1 B

Investimentos em
31 de dezembro
de 2018:

US$ 16,3 B

1 Anteriormente chamados “Investimentos em comunidades e moradias acessíveis”. Em 2018, atualizado para “Investimentos de impacto e em moradias
acessíveis” para melhor se alinhar com a definição da Global Impact Investing Network (GIIN).
2 Consulte a página 43 para ver uma descrição de títulos municipais.

Infraestrutura: US$ 4,1 bilhões
Títulos municipais:2 US$ 1,4 bilhão
Investimentos ecológicos: US$ 1,1 bilhão
Investimentos de impacto e em moradias acessíveis: US$ 0,7 bilhão

3 Anteriormente chamados “Investimentos de impacto”. Em 2018, atualizado para “Investimentos responsáveis” para melhor se alinhar com a definição da GIIN.

11

12

Relatório de RC da MetLife de 2018 | Garantir governança e gestão de riscos sensatas

Garantir
governança e
gestão de riscos
sensatas
A gestão de riscos, a ética e a integridade sustentam o papel da nossa
empresa na construção de um mundo mais protegido. Aplicamos controles
abrangentes para garantir uma governança sólida em todas as nossas
operações de negócios globais. Temos trabalhado arduamente para incutir
uma cultura em que todos os colaboradores assumem a responsabilidade
por reduzir os riscos e adotam uma mentalidade de dono, onde eles têm
uma participação pessoal no sucesso da nossa empresa. (Leia mais sobre
“Desenvolver uma mentalidade de dono” na página 15).

Identificar e gerenciar os riscos
Nossa estrutura de gestão de riscos foi concebida
para tratar de todo e qualquer risco financeiro e
não financeiro relevante aos nossos negócios. Para
construir uma empresa preparada para prosperar em
uma grande variedade de ambientes, identificamos
os riscos emergentes do térreo até a sala de reuniões
da diretoria. Os colaboradores em todos os níveis
e em todos os departamentos são responsáveis
pela gestão de riscos, e cada unidade de negócios
deve identificar possíveis ameaças emergentes às
suas operações. Em toda a empresa, nossa diretoria
e a equipe de gerenciamento sênior fornecem
supervisão e avaliam os desafios emergentes que
nosso setor em rápida mudança enfrenta.
A MetLife incorpora programas e práticas de
gestão de riscos em todos os processos de tomada
de decisões estratégicas e de negócios. Nossa
dedicada equipe de gestão de riscos é liderada pelo
Diretor de Riscos, que é independente de nossas
unidades de negócios e passou a fazer parte do
Grupo Executivo da MetLife em 2017. Em 2018,
intensificamos nosso foco na gestão de riscos
operacionais, fortalecendo os principais comitês
de risco. As medidas adotadas incluem a expansão
do ERC (Enterprise Risk Committee, Comitê de
Riscos Corporativos), para incluir a liderança sênior
de todas as unidades de negócios financeiras e não
financeiras, incluindo nosso grupo de Tecnologia e
Operações Globais O ERC identifica, mede e mitiga
todos os riscos relevantes à empresa.

A MetLife protege seus clientes, investidores e outras partes interessadas,
empregando processos testados e comprovados, concebidos para identificar
e gerenciar todos os riscos que a empresa enfrenta, incluindo aqueles
relacionados a questões de ESG. A governança sólida e a gestão robusta de
riscos são essenciais para a operação das empresas de serviços financeiros,
por isso revisamos e aprimoramos continuamente nossas práticas.
Em 2018, introduzimos novas métricas corporativas
sobre riscos atuais e emergentes e relatórios aprimorados
de supervisão de produtos em toda a empresa. Também
anunciamos que a MetLife separará as funções de CEO e
presidente do conselho de administração em 2019, para
promover a independência do conselho.

Código de Conduta
da MetLife
O Código de Conduta da MetLife
define nossas expectativas
quanto à conduta apropriada nos
negócios, conformidade com
as leis e tomada de decisões
éticas por parte de nossos
colaboradores.
Disponível em 21 idiomas, o
Código se aplica em todo o
mundo e inclui orientações
éticas específicas para o
pessoal envolvido na gestão
financeira. Todos os anos, todos
os colaboradores devem aceitar
suas disposições e comprometerse a cumpri-las. Nossos diretores
também são obrigados a seguir o
Código de Conduta da MetLife.
A MetLife capacita os
colaboradores a relatarem
preocupações relacionadas à
ética e à má conduta de maneira
confidencial por meio de vários
canais. Violações do Código
podem resultar em medidas
disciplinares.

Metas do Global Impact:
gestão de riscos e ética
Metas

Progresso

Garantir uma sólida cultura de gestão de riscos.

Dentro do planejado

Gerenciar riscos no âmbito de nossas declarações de apetite por riscos (RAS) aprovadas.

Dentro do planejado
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Modelo de Três Linhas de Defesa da MetLife

Fomentar a cultura ética

A MetLife usa uma abordagem cotidiana robusta de gerenciamento de riscos - as Três Linhas de Defesa que nos ajuda a cumprir as promessas que fizemos aos clientes, colaboradores e partes interessadas.

Todos os colaboradores nos mais de 40 países nos quais operamos
são responsáveis por agir em prol dos melhores interesses dos
nossos clientes, colaboradores e acionistas. Para reforçar essa
mentalidade, criamos um ambiente em que todos se consideram
donos da empresa e são respeitados e valorizados. Esta postura e
este comportamento começam com o nosso CEO e se estendem
aos supervisores diretos. Encorajamos os colaboradores a
compartilhar seus comentários, preocupações ou perguntas por
meio de nossas linhas diretas globais ou com seus gestores.

Governança
Alta administração da MetLife
Equipe executiva

1

2

a

3

a

a

linha de defesa

linha de defesa

linha de defesa

Gestão empresarial, parceiros
corporativos

GRM, Conformidade,
Risco de TI

Auditoria interna da empresa

Principal responsabilidade e
imputabilidade

Supervisão e consultoria

Verificação independente

Presta assessoria às
unidades de negócios
Monitoramento independente

Valida a eficiência do controle
Fornece parecer objetivo

Responsável pelo ambiente de controle de
riscos Identifica, avalia e mitiga os riscos

Capacitar os
colaboradores
para promover
a privacidade
dos dados
Em fevereiro de 2018,
nossa equipe global de
privacidade distribuiu um
novo Kit de Ferramentas
de Comportamentos de
Proteção da Privacidade
para reforçar a orientação
fornecida em nosso
Código de Conduta.
Usando cartazes, cartões
de discussão e outras
ferramentas, a campanha
incentiva as operações de
negócios em toda a empresa
a agir de forma ética e com o
devido cuidado ao processar
informações pessoais.

Proteger a privacidade dos nossos clientes
Como as regulamentações de privacidade, tecnologia e mercados evoluem
rapidamente, sabemos que nossos clientes e colaboradores confiam em
nós para proteger suas informações pessoais. Nossa Política de Privacidade
Global promove a confiança na empresa, estabelecendo controles que
mitigam o risco para nossas próprias operações e para terceiros que lidam
com as informações dos clientes em nosso nome. A política exige que
cada unidade de negócios mantenha controles rígidos sobre a coleta, uso e
proteção de todas as informações pessoais, incluindo por meio de:
•

Avisos sobre privacidade, consentimentos e direitos individuais

•

Mecanismos de proteção da segurança das informações

•

Gestão de riscos de terceiros

•
•

Em 2018, continuamos a investir consideravelmente em programas
de treinamento de colaboradores sobre práticas comerciais éticas e
segurança. Os treinamentos a seguir são obrigatórios para todos os
colaboradores, e a gerência sênior acompanha os resultados.
1. P
 revenção e combate à lavagem de dinheiro: como detectar,
prevenir e denunciar atividades suspeitas.
2. Código de Conduta: curso de visão geral do nosso Código
de Conduta vinculante e das leis que regem nossos negócios.
Obrigatório para novos contratados.
3. Gestão do ciclo de vida das informações: curso de
reciclagem sobre como gerenciar de maneira correta registros
potencialmente confidenciais, incluindo faturas, e-mails e
arquivos de banco de dados.
4. Segurança em dispositivos móveis: como manter dispositivos
móveis protegidos e proteger informações ao usá-los no
trabalho.
5. Segurança nas mídias sociais: visão geral da nossa política
sobre o uso de sites e aplicativos de mídia social no trabalho.
6. Três Linhas de Defesa: visão geral do nosso sistema de gestão
de riscos. Obrigatório para novos contratados.

Mais informações

Para obter mais informações sobre nossas políticas de governança
corporativa e diretrizes e atividades relacionadas, visite o site da
MetLife ou siga os links abaixo.
•

Governança Corporativa

Transferências transfronteiriças de dados

•

Relatório de Atividades Políticas

Treinamento e conscientização dos colaboradores

•

Diretrizes de Privacidade do Cliente

•

Código de Conduta

•

Central de Atendimento de Ética contra Fraudes

A MetLife toma medidas contínuas e proativas para proteger todos os
dados e acompanhar o cenário regulatório em evolução. Em um cenário
de riscos crescentes em termos de segurança cibernética, nossa equipe
de privacidade global também trabalha de mãos dadas com nosso
programa de segurança e risco de tecnologia da informação. Em 2018,
demos início ao treinamento obrigatório sobre privacidade para todos
os colaboradores, revisamos nossos planos de resposta a incidentes
de segurança cibernética, aprimoramos nossa supervisão de terceiros
que processam informações pessoais e expandimos nosso programa
de análise de riscos de privacidade. Além disso, continuamos a tomar
medidas para cumprir os regulamentos de privacidade emergentes em
todas as jurisdições em que operamos.

Desenvolver
uma
mentalidade
de dono
Em 2018, realizamos
um treinamento
de um dia sobre o
desenvolvimento de
uma mentalidade de
dono para 150 líderes
seniores. Também
iniciamos o treinamento
on-line para os
colaboradores sobre
por que criar uma
cultura empreendedora
é importante para
todos os colaboradores
em 2019.
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Entregar produtos
e soluções para
nossos clientes

Ouvir para criar uma melhor
experiência para o cliente

Todos os dias, descobrimos novas maneiras de colocar
o cliente no centro de tudo o que fazemos. Acolhemos
a inovação em todos os aspectos dos nossos negócios
para dar aos nossos clientes o que desejam, quando
desejam, por meio da plataforma que escolherem.
Estamos também estabelecendo novas parcerias,
digitalizando nossos negócios e expandindo o acesso
aos nossos produtos.

Soluções centradas nas necessidades humanas

Para entender nossos clientes de maneira holística,
estamos aprimorando a forma como reunimos
insights para desenvolver novos produtos e como
oferecemos atendimento ao cliente.
Em particular, nosso investimento transformador em
análise de dados e uma experiência de cliente digital
nos permite desenvolver melhores soluções e fazer
mais pelas pessoas em todas as regiões do mundo,
com mais rapidez, simplicidade e facilidade. À medida
que reposicionamos nossos negócios para um mundo
em rápida transformação, nosso objetivo continua
sendo o de ser um parceiro confiável que se adapta
às necessidades de toda a vida dos clientes, sempre
trabalhando em prol de seus melhores interesses.

Em 2018, expandimos globalmente o nosso processo
de desenvolvimento de novos produtos, o que nos
permitiu criar produtos, serviços e experiências que são
mais simples, mais inteligentes e atendem melhor às
necessidades dos clientes. A nova abordagem prioriza
a compreensão profunda a respeito dos clientes e
combina insights sobre os clientes com fortes testes de
mercado para criar soluções abrangentes que atendam
às suas necessidades dinâmicas. Além de aprofundar
nosso relacionamento com os clientes, acreditamos que
essa estratégia atenuará o risco, reduzirá os custos e
gerará maior valor para nossas partes interessadas.

Todos na MetLife são responsáveis por fornecer as
soluções certas para os clientes certos, e usamos
ferramentas para ajudar os colaboradores a fazê-lo à
medida que desenvolvem novos produtos, serviços e
experiências. Entre as ferramentas estão os Mapas da
Experiência do Cliente, que ajudam nossas equipes
a entender melhor os momentos que mais importam
para nossos clientes, e o Design Thinking, que facilita
soluções centradas no cliente.

Nosso objetivo com todos esses esforços é fornecer
soluções e experiências simples, relevantes e valiosas
para nossos clientes em todo o mundo. Geralmente,
isso envolve tecnologia, por exemplo, permitindo
que os clientes apresentem rapidamente sinistros de
seguro por meio de aplicativos móveis. Ao mesmo
tempo, nada pode substituir o suporte e a experiência
individual que nossos colaboradores da linha de frente
oferecem aos clientes que passam por momentos de
crise (consulte a página 22).
Medimos o quão bem atendemos às necessidades dos
clientes usando net promoter scores (NPS) e estamos
estabelecendo NPS no nível mais alto para a MetLife
como nosso padrão ouro para medir o sucesso.

Reduzir a ansiedade sobre a
aposentadoria no Japão
A ousada missão da MetLife Japão, #Change
Rougo, aborda as atitudes profundamente
arraigadas na sociedade japonesa para lidar com
impressões negativas da “rougo”, ou vida após a
aposentadoria. Com base em extensa pesquisa
que revelou ansiedade crescente entre muitos
japoneses sobre o envelhecimento e a qualidade
de vida após pararem de trabalhar, a MetLife está
se posicionando como uma líder em soluções que
podem ajudar as pessoas a navegar melhor pela
aposentadoria. Eis como:
•

 ealizamos a pesquisa #Change Rougo em
R
47 jurisdições territoriais do Japão, avaliando
as percepções e preocupações das pessoas
em relação à saúde, patrimônio financeiro
e envelhecimento, o que levou a seminários
comunitários em sete grandes cidades para
discutir as questões identificadas.

•

 stabelecemos parceria com a Economist
E
Intelligence Unit em um estudo que identificou
grandes lacunas no conhecimento público
sobre envelhecimento, saúde e aposentadoria
no Japão e na Ásia.

•

 ealizamos fóruns sobre aposentadoria
R
que reuniram representantes do governo,
empresas, universidades e setor de saúde,
incluindo grupos de pacientes.

Metas do Global Impact: clientes
Metas

Progresso

Continuar a avaliar a fidelidade dos clientes por meio dos programas Net Promoter Score (NPS).

Dentro do planejado

Continuar a padronizar nosso processo de desenvolvimento de produtos e melhorar a “concepção
de experiências” para oferecer as melhores soluções possíveis ao cliente de ponta a ponta.

Dentro do planejado

17

18

Relatório de RC da MetLife de 2018 | Entregar produtos e soluções para nossos clientes

Fornecer assistência médica holística na Ásia

Aplicativos
inovadores
melhoram a
experiência móvel

Nosso trabalho, como protetores e parceiros na navegação pelas voltas e reviravoltas da vida, é
apoiar nossos clientes com soluções que os ajudem a viver melhor, por mais tempo.
Na Ásia, a MetLife criou o 360Health, uma combinação de seguros e serviços de saúde, para tratar
diretamente das preocupações dos clientes sobre doenças graves. O programa holístico oferece
soluções ponta a ponta com aprovação médica para ajudar as pessoas a aumentar sua expectativa
de vida saudável. Os clientes recebem educação em saúde, acesso às mais recentes ferramentas de
prevenção e diagnóstico e especialistas locais, além do apoio necessário durante toda a sua jornada
de saúde. A China é o primeiro dos mercados asiáticos da MetLife a lançar o 360Health. O programa
inclui exames de saúde e serviços no exterior que colocam médicos na China e nos EUA em contato
para oferecer planos de co-diagnóstico e tratamento em tempo real.

Em 2018, a MetLife lançou
aplicativos móveis no Egito,
Chile, Brasil e Japão que
permitem que as pessoas
apresentem sinistros de
seguro por meio de seus
telefones. Em uma pesquisa
preliminar com clientes,
a maioria dos usuários
avaliou muito positivamente
sua experiência e o acesso
24 horas por dia.

Ajudar as pessoas a melhorar seu bemestar financeiro
A principal causa de estresse entre empregados são suas
finanças pessoais, e eles esperam que seus empregadores
os ajudem. Como provedora líder de benefícios para
funcionários e soluções de renda de aposentadoria nos EUA, a
MetLife tem oferecido programas de planejamento financeiro
no local de trabalho aos nossos clientes há quase 20 anos. Em
2018, complementamos nossa solução PlanSmart de longa
data com uma solução expandida, a PlanSmart® Financial
Wellness. O foco dessa plataforma holística e multicanal é
na mudança de comportamento, oferecendo ferramentas,
orientação especializada, e integrando os benefícios
voluntários do local de trabalho para que os funcionários
possam assumir o controle de suas metas financeiras de curto
e longo prazo e alcançar bem-estar financeiro.

Proteção que se adapta às suas necessidades no México
No México, oferecemos aos funcionários do setor público, bem como aos funcionários de nossos
clientes corporativos, um programa de seguro de vida flexível conhecido como Met99, com mais de
20 tipos de produtos disponíveis. Nossos clientes os combinam da maneira que melhor atende às
suas necessidades e orçamento, mudando o plano ao longo do tempo à medida que envelhecem e
suas circunstâncias familiares e de trabalho evoluem. A qualquer momento, eles podem escolher a
proteção de que precisam e ajustá-la ao orçamento mensal.
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Trabalhar com empresas de tecnologia e startups
Estamos investindo em inovação, estabelecendo parcerias com startups e digitalizando
nossos negócios para melhor atender aos nossos clientes em um mundo de constantes
mudanças. À medida que acolhemos novas oportunidades, utilizamos ideias
inovadoras e novas tecnologias que vão além da nossa empresa e setor de atuação.

Utilizar software
para aumentar o
grau de satisfação
dos clientes
Quando nossos clientes
nos ligam, sua expectativa
é que sejamos um parceiro
prestativo, experiente
e empático. Para ajudar
a oferecer o melhor
serviço possível, estamos
implantando uma plataforma
de software de inteligência
emocional que fornece aos
agentes de atendimento
por telefone sugestões para
que identifiquem o estado
de espírito dos clientes,
permitindo que eles adaptem
a conversa às necessidades
individuais. Graças a este
assistente virtual, o grau
de satisfação dos clientes
aumentou nas áreas do
teste piloto.

Em todo o mundo, estabelecemos parcerias com empresas de tecnologia que
podem nos ajudar a melhorar as soluções digitais para facilitar as coisas para os
clientes. Para acelerar a inovação, trabalhamos com empresas de capital de risco e
as principais universidades, incluindo, mais recentemente, o MIT Media Lab. Nossos
novos programas de investimentos estratégicos, MetLife Digital Ventures e MetLife
Digital Accelerator, desenvolvidos pela Techstars, apoiam empresas iniciantes a lançar
tecnologias inovadoras no mercado.

Investir em tecnologia para facilitar a vida para
os clientes
No quarto trimestre de 2018, dez startups de tecnologia de todo o
mundo participaram do programa inaugural de 13 semanas do MetLife
Digital Accelerator, desenvolvido pela Techstars, que visa acelerar as
tecnologias com potencial de causar disrupção no setor de seguros.
Localizado em nosso Campus de Tecnologia Global em Cary, na
Carolina do Norte, o programa conecta startups com líderes e mentores
da MetLife. Os produtos inovadores que estão sendo desenvolvidos por
essas empresas incluem uma plataforma digital para conectar pais de
crianças autistas a serviços de apoio, e modelos de seguro de acidentes
sob demanda. A MetLife está atualmente estudando a realização de
programas piloto com cinco dessas startups.
Também em 2018, a MetLife Digital Ventures fez seu primeiro
investimento, apoiando a Enigma, uma startup de dados como serviço
que gerará novos insights para a MetLife no ramo de seguro de saúde.

Lançada em 2017, a MetLife Digital Ventures é um
fundo de investimento direto de US$ 100 milhões
concebido para levar nossa colaboração com
16 empresas de capital de risco importantes
para o próximo nível.
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Estar presente nos
momentos que
importam
O negócio da MetLife é
construir confiança e sustentar
relacionamentos humanos
a longo prazo. Os clientes
esperam ser apoiados,
especialmente quando mais
precisam. Quaisquer que sejam
as circunstâncias - desde o
gerenciamento de pagamentos
de seguro até o suporte a
reparos de propriedades após
um desastre natural - nossos
colaboradores da linha de frente
apoiam e orientam nossos
clientes durante os momentos
críticos da vida.
Em todas as circunstâncias,
trabalhamos para fazer os
pagamentos aos clientes o mais
rápido possível. Por exemplo, no
caso de um incêndio residencial,
roubo ou outra perda de
propriedade, geralmente
emitimos cartões pré-pagos
para sinistros no momento da
inspeção para ajudar as famílias
a se recuperarem. Quando
uma emergência atinge uma
comunidade ou região inteira,
aumentamos nossa resposta
de acordo, mobilizando
nossas equipes de resposta a
catástrofes de linha de frente
para fornecer ajuda 24 horas
por dia, 7 dias por semana,
conforme necessário.

Apoio às vítimas de furacões

Compartilhar insights
Em um esforço para identificar e desenvolver
soluções que atendam às necessidades dos
consumidores, a MetLife conduz e publica
estudos de liderança de pensamento sobre
questões cruciais. Ao compartilhar nossas
pesquisas, procuramos promover o diálogo e
identificar soluções eficazes para atender a
um local de trabalho e uma força de trabalho
que mudam rapidamente.

Quando os furacões Florence e Michael atingiram a
Carolina do Sul e do Norte e a Flórida em 2018, a MetLife
estava lá. Mobilizamos imediatamente nossos veículos de
resposta a catástrofes e equipes de operações de campo
para dar suporte aos clientes com casas e veículos
danificados, fornecendo água, fontes de energia e ajuda
em tempo real para sinistros. Também criamos páginas da
Web dedicadas direcionando os residentes para recursos
de emergência e informações de contato para obterem
assistência. Nossas equipes de gerenciamento de crises
regionais e locais trabalharam incansavelmente para
manter nossos colaboradores bem informados, nossas
instalações seguras e nossos sistemas em operação.

Alguns resultados de pesquisas proeminentes
em 2018:
•

Veículo de resposta a catástrofes da MetLife

•

O Small Business Index, o projeto de
pesquisa trimestral da MetLife com a
Câmara de Comércio dos EUA, toma o
pulso das pequenas empresas. Ele vai além
de estudos semelhantes, perguntando a
milhares de proprietários e gerentes de
pequenas empresas sobre os desafios que
enfrentam. Desde o acesso ao capital até a
adoção de tecnologia para medir as horas
que os proprietários passam trabalhando
todos os dias, o índice revela tendências
importantes. Sua publicação fornece à
mídia e aos formuladores de políticas dados
que eles podem destacar e usar para ajudar
a melhorar as condições de operação das
pequenas empresas dos EUA.
A pesquisa Role of the Company (Papel
da Empresa) da MetLife descobriu que
os funcionários desejam que as empresas
assumam um papel ativo na solução dos
problemas sociais, mesmo quando não são
essenciais para os negócios da empresa.
A pesquisa revelou que quando os valores
dos empregados e dos empregadores
se alinham, o índice de satisfação
no trabalho, a retenção e a lealdade
aumentam drasticamente.
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Investir
em nossos
colaboradores
Para construir nossos negócios e um mundo mais
protegido, devemos colocar o sucesso e o bem-estar dos
nossos colaboradores no centro de tudo o que fazemos.
Estamos capacitando nossa força de trabalho para
o futuro do setor, ajudando os colaboradores a
adquirir as habilidades necessárias para competir
no local de trabalho digital e investindo em seu
desenvolvimento e segurança financeira.
Também promovemos uma mentalidade de dono em
que os colaboradores adotam os valores da empresa e
acreditam ter uma participação pessoal em seu sucesso.
A MetLife se esforça para ter uma cultura no local
de trabalho onde nossos colaboradores se sintam
envolvidos, motivados e inspirados a cada dia. Ouvimos
e respondemos às suas ideias e necessidades, investimos
amplamente no desenvolvimento e nos benefícios dos
colaboradores e cultivamos um local de trabalho diverso,
inclusivo e colaborativo.
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Preparar nossa força de trabalho para o futuro
Para responder à evolução do nosso setor de atuação e da nossa empresa,
estamos tomando providências para capacitar nossa força de trabalho para
o sucesso no futuro. Nosso objetivo é construir uma organização de talentos
de classe mundial, com um grupo completo de futuros líderes que ofereçam
diversas capacidades, formações, perspectivas e experiências.
Dado o ritmo das mudanças nos requisitos de tecnologia, automação e
habilidades, é essencial preparar nossos negócios e colaboradores para se
ajustarem. Fazemos isso por meio da nossa iniciativa Workforce of the Future
(veja quadro), uma ampla gama de programas de desenvolvimento de talentos e
capacidade oferecidos a todos os colaboradores.

Capacitar os colaboradores para entregar produtos e soluções para
nossos clientes

Em 2018, continuamos a capacitar os colaboradores para cumprir nossa
estratégia e sermos parceiros confiáveis para nossos clientes. Parte da nossa
iniciativa Workforce of the Future, a nova plataforma MyLearning capacita os
colaboradores a assumirem proativamente o controle de suas carreiras. Um portal
digital, alimentado por inteligência artificial, está disponível em todos os idiomas.
O site permite que os colaboradores aproveitem o aprendizado sob demanda, por
meio de qualquer dispositivo e um feed personalizado, incluindo artigos, vídeos e
cursos ministrados por instrutores. Os programas de 2018 incluíram:
•

•

 reinamento de liderança: mais de 6.600 colaboradores fizeram cursos com
T
foco em temas de gestão e liderança.
 reinamento de colaboradores: mais de 48.000 colaboradores fizeram mais
T
de 4.900 cursos não obrigatórios diferentes relacionados aos seus trabalhos.

Melhores benefícios para os colaboradores
Construir a confiança junto aos nossos colaboradores e criar um impacto positivo
em suas vidas é essencial para nossos valores e fundamental para nosso sucesso.
Utilizando nosso conhecimento em bem-estar financeiro da força de trabalho,
ajudamos nossos próprios colaboradores a criar uma base financeira sólida,
oferecendo benefícios abrangentes e acessíveis de saúde, aposentadoria, vida e
outros benefícios de seguro. Em 2018, o CEO da MetLife anunciou planos para:
Aumentar o
nível de salário
mínimo da
empresa

Estabelecer um benefício
mínimo de seguro de vida,
independentemente do
salário do colaborador

Investimento de
US$ 10 milhões
para construir
a força de
trabalho
do futuro
Em fevereiro de 2018, o
CEO da MetLife anunciou
um investimento
de US$ 10 milhões
para um Fundo de
Desenvolvimento
Workforce of the
Future. A partir de 2019,
os novos programas
de aprendizagem se
concentrarão em áreas
que incluem habilidades
digitais, inovação e
colaboração. O objetivo
é criar uma cultura onde
o aprendizado contínuo
esteja no DNA de nossa
vida diária de trabalho.

Estabelecer uma
contribuição mínima para o
plano de pensão de benefício
definido da empresa

Estender os serviços
jurídicos pagos pela
empresa a todos os
colaboradores

Esses benefícios são para colaboradores dos EUA. Oferecemos aos colaboradores de outros países pacotes de
benefícios competitivos que complementam o seguro social existente e os benefícios oferecidos em cada região.

Metas do Global Impact: colaboradores
Metas

Progresso

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

Dentro do planejado

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

Dentro do planejado

Cultivar uma cultura diversificada e inclusiva que valorize a singularidade dos nossos colaboradores e
promova o pertencimento, para que eles possam prosperar e contribuir para o seu pleno potencial.

Dentro do planejado
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Promover a saúde
e o bem-estar
A MetLife está empenhada em atender às
necessidades e aos interesses dos colaboradores,
mantendo em primeiro lugar a saúde e o corpo
saudáveis. Também organizamos atividades
gratuitas que incentivam a boa saúde e o bemestar. Em abril de 2018, lançamos nossa primeira
iniciativa “Semana Wellness for Life” anual
com a participação de colaboradores de mais
de 20 países. As atividades do grupo incluíram
programas de preparação física, projetos de
serviço comunitário, eventos de alimentação
saudável e treinamentos de atenção plena. Ao
longo do ano, os colaboradores participaram de
mais de 500 atividades e eventos de bem-estar
por meio do nosso programa Wellness for Life.

Ouvir aos colaboradores
Consideramos a saúde organizacional, assim
como a saúde pessoal, uma prioridade máxima.
Em nosso esforço para melhorar constantemente,
realizamos pesquisas entre os colaboradores
globalmente sobre a nossa atratividade como
empregador e as mudanças que eles gostariam
de ver. Promovemos mudanças baseadas nos
resultados como parte de nossa visão estratégica
de construir uma empresa mais humana para
colaboradores e clientes.

Expandir o feedback dos colaboradores

Nos últimos dois anos, introduzimos grupos
focais de colaboradores, campanhas de
crowdsourcing, discussões internas de mídia
social com os líderes e visitas de consulta
regionais para incentivar o feedback dos
colaboradores. No final de 2018, também
realizamos uma nova enquete MyVoice entre
todos os colaboradores globalmente. Este
instantâneo consolidado nos permitirá apresentar
o feedback recebido dos colaboradores aos
líderes da empresa com mais eficiência, para que
possamos identificar e agir rapidamente sobre
os aspectos que precisam melhorar. Mais de
75% dos colaboradores responderam à pesquisa,
fornecendo mais de 100.000 comentários.
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A promoção da diversidade e da inclusão constrói uma empresa mais forte
Selo de aprovação de local de
trabalho saudável
Ampliando nosso compromisso com o
bem-estar no local de trabalho, estamos
implementando projetos de design e serviços
exemplares em nossas instalações, usando o
sistema de certificação global de saúde Fitwel
para edifícios. As comodidades saudáveis
dos nossos edifícios incluem assentos
ergonômicos, mesas para trabalhar em pé ou
sentado, bicicletário e salas de bem-estar.
Como membro do Conselho Consultivo de
Liderança da Fitwel, a MetLife está ajudando
a impulsionar as práticas recomendadas de
gerenciamento de bem-estar e produtividade
em todo o setor imobiliário.

Nossa sede em Nova York tem um “laboratório de atenção
plena”, repleto de plantas e música relaxante, para ajudar os
colaboradores a recarregar as energias.

A comunidade global e diversificada de colaboradores da MetLife contribui com novas perspectivas, pensamento
estratégico, inovação e solução ágil de problemas. Juntas, suas formações e experiências variadas nos deixam melhor
preparados para entender os mercados globais e criar relacionamentos robustos em regiões muito diferentes do mundo.
Aproveitando esse forte alicerce em 2018, continuamos a implementar uma estratégia global de diversidade e inclusão
(D&I) de três frentes, adaptada para atender às necessidades regionais:
Nosso Conselho Global de Diversidade e Inclusão, presidido pelo CEO da MetLife, presta consultoria sobre a estratégia
e quatro equipes de força-tarefa regionais de D&I, presididas por líderes seniores, conduzem programas e iniciativas em
nível local. Para garantir o progresso, consultamos os colaboradores sobre nossos esforços e realizamos pesquisas de
avaliação comparativa com empresas semelhantes.

Identificar
os melhores
talentos
diversificados

Desenvolver
nossa força
de trabalho
diversificada
e políticas
e práticas
inclusivas

Garantir que os
colaboradores
tenham um trabalho
significativo e
proporcionem alto
desempenho nos
negócios

Nossas prioridades de 2018
•

•

•

•

 poiar nossa força de trabalho: queremos que todos os colaboradores prosperem e tenham um sentimento de
A
pertencimento todos os dias. Nossas Redes de Recursos de Diversidade nos Negócios promovem um ambiente
inclusivo, oferecendo apoio de colegas e desenvolvimento de carreira para mulheres, veteranos, pessoas com
habilidades diferentes, indivíduos LGBTQ, famílias trabalhadoras e profissionais multiculturais e jovens. Leia mais sobre
nossos programas e iniciativas de diversidade e inclusão aqui.
Comportamentos inclusivos: para apoiar um ambiente acolhedor, investimos em ferramentas e recursos educacionais
que incentivam os comportamentos inclusivos de nossos líderes e colaboradores.
 iderança e fluxo de formação de liderança futura: nosso foco no desenvolvimento de um fluxo de formação de
L
liderança diversificada envolve garantir a diversidade em todos os planos de sucessão e ativamente identificar e
fornecer oportunidades de desenvolvimento para mulheres e populações diversificadas. Nós nos esforçamos para
aumentar a representação em papéis de liderança e estamos comprometidos com a igualdade salarial em todos os
níveis. Veja nossa declaração de igualdade salarial aqui.
 &I no mundo digital: buscamos aproveitar as tecnologias emergentes para atender às necessidades de todos os
D
nossos colaboradores. Ao mesmo tempo, monitoramos o potencial para a existência de viés em um ambiente de
trabalho cada vez mais digitalizado.

MetLife nomeada como uma das 100 empresas mais
inovadoras em D&I
A Mogul, uma empresa social que oferece recursos educacionais gratuitos para mulheres em todo
o mundo, incluiu a MetLife em seu ranking de 100 Maiores Empresas Inovadoras em Diversidade
e Inclusão de 2018. A descrição citou nosso compromisso de promover a igualdade de gênero no
local de trabalho. Para ver a lista completa dos prêmios de 2018, veja a segunda capa.
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Apoiar a diversidade em toda a nossa cadeia de suprimentos

Semana da
Inclusão
Global
Nossa quinta atividade
anual de educação
em D&I, realizada
em junho de 2018,
adotou o tema
“A inclusão começa
comigo”. Por meio de
exercícios interativos,
os colaboradores
aprenderam maneiras
de contribuir
para um local de
trabalho inclusivo,
como valorizar as
diferenças, reconhecer
preconceitos
inconscientes e se
mostrar como aliados.

O compromisso da MetLife com a diversidade se estende por toda a cadeia de suprimentos
global. Nosso programa de Inclusão e Desenvolvimento de Fornecedores é essencial para
a nossa estratégia de negócios, fomentando a inovação em nossa cadeia de suprimentos
e fornecendo orientações que expandem nosso conjunto de fornecedores qualificados.
Entre eles estão empresas que são detidas maioritariamente, administradas e controladas
por minorias étnicas, mulheres, indivíduos LGBTQ, pessoas portadoras de deficiência ou
veteranos, bem como pequenas empresas reconhecidas pelo governo federal, conforme as
necessidades do negócio requeiram.

Liderança no setor no desenvolvimento de fornecedores caracterizados
pela diversidade

Desde 2003, temos estabelecido proativamente parcerias com fornecedores qualificados
caracterizados pela diversidade, apoiando seu crescimento e as comunidades mais amplas à
medida que navegamos juntos em um mundo em constante mudança. Para nivelar o campo
de atuação, exigimos que nossas equipes de compras incluam pelo menos um fornecedor
caracterizado pela diversidade em cada solicitação de proposta que emitimos quando
diversos fornecedores estiverem disponíveis para atender às necessidades do negócio.

Em 2018, os gastos com parceiros de negócios
diversificados representou 18,7% do nosso
gasto total com fornecedores.
Mentoria de empresários e jovens empreendedores caracterizados pela
diversidade
A MetLife reconhece que o sucesso de fornecedores caracterizados pela diversidade virá
de um esforço conjunto para desenvolver capacidade dentro de suas operações. Nós nos
concentramos no desenvolvimento destes fornecedores por meio do:
•

Programa MetLife Mentors, que oferece capacitação e suporte entre pares

•

Patrocínio de líderes de fornecedores caracterizados pela diversidade em programas
de gestão executiva por meio do National Minority Supplier Development Council
(NMSDC) e do Women’s Business Enterprise National Council

•

Apoio inicial a jovens proprietários de empresas de minorias por meio do programa
de orientação Emerging Young Entrepreneurs, lançado com o NMSDC em 2016

Metas do Global Impact:
inclusão de fornecedores

Cúpula Inclusion Plus

Metas

Progresso

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

Realizada

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

Realizada

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

Dentro do planejado
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Proteger o
meio ambiente
Construir para o futuro inclui proteger o meio ambiente e
garantir um futuro saudável para nossos colaboradores,
clientes, comunidades e outras partes interessadas.
A MetLife tem um compromisso de longa data com a
administração ambiental e nos orgulhamos de ser a primeira
seguradora dos EUA a alcançar a neutralidade de carbono.
Desde a eficiência energética e construções
sustentáveis até projetos voluntários e investimentos
responsáveis que beneficiam o meio ambiente,
trabalhamos para reduzir nossa pegada ambiental e
reforçar a resiliência em um mundo em mudança.
A melhoria contínua é um mantra na MetLife. Essa
perspectiva norteia nossos esforços para diminuir o
consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa
por meio de programas de redução de carbono e eficiência
operacional, estratégias de redução de consumo de água,
esforços de reciclagem e reutilização e muito mais. Para
sucedermos, estabelecemos metas operacionais ambiciosas
(veja abaixo) e colaboramos com nossos colaboradores e
parceiros de negócios da cadeia de suprimentos.

Ampliar a neutralidade de carbono com soluções
energéticas e climáticas
Nossa jornada de sustentabilidade nos ensinou que metas ambientais ousadas geram
inovação, ambição e soluções eficazes. Em 2018, mantivemos nossa pegada de carbono
neutra, continuando a melhorar a eficiência operacional e financiando projetos de
compensação de carbono em todo o mundo.
Estamos a caminho de superar nossas metas energéticas e climáticas de 2020,
implementando projetos de eficiência energética e investindo em projetos
de construções sustentáveis, campanhas de comportamento sustentável e
consolidação imobiliária.
A Equipe de Sustentabilidade Global da MetLife, do grupo de Tecnologia e Operações
Globais, supervisiona a gestão ambiental, a eficiência e o desempenho energético,
incluindo o envolvimento de colaboradores e fornecedores. A equipe de Gestão de
Riscos monitora possíveis interrupções em nossas operações e cadeia de suprimentos
decorrentes de mudanças climáticas, como desastres naturais e crises de saúde,
enquanto nossas equipes de continuidade de negócios, instalações e gerenciamento de
crises se preparam para tais eventualidades.

Liderança em construções sustentáveis

A MetLife demonstra liderança nesta área, melhorando continuamente os sistemas de
gerenciamento de edifícios e atualizando nossas instalações para aumentar a eficiência
no consumo de energia, água e recursos. Desde 2007, nosso consumo de energia nos
EUA caiu mais de 30%; globalmente, reduzimos o uso de energia em 22% desde 2012.
Em 2018, conquistamos a certificação LEED Platinum (a principal designação do
Green Building Council dos EUA) para nossa sede global em Nova York e a sede da
MetLife Investment Management em Nova Jersey. Também recebemos a certificação
LEED Gold em Tóquio. As características comuns das construções sustentáveis
incluem tecnologia de automação de iluminação, móveis feitos de alto conteúdo
reciclado, materiais de construção com baixo teor de compostos orgânicos voláteis
e encanamento de alta eficiência. Complementando esses esforços, estamos
comprometidos com projetos de locais de trabalho saudáveis em todos os nossos
escritórios globais (consulte a página 26).

MetLife
passa a
integrar
o Climate
Leadership
Council
Em 2018, nos
tornamos membros
fundadores do
Climate Leadership
Council, uma
colaboração
entre líderes
formuladores
de políticas,
empresariais e
ambientais para
promover uma
solução climática
equitativa e
econômica para a
economia dos EUA.

Compensações de carbono e energia renovável

Algumas emissões de carbono são inevitáveis, não importa quão eficientes sejam
nossas operações e nossa frota de veículos. Para compensar esses GEEs, apoiamos
projetos que reduzem o carbono e geram energia renovável, ao mesmo tempo em que
fortalecem o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Cada projeto de redução
de carbono é verificado por terceiros. Saiba mais aqui.

Metas do Global Impact: meio ambiente
Metas

Progresso

Neutralizar nossa pegada de carbono em 2016 e depois.

Realizada

Até 2020, reduzir o consumo de energia global em 10%.*

Dentro do planejado

Até 2020, reduzir as emissões de carbono locais em 10%.*

Dentro do planejado

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

Dentro do planejado

*Metas baseadas em uma linha de base de 2012
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Capacitar os colaboradores para causar impacto ecológico

Ação energética e climática em 2018:
Em números

50

estações de recarga de
veículos elétricos nos
escritórios dos EUA

100

%

15

dos escritórios dos EUA
qualificados alcançaram
classificações
ENERGY STAR

países realizaram
campanhas do mês de
ação energética

96

fornecedores envolvidos no
programa de Cadeia de
Suprimentos do CDP

21

escritórios com
certificação LEED,
incluindo

10

edifícios LEED
Platinum

Milhares de colaboradores da MetLife aproveitam as oportunidades de educação sobre
sustentabilidade e de voluntariado para reduzir seu impacto ambiental no trabalho,
em casa e em suas comunidades. Esses programas populares incorporam nossa
filosofia de capacitar os colaboradores a se responsabilizarem pelas ações e impactos
da empresa. O programa principal, Our Green Impact, oferece tanto oportunidades
de trabalho voluntário comunitário prático quanto atividades de aprendizado on-line,
incluindo fóruns de discussão, séries de palestras e boletins informativos. Em 2018,
mais de 9.000 colaboradores fizeram a diferença por meio do programa.

Equipes ecológicas lideram o caminho

Dezenove equipes ecológicas nos Estados Unidos, Ásia-Pacífico e América Latina
(eram 16 em 2017) lideraram as atividades do programa Our Green Impact durante o
ano. As iniciativas típicas incluem conservação de energia, reciclagem e transporte
alternativo.
Além disso, colaboradores em todo o mundo completaram mais de 5.000 horas de
serviço ecológico em 2018. As atividades nos Estados Unidos incluíram o plantio de
árvores no memorial da Pensilvânia para vítimas do voo 93 do atentado terrorista de
11 de setembro e uma colaboração com a Dell em Cary, na Carolina do Norte, para
remover detritos após o furacão Florence. Na Índia, os colaboradores plantaram mais
de 2.000 árvores em escolas locais, templos e parques de escritórios.

O EcoChallenge muda hábitos

Nosso EcoChallenge anual de duas semanas incentiva as equipes de colaboradores a
adotarem hábitos ecológicos, como ir de bicicleta para o trabalho e comer alimentos
de origem local - e depois quantificar a soma de suas escolhas sustentáveis. Em 2018,
mais de 2.000 participantes evitaram gerar quase 13.600 kg de dióxido de carbono,
economizaram 284.000 litros de água e evitaram que 2.000 copos e garrafas de
plástico fossem enviados para aterros sanitários.

Em 2018, a MetLife foi incluída na Tabela de
Líderes de Engajamento de Fornecedores do CDP.
Fomos reconhecidos por nosso índice de resposta
de fornecedores superior a 90% e pelo alto nível de
colaboração com nossos parceiros de negócios.
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Our Green
Impact 2018:
Em números

Mais de
9.000

colaboradores de
30 escritórios em 11
países participaram de
atividades do Dia da Terra

Mais de
5.000

horas de voluntariado
em eventos de equipes
ecológicas

Mais de
2.000

colaboradores de 28
países, em mais de 200
equipes, participaram de
nosso EcoChallenge anual

Alavancar o poder de compra para gerar mudanças positivas
Usamos nosso poder de compra para comprar produtos energeticamente eficientes de fontes sustentáveis, que vão desde
materiais de construção a papel e aparelhos eletrônicos, e incentivar nossos fornecedores a reduzir seus próprios impactos.
Uma grande parte de nossa pegada de carbono vem de nossa cadeia de suprimentos, por isso firmamos parcerias com
empresas que operam de maneira responsável para mitigar esse impacto. Nosso Programa de Sustentabilidade da Cadeia de
Suprimentos incorpora critérios de sustentabilidade em nosso processo contínuo de compras, encoraja a melhoria contínua
dos fornecedores e incentiva a administração e a ação ambiental para reduzir as emissões de GEE.

Influenciar os fornecedores para acolherem a sustentabilidade e a transparência

A MetLife está dentro do planejado para superar nossa meta de 2020 de exigir que 100 de nossos principais fornecedores
reduzam e relatem seu impacto ambiental. Em 2018, 96 fornecedores cruciais e de alto impacto divulgaram os riscos
climáticos, as emissões de GEE e outros dados ambientais por meio do Programa de Cadeia de Suprimentos do CDP. O
desempenho medido pelo Questionário de Mudança Climática do CDP, juntamente com outros critérios de sustentabilidade, é
incorporado à avaliação anual de gerenciamento de cada fornecedor.
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Fundação
MetLife:
promover a
saúde financeira
para todos

Um compromisso com
a saúde financeira
Em 2018, a Fundação MetLife realizou sua meta
de cinco anos de fornecer US$ 200 milhões em
subsídios para promover o avanço da inclusão
financeira no mundo inteiro. Rumo ao futuro,
a Fundação ampliará seu foco para a saúde
financeira, fornecendo soluções para ajudar as
pessoas de baixa renda a administrar efetivamente
os orçamentos domésticos, recuperar-se de
situações inesperadas e planejar o futuro.

Saúde financeira...
...significa poder gerenciar com
eficácia o orçamento familiar,
recuperar-se de situações
inesperadas e planejar o futuro.

Recursos da Fundação MetLife destinados à saúde financeira (2013-2018)

Ásia

A Fundação MetLife contribui para melhorar os esforços
da nossa empresa para construir para o futuro e colocar
as pessoas no centro de nossas ações.

Estados Unidos
•
•

Europa, África e Oriente Médio

 S$ 79 milhões destinados
U
70 parceiros

Acreditando que a saúde financeira pertence
a todos, a Fundação combina perícia em saúde
financeira e subsídios para levar soluções para
pessoas e comunidades carentes.
Globalmente, a Fundação se associa a beneficiários e
voluntários da MetLife para gerar impacto. De 2013 a
2017, esses esforços alcançaram mais de seis milhões
de pessoas de baixa renda em 42 países, atendendo às
pessoas onde elas estão em todas as etapas do caminho.
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•
•

•
•

 S$ 53 milhões destinados
U
54 parceiros

 S$ 22 milhões destinados
U
28 parceiros

América Latina
•
•

 S$ 37 milhões destinados
U
41 parceiros

US$ 9 milhões adicionais (5% do total) foram recursos “globais" e não estão representados regionalmente.

Metas da Fundação MetLife
Metas

Progresso

Destinar US$ 200 milhões em um período de cinco anos, começando em 2013, para garantir que
mais pessoas de todo o mundo tenham acesso a serviços financeiros de qualidade.

Realizada

Apoiar uma cultura de voluntariado na MetLife, com um compromisso de 150.000 horas com as
comunidades onde a MetLife está presente ao longo de três anos (até 2020).

Dentro do planejado
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Parcerias com inovadores em saúde financeira

Liderar ao compartilhar experiências

A Fundação MetLife colabora com diversas organizações para fornecer soluções que aplicam insights baseados
em dados e inovações digitais para permitir que pessoas de baixa renda assumam o controle sobre sua saúde
financeira. Realizar e convocar competições é uma maneira pela qual a Fundação identifica e apoia parceiros e
empreendimentos eficazes. Por exemplo, o Inclusion Plus, um programa global de competições em nível nacional,
identifica empreendimentos sociais crescentes focados na saúde financeira. Em 2018, a Fundação estabeleceu
uma parceria com a Verb, uma plataforma de inovação social, para realizar competições na Espanha, Portugal,
Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Assim como a empresa, a Fundação MetLife acredita que a
saúde financeira pertence a todos. Compartilhamos as lições
que nossos parceiros de subsídios aprenderam - tanto as
positivas quanto as menos positivas - para permitir que todos
os envolvidos em saúde financeira aproveitem os sucessos
e evitem repetir trabalho que não tenha o impacto que
procuramos apoiar. Por meio da mídia, informes técnicos,
artigos e eventos, a Fundação se orgulha de apoiar nossos
parceiros e compartilhar conhecimento.

Destaques
do Inclusion
Plus,
2016-2018

Forneceu quase

US$1M

Common Cents Lab

e mais de 8.000 horas
de trabalho voluntário
da MetLife para acelerar
50 empreendimentos sociais

Destaques da liderança em
saúde financeira
Em 2018, a Fundação MetLife:

Envolveu aproximadamente

500

empresas sociais em
12 países

•

 xpandiu o financiamento para o Common
E
Cents Lab na Universidade Duke, que ajudou
empreendimentos sociais a alcançar mais de
um milhão de americanos de baixa renda com
melhores serviços financeiros e planeja uma
expansão global com o apoio da Fundação.

•

 stabeleceu uma parceria com a Gallup em
E
uma pesquisa de saúde financeira inovadora
junto a mais de 15.000 pessoas em 10 países.
Os resultados permitem que países e
organizações tomem decisões mais informadas
sobre como melhorar a saúde financeira.

•

 valiou o impacto da Dream, Save, Do,
A
nossa iniciativa de capacitação financeira
em parceria com a Sesame Workshop,
sobre os conhecimentos, habilidades e
comportamentos financeiros de pais e filhos.

Convocou empresários
bem-sucedidos para uma

cúpula
global

que incluiu workshops,
painéis de discussão
e oportunidades de
networking'

Promover
a saúde
financeira
com capital
de risco
Desbloquear o
capital de risco em
comunidades carentes
pode catalisar
mudanças. Para
ampliar o impacto,
a Fundação MetLife
trabalha com a Village
Capital, uma empresa
de capital de risco
sem fins lucrativos,
para financiar
inovadores em saúde
financeira na Europa
e no Oriente Médio.
A iniciativa fornece
apoio por meio de
mesas redondas com
especialistas em saúde
financeira, incluindo
colaboradores da
MetLife, assistência ao
desenvolvimento de
negócios e subsídios
individuais de até
US$ 50.000.
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Construir e apoiar comunidades vibrantes
Retribuir às localidades onde estamos presentes promove vínculos mais estreitos entre a MetLife e as comunidades.
A Fundação também afeta positivamente as comunidades por meio de subsídios para iniciativas de saúde financeira,
educação, artes, cultura e assistência a desastres. A Fundação MetLife também trabalha com parceiros e colaboradores
da MetLife para apoiar pequenas empresas e aumentar as oportunidades econômicas locais. Em 2018, esses subsídios,
combinados com doações da MetLife, Fundación MetLife México e Fundação MetLife Coreia, totalizaram US$ 44 milhões.

Enriquecer nossas comunidades:
destaques globais de 2018
100.000
participantes no
Fundo de Inovação
das Américas

Universidade Asiática
para Mulheres

Bunker Labs

A Fundação MetLife
patrocinou 18
instituições de ensino
superior nos Estados
Unidos, Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia
e México para
levar estudantes
tradicionalmente
sub-representados
a programas
de intercâmbio
acadêmico
internacionais.

Desde 2016, a
Fundação MetLife
tem apoiado o
principal programa
colegiado de
ano sabático da
Universidade Asiática
para Mulheres,
com sede em
Bangladesh, voltado
para mulheres com
acesso limitado ao
ensino superior de
qualidade.

A Bunker Labs
apoia ex-militares
empreendedores
aspirantes nos Estados
Unidos. A doação da
Fundação MetLife
financia um programa
de notícias de
negócios produzido
por veteranos para
veteranos.

Colaboradores voluntários se conectam ao
mundo e entre si
Os colaboradores da MetLife em todo o mundo acolhem o
voluntariado, ampliando o impacto social positivo da Fundação e
criando conexões mais profundas entre si e com a comunidade por
meio de programas práticos e baseados em habilidades. Em 2018,
os colaboradores prestaram mais de 99.000 horas de serviço, com
40% dedicados a esforços de promoção da saúde financeira.

Voluntarismo em 2018: em números

Museu da Criança da
Jordânia

Olimpíadas Especiais

A Fundação MetLife
apoia programas
educacionais no
Museu da Criança
da Jordânia, com
foco na promoção da
diversidade e inclusão.

O Atletas Jovens das
Olimpíadas Especiais
é um programa
de esportes e
brincadeiras inclusivo
para crianças de dois
a sete anos de idade,
com e sem deficiência
intelectual. Com o
apoio da Fundação
MetLife, o programa
está se expandindo
pela Europa, Oriente
Médio e Norte da
África.

28%

45%

99.000
horas
17%

10%

Estados Unidos

Europa, África e Oriente Médio

Ásia

América Latina

Aproveitar as habilidades dos colaboradores

A Fundação MetLife incentiva os voluntários da MetLife a compartilhar
seus conhecimentos e habilidades para apoiar os parceiros comunitários.
Em 2018, 22% das horas de voluntariado foram baseadas em habilidades.

Programa “Bakers in Training” da Hot Bread Kitchen

Por meio de uma parceria com a Fundação Taproot, os colaboradores da
MetLife contribuíram com mais de 300 horas de serviço voluntário em
2018, colocando em prática seus conhecimentos em marcas e marketing,
comunicações, finanças, recursos humanos e gestão enxuta para apoiar
parceiros sem fins lucrativos. Por exemplo, a Hot Bread Kitchen em Nova
York, que ajuda mulheres a desenvolver habilidades para obter empregos
em cozinhas comerciais, trabalhou com os especialistas em gestão enxuta
da MetLife para aumentar a eficácia - e diminuir o custo - do recrutamento
para seu programa “Bakers in Training”, garantindo que mais mulheres
encontrem empregos bem remunerados.

Fortalecimento
de uma
instituição de
microcrédito
sem fins
lucrativos em
Bangladesh
Os colaboradores da
MetLife baseados em
Daca, Bangladesh,
contribuíram com suas
habilidades profissionais
para reduzir a pobreza
rural. Por meio da Bankers
without Borders, os
colaboradores prestaram
serviços voluntários com
a BURO Bangladesh, uma
parceira da Fundação
MetLife. A BURO é uma
organização sem fins
lucrativos de rápido
crescimento que fornece
serviços financeiros e
sociais para um milhão de
pessoas de baixa renda,
principalmente mulheres.
Os voluntários da MetLife
fizeram recomendações
sobre como melhorar a
estrutura organizacional e
os processos de incentivo
da BURO e compartilharam
melhores práticas de
recursos humanos.

39

40

Nossas metas
do Global
Impact
A MetLife estabelece metas que
se relacionam com interações com
colaboradores, clientes, fornecedores,
comunidades e o meio ambiente. Relatamos
nosso progresso rumo à realização dessas
metas como parte do nosso compromisso
de causar um impacto global.
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Metas de
investimentos

Metas de
gestão de
riscos e ética

Metas para
clientes

Metas para
colaboradores

Metas
ambientais

Metas da
Fundação
MetLife

Metas de
inclusão de
fornecedores
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Metas

Progresso

Expandir nossos esforços de investimentos responsáveis,
formando um grupo de Estratégias de Investimentos
Sustentáveis até o final de 2018.

Realizada. Formamos um grupo de Estratégias de Investimento Sustentável em
1º de abril de 2018, para supervisionar e expandir nossa plataforma de investimento
responsável.

Em 2019, a MetLife Investment Management (MIM) assinou
os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) como
gestora de investimentos.

Realizada.

Em 2019, a MIM estabeleceu um Conselho de Integração
Ambiental, Social e de Governança (ESG) para comunicar
e socializar as políticas e práticas de ESG e facilitar as
melhores práticas entre equipes e funções.

Realizada.

Garantir uma sólida cultura de gestão de riscos.

Dentro do planejado. Lançamos o curso de treinamento para novos colaboradores
e colaboradores selecionados dos EUA, incentivando uma mentalidade de dono
e criando um espaço seguro para explorar ideias e se manifestar. Atualizamos e
relançamos o curso Três Linhas de Defesa em novembro de 2018.

Gerenciar riscos no âmbito de nossas declarações de
apetite por riscos (RAS) aprovadas.

Dentro do planejado. Realizamos uma análise detalhada e atualizamos as RAS
da empresa. As mudanças incluíram atualização de métricas, fortalecimento de
declarações qualitativas e expansão do uso de testes de estresse. O Conselho de
Administração aprovou as versões atualizadas em junho de 2018.

Continuar a avaliar a fidelidade dos clientes por meio dos
programas Net Promoter Score (NPS).

Dentro do planejado.
1. Aprimoramos o programa NPS de relacionamentos para permitir uma mensuração
mais granular e passível de ação.
2. O
 timizamos e padronizamos ainda mais a medição de NPS transacional.

Continuar a padronizar nosso processo de desenvolvimento
de produtos e melhorar a “concepção de experiências”
para oferecer as melhores soluções possíveis ao cliente de
ponta a ponta.

Dentro do planejado. Continuamos a investir em pesquisa de mercado para criar
soluções diferenciadas que atendam diretamente às preferências dos clientes.

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

Dentro do planejado. Expandimos o acesso dos colaboradores em mais de 35 países
às atividades do programa Wellness for Life, realizadas por promotores do bem-estar
locais.

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

Dentro do planejado. Lançamos a primeira iniciativa “Semana Wellness for Life” anual!
Colaboradores de mais de 20 países participaram de atividades de condicionamento
físico, projetos de serviço comunitário, eventos de alimentação saudável, treinamentos
de atenção plena e outras atividades em grupo.

Cultivar uma cultura diversificada e inclusiva que valorize
a singularidade dos nossos colaboradores e promova
o pertencimento, para que eles possam prosperar e
contribuir para o seu pleno potencial.

Dentro do planejado. Realizamos nossa 5ª campanha da Semana de Inclusão Anual
para ajudar os colaboradores a se envolverem no aprendizado diário sobre diversidade
e inclusão. Os colaboradores utilizaram uma ferramenta interativa com exercícios
individuais e em equipe sobre tópicos como valoração de diferenças, preconceito
inconsciente e mostrar-se como um aliado.

Neutralizar nossa pegada de carbono em 2016 e depois.

Alcançamos a neutralidade de carbono em 2016 e a mantivemos em 2017 e 2018.

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

Dentro do planejado para superar. Conquistamos a certificação LEED em três novos
escritórios e reduzimos o consumo global de energia em 25% desde 2012.

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

Dentro do planejado para superar. Reduzimos essas emissões em 22% desde
2012 como resultado de projetos de eficiência energética, melhores práticas de
sustentabilidade no local de trabalho, consolidação de imóveis e ferramentas de
colaboração que reduzem as necessidades de viagem.

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

Dentro do planejado. Trabalhamos com 96 fornecedores para que divulgassem suas
emissões de GEE e reduções de emissões.

Destinar US$ 200 milhões em um período de cinco anos,
começando em 2013, para garantir que mais pessoas de
todo o mundo tenham acesso a serviços financeiros de
qualidade.

Realizada. Destinamos mais de US$ 200 milhões até 2018, atingindo mais de seis
milhões de pessoas de baixa renda em 42 países.

Apoiar uma cultura de voluntariado na MetLife, com um
compromisso de 150.000 horas com as comunidades onde a
MetLife está presente ao longo de três anos (até 2020).

Dentro do planejado. Os voluntários da MetLife dedicaram mais de 99.000 horas de
trabalho em iniciativas práticas e baseadas em habilidades em todo o mundo. 40% dessas
horas foram para apoiar os esforços de saúde financeira da Fundação MetLife.

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

Realizada. Aumentamos os gastos da empresa com fornecedores com perfis
diversificados, que foi 11,1% em 2017, para 18,7%. Pretendemos manter ou aumentar
esse percentual até 2020.

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

Realizada em 2017 e 2018. Para nivelar o campo de atuação para empresas
caracterizadas pela diversidade, implementamos a “Regra de Um”, que exige que
a equipe de Compras Globais inclua pelo menos um fornecedor caracterizado
pela diversidade em cada oportunidade de compra quando a disponibilidade do
fornecedor se alinhar com as necessidades do negócio.

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

Dentro do planejado. Redirecionamos nosso programa de mentoria para fornecer
a fornecedores diversificados orientação para capacitá-los em áreas que incluem
resposta a solicitações de propostas e acesso ao capital. Em 2018, 21 fornecedores
caracterizados pela diversidade receberam orientação e treinamento.
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Dados de
desempenho
Preparamos nossas divulgações de
acordo com o Padrão de Publicação
de Relatórios de Sustentabilidade
da Global Reporting Initiative (GRI):
opção Essencial (Core). O índice GRI
deste relatório pode ser encontrado
no site da MetLife.
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.
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Dados de desempenho da MetLife
Dados operacionais
Operações (em milhões de US$, exceto Rendimento por ação)
Ativos totais
Passivos totais
Patrimônio total dos acionistas da MetLife, Inc.

2018
US$ 687.538
US$ 634.580
US$ 52.741

2017
US$ 719.892
US$ 661.022
US$ 58.676

2016
US$ 898.764
US$ 831.062
US$ 67.531

2015
US$ 877.912
US$ 809.267
US$ 68.098

2014
US$ 902.322
US$ 829.507
US$ 72.208

Receitas totais
Prêmios
Lucro líquido de investimentos
Despesas totais
Benefícios e sinistros dos detentores de apólices de seguro
Reserva para despesas com impostos de renda (benefício)
Receita líquida

US$ 67.941
US$ 43.840
US$ 16.166
US$ 61.634
US$ 42.656
US$ 1.179
US$ 5.128

US$ 62.308
US$ 38.992
US$ 17.363
US$ 58.772
US$ 38.313
US$ (1.470)
US$ 4.020

US$ 60.787
US$ 37.202
US$ 16.790
US$ 56.506
US$ 36.358
US$ 693
US$ 854

US$ 61.343
US$ 36.403
US$ 16.205
US$ 55.692
US$ 35.144
US$ 1.590
US$ 5.385

US$ 63.974
US$ 36.970
US$ 18.158
US$ 57.091
US$ 35.393
US$ 1.936
US$ 6.336

US$ 1.678
US$ 4,91

US$ 1.717
US$ 3,62

US$ 1.736
US$ 0,67

US$ 1.653
US$ 4,62

US$ 1.499
US$ 5,42

9,6%

6,3%

1,0%

7,7%

9,5%

Dividendos sobre ações ordinárias
Rendimento por ação
Retorno sobre ações de portadores de ações ordinárias da MetLife, Inc.

Dados de investimentos em 31 de dezembro de 20181
Total de ativos sob gestão2
Empresas públicas
Empréstimos hipotecários
Finanças estruturadas
Governos estrangeiros
Governo e agências dos EUA
Empresas privadas
Investimentos à vista e de curto prazo3
Patrimônio imobiliário
Infraestrutura privada
Municipais4
Ações ordinárias e preferenciais
Dívida de mercados emergentes
Alta rentabilidade
Alternativos
Empréstimos bancários
Total

Em 31/12/2018
20,9%
16,1%
12,2%
9,7%
9,7%
8,8%
4,2%
3,6%
3,2%
2,8%
2,7%
1,9%
1,6%
1,5%
1,1%
100%

1 Em 2018, o “termo ativos administrados combinados” foi alterado para “total de ativos sob gestão”. Veja também as notas de rodapé na página 8. 2 Consulte a nota explicativa
sobre as informações, definições e reconciliações financeiras não GAAP. 3 Inclui equivalentes de caixa. 4 Municipais, ou títulos municipais, incluem títulos de receita tributáveis
e isentos de impostos e, em muito menor grau, obrigações gerais de estados, municípios e subdivisões políticas.

Investimentos responsáveis
Valor justo estimado (em milhões de US$)
Investimentos de impacto e em moradias acessíveis5
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais6

2018
US$ 2.586
US$ 16.616
US$ 17.109
US$ 16.248

2017
US$ 2.431
US$ 15.059
US$ 15.349
US$ 17.152

2016
US$ 2.146
US$ 14.852
US$ 11.792
US$ 15.991

2015
US$ 1.853
US$ 13.552
US$ 9.805
US$ 15.854

2014
–
–
–
–

US$ 52.559

US$ 49.991

US$ 44.781

US$ 41.064

–

Investimentos anuais (em milhões de US$)
Investimentos de impacto e em moradias acessíveis5
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais6

2018
US$ 686
US$ 1.082
US$ 4.177
US$ 1.386

2017
US$ 231
US$ 538
US$ 3.216
US$ 849

2016
US$ 446
US$ 564
US$ 3.154
US$ 1.251

2015
US$ 680
US$ 969
US$ 1.679
US$ 1.840

2014
–
–
–
–

Total

US$ 7.331

US$ 4.834

US$ 5.415

US$ 5.168

–

Total

5 Em 2018, mudamos o nome desta área de foco, anteriormente chamada de Investimentos em moradias comunitárias acessíveis, para Investimentos de impacto e em moradias
acessíveis, para que houvesse alinhamento com a terminologia da GIIN. 6 Municipais, ou títulos municipais, incluem títulos de receita tributáveis e isentos de impostos e, em
muito menor grau, obrigações gerais de estados, municípios e subdivisões políticas.
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Dados da força de trabalho (em 31/12/2018)
Nossa força de trabalho global

Novas contratações e rotatividade7

Contrato de trabalho
Regular
Temporário

Total¹

Mulheres

Homens

46.996
270

24.582
165

22.359
102

46.822
444

24.389
358

22.377
84

Discriminação da força de trabalho
Colaboradores
Agentes e empreiteiros

47.266
17.660

24.747
2.637

22.461
2.341

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

18.179
8.284
16.572
4.231

10.682
5.352
6.353
2.360

7.451
2.928
10.213
1.869

1 Os totais incluem colaboradores cujo gênero não está registrado. Exclui colaboradores da PNB. 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

Feminino %
42%
56%
18%
33%

Idade
Vendas
Não vendas
Grupo Executivo
Conselho de Administração

Menos de 30 anos 30 a 50 anos Mais de 50 anos

4

Vendas
Não vendas
Grupo Executivo
Conselho de Administração

Masculino %
58%
44%
82%
67%

Brancos

Negros
ou afroamericanos

Hispânicos
ou latinos

9%
12%
0%
8%

6%
6%
18%
8%

79%
69%
64%
84%

Asiáticos Índios norteamericanos ou
nativos do
Alasca

2%
9%
18%
0%

0%
0%
0%
0%

16%
17%
0%
0%

60%
60%
27%
0%

24%
23%
73%
100%

Não
especificado

Duas ou
mais raças

Nativos do
Havaí ou das
Ilhas do Pacífico

2%
2%
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
9
8

Homens
9
8

Colaboradores com avaliações de desempenho regulares6
Não vendas
Vendas

Mulheres
98%
31%

Homens
98%
19%

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. Exclui colaboradores da PNB.

Total

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

2.322
2.056

2.904
2.166

428
290

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

1.372
1.243

3.301
2.584

986
869

Mulheres
Homens
Demissões

Tipo de emprego
Período integral
Meio período

Etnia e raça3

Contratações

Total

Mulheres
Homens

Taxa

Taxa

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

5%
4%

6%
5%

1%
1%

Menos de
30 anos

30 a 50 anos

Mais de
50 anos

3%
3%

7%
6%

2%
2%

7 Exclui colaboradores da PNB.

Dados ambientais1
Meio ambiente
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)
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)
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 (em milhões de US$)
Resíduos (lb.)3
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)

2018

2017

2016

2015

2014

15,40
7,60
12
3,05
21
4,02

15,32
7,70
14
3,74
18
3,18

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

16.016
96.467
0
26.381
59.731
1,23
0,009

15.929
108.019
0
28.330
64.364
1,37
0,009

17.782
109.631
0
33.559
70.637
1,36
0,009

20.007
110.670
67.962
36.031
4.640
1,41
0,010

20.187
113.699
66.410
31.671
5.405
1,42
0,011

205.704
174.985
2,26
0,016
536

228.680
189.339
2,41
0,016
265

237.224
204.588
2,49
0,017
230

239.261
101.648
2,46
0,018
628

240.745
116.724
2,43
0,020
146

5.875.468
2.460.497
3.414.971
58%
152.989

6.476.104
2.800.881
3.675.223
57%
247.128

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

61.666
4,78
0,0144

65.706
5,76
0,0180

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,40
0,0155

1 Para garantir que a MetLife esteja fornecendo uma comparação significativa e coerente dos dados ao longo do tempo, foram feitos ajustes nos totais de energia e emissões
relatados anteriormente, como resultado da segregação da BrightLife Financial da MetLife, bem como mudanças na metodologia do fator de emissão do Escopo 1 e Escopo 3,
de acordo com o Padrão Corporativo de Contabilização e Comunicação do Greenhouse Gas Protocol. 2 Os números de propriedades representam a área em pés quadrados
de nosso portfólio imobiliário no final do exercício fiscal, incluindo sublocações. De acordo com o Padrão Corporativo de Contabilização e Comunicação do Greenhouse Gas
Protocol, as emissões de energia e Escopo 1 e Escopo 2 representam o consumo da MetLife associado ao portfólio global de imóveis. 3 Portfólio de escritórios administrados
nos EUA. 4 Inclui RECs (Certificados de energia renovável) e compensações de carbono. Para fornecer comparações precisas ao longo do tempo, as emissões globais baseadas
no mercado foram calculadas historicamente. 5 Métricas de viagens de negócios globais. Para fornecer comparações precisas ao longo do tempo, os dados históricos foram
extrapolados quando necessário. 6 Colaborador de período integral. 7 Peso total reciclado, reutilizado e revendido para todas as unidades.
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Alinhamento com os objetivos de desenvolvimento
sustentável

Dados ambientais (continuação)
Emissões Escopo 1 em 2018
Tipo de GEE

Toneladas de CO2e

Óleo
combustível

Gás
natural

Gasolina
da frota

de desenvolvimento sustentável

CO2

Doméstica
Internacional
Total

15
123
138

8.707
3.565
12.272

3.542
n/d
3.542

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME
ZERO

CH4

Doméstica
Internacional
Total

0,0006
0,0049
0,0055

0,1641
0,0672
0,2313

n/d
n/d
n/d

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Doméstica
Internacional
Total

0,0001
0,0010
0,0011

0,0164
0,0067
0,0231

n/d
n/d
n/d

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

N2O

Emissões de CO2 biogênicas

Doméstica
Internacional
Total

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

FOME
ZERO

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

Tipo de energia
Eletricidade
Combustível (óleo combustível, gás natural e gasolina da frota)
Consumo de energia total

MWh
205.704
AÇÃO CONTRA A
VIDA NA
MUDANÇA GLOBAL
ÁGUA
DO CLIMA
82.753
288.457

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

VIDA NA
ÁGUA

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME
ZERO

ENERGIA LIMPA
TRABALHO DECENTE
de desenvolvimento
sustentável
E ACESSÍVEL
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO
SAÚDE E
BEM-ESTAR

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

VIDA NA
ÁGUA

SAÚDE E
BEM-ESTAR

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA
IGUALDADE
DE GÊNERO
ERRADICAÇÃO
DAVIDA
POBREZA
TERRESTRE
CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

VIDA
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
ERRADICAÇÃO
INSTITUIÇÕES
DA
POBREZA
EFICAZES

PARCERIAS E
FOME
MEIOS DE
ZERO
IMPLEMENTAÇÃO
AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

FOME
ZERO

FOME
ZERO

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL

ÁGUA

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
TRABALHO DECENTE
de desenvolvimento
sustentável
SAÚDE E
BEM-ESTAR

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO
SAÚDE E
BEM-ESTAR

VIDA NA
ÁGUA

Inclusão financeira
Pesquisas em medicina e saúde
Artes e cultura
Socorro a desastres
Juventude/Educação
Melhoria comunitária
Diversidade e inclusão
Envolvimento dos colaboradores

2018
US$ 28,94
US$ 0,79
US$ 1,20
US$ 0,27
US$ 0,63
US$ 1,86
US$ 1,53
US$ 2,68

2017
US$ 30,20
US$ 0,89
US$ 1,34
US$ 0,64
US$ 0,96
US$ 1,82
US$ 1,28
US$ 2,75

2016
US$ 30,37
US$ 1,48
US$ 2,71
US$ 0,19
US$ 1,27
US$ 2,17
US$ 1,40
US$ 3,45

2015
US$ 29,38
US$ 1,72
US$ 2,87
US$ 0,61
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA
US$ 0,89
US$ 1,91
US$ 1,22
ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL
US$ 3,97

2014
US$ 27,75
US$ 1,86
AÇÃO CONTRA A
VIDA NA
MUDANÇA GLOBAL
ÁGUA
OS
OBJETIVOS
GLOBAIS
DO CLIMA DECENTE
3,10
ENERGIAUS$
LIMPA
TRABALHO
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
de desenvolvimento
sustentável
E ACESSÍVEL
E CRESCIMENTO
E INFRAESTRUTURA
ECONÔMICO
US$ 0,40
FOME
SAÚDE E
EDUCAÇÃO DE
ZERO
BEM-ESTAR
QUALIDADE
US$ 0,49
AÇÃOUS$
CONTRA A
VIDA NA
VIDA
3,04
MUDANÇA GLOBAL
ÁGUA
TERRESTRE
DO CLIMA
US$ 0,94
TRABALHO DECENTE
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
REDUÇÃO DAS
E CRESCIMENTO
E INFRAESTRUTURA
DESIGUALDADES
ECONÔMICO
US$ 3,49

Total

US$ 37,90

US$ 39,88

US$ 43,04

US$ 42,57

US$ 41,07
VIDA NA
ÁGUA

VIDA
TERRESTRE
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

Contribuições da MetLife por origem (em milhões de US$)
Fundação MetLife
Fundações do México e Coreia do Sul
Corporativo

2018
US$ 37,90
US$ 1,90
US$ 4,58

2017
US$ 39,88
US$ 1,36
US$ 3,65

2016
US$ 43,04
US$ 0,46
US$ 4,78

2015
US$ 42,57
US$ 0,88
US$ 5,65

Total

US$ 44,38

US$ 44,89

US$ 48,28

US$ 49,10

2014
ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL
US$ 41,07
US$ 1,58
US$ 4,41
AÇÃO CONTRA A

MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

US$ 47,06

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA
EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

VIDA
TERRESTRE
REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

E INFRAESTRUTURA
EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

VIDA
TERRESTRE
REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES
IGUALDADE
DE GÊNERO

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZESE
CIDADES
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E
ERRADICAÇÃO
MEIOS
DE
DA
POBREZA
IMPLEMENTAÇÃO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS
ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

OS OBJETIVOS GLOBAIS
PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES
FOME
ZERO

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
CIDADES E
DESIGUALDADES
OS OBJETIVOSCOMUNIDADES
GLOBAIS
SUSTENTÁVEIS
De desenvolvimento sustentável

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

EDUCAÇÃO DE
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
Assegurar
uma vida
saudável e promover o
QUALIDADE
DE GÊNERO
E SANEAMENTO
bem-estar para todas e todos, em todas as
VIDA NA
VIDA
PAZ, JUSTIÇA E
PARCERIAS E
ÁGUA
TERRESTRE
INSTITUIÇÕES
MEIOS DE
idades
EFICAZES
IMPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES
ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

OS OBJETIVOS GLOBAIS
De desenvolvimento sustentável

o acesso confiável, sustentável,
OSAssegurar
OBJETIVOS GLOBAIS
TRABALHO DECENTE
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E CRESCIMENTO
E INFRAESTRUTURA
ECONÔMICO
de desenvolvimento
sustentável

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

moderno e a preço acessível à energia para
SAÚDE E
EDUCAÇÃO DE
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
BEM-ESTAR
QUALIDADE
DE GÊNERO
E SANEAMENTO
todas
e todos
VIDA
TERRESTRE

De desenvolvimento sustentável

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

INSTITUIÇÕES
EFICAZES

De desenvolvimento sustentável

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO
CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

OS OBJETIVOS GLOBAIS
Reduzir a desigualdade
dentro dos países e
entre eles
De desenvolvimento sustentável

PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO
CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Tornar asOS OBJETIVOS
cidades
e os assentamentos humanos
GLOBAIS
OS OBJETIVOS
GLOBAIS
inclusivos,
seguros,
resilientes e sustentáveis
de desenvolvimento
sustentável
De desenvolvimento sustentável

FOME
ZERO

SAÚDE E
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

VIDA NA
ÁGUA

Os investimentos da MetLife em energia renovável e edifícios sustentáveis apoiam o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7.2: aumentar substancialmente a participação
de energias renováveis na matriz energética global, e o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 7.3: dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.
As parcerias da MetLife para alcançar clientes nos mercados globais apoiam
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.10: fortalecer a capacidade das
instituições financeiras para expandir o acesso aos serviços financeiros.

Assegurar padrões de produção e consumo
sustentáveis
TRABALHO DECENTE
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
REDUÇÃO DAS
CIDADES E
CONSUMO E
E CRESCIMENTO
E INFRAESTRUTURA
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
PRODUÇÃO

OS OBJETIVOS GLOBAIS
De desenvolvimento sustentável

ECONÔMICO

SUSTENTÁVEIS

Os esforços da MetLife para expandir o acesso aos nossos serviços entre comunidades
carentes apoiam o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9.3: aumentar o acesso das
pequenas empresas aos serviços financeiros e sua integração aos mercados.
A liderança planejada da MetLife em questões de política apoia o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 10.5: melhorar a regulamentação dos mercados
financeiros globais.
Os investimentos da MetLife em comunidades e moradias acessíveis apoiam o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.1: garantir o acesso à habitação segura
e a preço acessível.

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

RESPONSÁVEIS

As iniciativas ambientais e os relatórios corporativos da MetLife apoiam o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 12.6: incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis
e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.

de desenvolvimento
sustentável
PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

SAÚDE E
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE
OS OBJETIVOS
GLOBAIS
AÇÃO CONTRA
A
De desenvolvimento sustentável
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

IGUALDADE
DE GÊNERO
VIDA NA
ÁGUA

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO
VIDA
TERRESTRE

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA E

PARCERIAS E

INSTITUIÇÕES
MEIOS DE
EFICAZES
IMPLEMENTAÇÃO
Tomar medidas urgentes
para
combater a
mudança do clima e seus impactosOS OBJETIVOS GLOBAIS
De desenvolvimento sustentável

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

A Iniciativa Feminina Global da MetLife apoia o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável 5.5: garantir oportunidades para a participação das mulheres na liderança.

MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

OS OBJETIVOS GLOBAIS
REDUÇÃO DAS
CIDADES
E
CONSUMO E
Construir
infraestruturas
resilientes,
promover
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEIS
RESPONSÁVEIS
aIGUALDADE
industrialização
inclusiva
e
sustentável
e
ÁGUA POTÁVEL
DE GÊNERO
E SANEAMENTO
fomentar a inovação

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

Os esforços de bem-estar dos colaboradores da MetLife, bem como os produtos que
oferecemos em todo o mundo, apoiam o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
3.8: atingir a cobertura universal de saúde, proteção financeira e acesso a serviços de
saúde para todos.

IMPLEMENTAÇÃO

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

TERRESTRE

As atividades de saúde financeira da Fundação MetLife apoiam o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 1.4: garantir que todos tenham acesso aos recursos
econômicos e serviços financeiros.

De desenvolvimento sustentável

de desenvolvimento sustentável

Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
FOME
SAÚDE E
EDUCAÇÃO DE
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
ZERO
BEM-ESTAR
QUALIDADE
DE GÊNERO
E SANEAMENTO
PAZ, JUSTIÇA E as mulheres
PARCERIAS E
todas
e meninas
INSTITUIÇÕES
MEIOS DE

VIDA NA
ÁGUA GLOBAIS
OS OBJETIVOS

Apoio da MetLife para a realização do objetivo

OS OBJETIVOS GLOBAIS

OS OBJETIVOS GLOBAIS

De desenvolvimento sustentável

DO CLIMA
de desenvolvimento
sustentável

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Promover
o crescimento
econômico
OS OBJETIVOS GLOBAIS
TRABALHO DECENTE
INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
REDUÇÃO DAS
CIDADES E
CONSUMO E
OS OBJETIVOS
GLOBAIS
E CRESCIMENTO
E INFRAESTRUTURA
DESIGUALDADES
COMUNIDADES
PRODUÇÃO
ECONÔMICO
SUSTENTÁVEIS
RESPONSÁVEIS
sustentado,
inclusivo
e sustentável,
emprego
de desenvolvimento
sustentável
pleno
eÁGUAtrabalho
decente para
SAÚDE E
EDUCAÇÃO DE e produtivo
IGUALDADE
POTÁVEL
BEM-ESTAR
QUALIDADE
DE GÊNERO
E SANEAMENTO
todas
e todos
VIDA NA
VIDA
PAZ, JUSTIÇA E
PARCERIAS E

OS OBJETIVOS GLOBAIS
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CONSUMO E
PRODUÇÃO

Acabar com a pobreza em todas as suas
PAZ, JUSTIÇA E
PARCERIAS E
INSTITUIÇÕES em todos
MEIOS DE os lugares
formas,

EFICAZES
REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

OS OBJETIVOS GLOBAIS
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

SAÚDE E
BEM-ESTAR

EFICAZES

OS OBJETIVOS GLOBAIS

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL
FOME
ZERO

FOME
ZERO

OS OBJETIVOS GLOBAIS

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Doações da Fundação MetLife (em milhões de US$)

CIDADES E
COMUNIDADES

ECONÔMICO

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

SUSTENTÁVEISGLOBAIS RESPONSÁVEIS
OS OBJETIVOS
Objetivo de desenvolvimento
sustentável
de desenvolvimento sustentável

VIDA
TERRESTRE

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

Dados comunitários

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

ENERGIA LIMPA
TRABALHO DECENTE
de desenvolvimento
sustentável
E ACESSÍVEL
E CRESCIMENTO

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

Consumo de energia por tipo 2018

SAÚDE E
BEM-ESTAR

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

n/d
n/d
n/d
ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

Na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, realizada em 2015, os líderes mundiais
adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse plano ambicioso de progresso
global inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 metas, para abordar o
IGUALDADE
ÁGUA POTÁVEL
crescimento
econômico, inclusão social e proteção ambiental. A MetLife contribui para a realização
DE GÊNERO
E SANEAMENTO
dos ODS por meio de nossas operações comerciais e iniciativas globais. A tabela a seguir destaca
como algumas iniciativas da MetLife apoiam os objetivos.

OS OBJETIVOS GLOBAIS

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

VIDA
TERRESTRE

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
PARCERIAS E o desenvolvimento sustentável,
para
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO
proporcionar o acesso à justiça para todas
OS OBJETIVOS GLOBAIS
e todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis
De desenvolvimento sustentável

O trabalho da MetLife para realizar nossas metas ambientais apoia o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 13.3: aumentar a conscientização e a capacidade de
mitigação e adaptação à mudança do clima.

Os programas da MetLife para manter nossa cultura ética apoiam o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável 16.6: desenvolver instituições responsáveis e
transparentes.
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Nota sobre declarações prospectivas

Nota explicativa sobre informações financeiras não GAAP

Este relatório pode 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 e termos como “antecipar”, “estimar”, “esperar”,
“projetar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “será” e outras palavras e termos de significado semelhante, ou que estejam relacionados
a períodos futuros, em relação com uma discussão sobre desempenho 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.

O total de ativos sob gestão (“Total AUM”) é uma medida financeira baseada em metodologias diferentes dos princípios contábeis
geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). O Total AUM é composto por GA AUM, mais SA AUM Indexados mais TP
AUM (cada um como definido abaixo). A MetLife acredita que o uso do Total AUM melhora o entendimento da profundidade e amplitude
de seus serviços de gestão de investimentos em nome de seu portfólio de investimentos em conta geral, portfólios de investimentos
indexados de contas separadas e clientes não afiliados/terceiros.

Muitos fatores serão importantes para determinar os resultados da MetLife, Inc., suas subsidiárias e afiliadas. As declarações prospectivas
são baseadas em nossas suposições e expectativas atuais, que podem ser imprecisas, e no ambiente econômico atual, que pode
mudar. Essas declarações não constituem garantias de desempenho. Elas envolvem diversos riscos e incertezas difíceis de prever. Os
resultados 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 econômicas difíceis, incluindo
riscos relacionados a taxas de juros, spreads de crédito, patrimônio, imóveis, devedores e contrapartes, taxas de câmbio, derivativos
e terrorismo e segurança; (2) condições adversas no mercado global de capital e de crédito, que possam afetar nossa capacidade
de atender às necessidades de liquidez e acesso ao capital, inclusive por meio de nossas linhas de crédito; (3) downgrades em nossa
capacidade de pagamento de sinistros, solidez financeira ou classificações de crédito; (4) disponibilidade e eficácia dos contratos
de resseguro, hedging ou indenização; (5) aumento do custo e capacidade limitada de mercado para financiamentos de reserva de
seguro de vida obrigatórios; (6) o impacto sobre nós de mudanças e implementação da ampla variedade de leis e regulamentos a que
estamos sujeitos; (7) alterações regulatórias, legislativas ou tributárias relacionadas às nossas operações que possam afetar o custo ou
a demanda de nossos produtos ou serviços; (8) resultados adversos ou outras consequências de litígios, arbitragens ou investigações
regulatórias; (9) restrições legais, regulatórias e outras que afetem a capacidade da MetLife, Inc. de pagar dividendos e recomprar ações
ordinárias; (10) a principal dependência da MetLife, Inc., como empresa holding, nos dividendos das subsidiárias para atender às metas
de fluxo de caixa livre e obrigações de pagamento de dívida e as restrições regulatórias aplicáveis sobre

a capacidade das subsidiárias
de pagar tais dividendos; (11) perdas de investimento, inadimplência e volatilidade; (12) liquidez potencial e outros riscos resultantes
de nossa participação em um programa de empréstimo de valores mobiliários e outras transações; (13) alterações nas avaliações de
investimentos, provisões e imparidades dos investimentos e metodologias, estimativas e pressupostos; (14) diferenças entre a experiência
de sinistros reais e as hipóteses de subscrição e reserva; (15) riscos políticos, legais, operacionais, econômicos e outros relacionados
às nossas operações globais; (16) pressões competitivas, inclusive com relação a preços, ingresso de novos concorrentes no mercado,
consolidação de distribuidores, desenvolvimento de novos produtos por concorrentes novos e existentes e por pessoal; (17) o impacto das
mudanças tecnológicas nos nossos negócios; (18) perdas decorrentes de catástrofes; (19) deterioração da experiência do bloco fechado
estabelecido em conexão com a reorganização da Metropolitan Life Insurance Company; (20) impairment do goodwill ou outros ativos
de longa duração, ou o estabelecimento de uma provisão de avaliação contra o nosso ativo de imposto de renda diferido; (21) mudanças
nas premissas relativas a custos de aquisição de apólices diferidos, incentivos de vendas diferidos ou valor dos negócios adquiridos;
(22) exposição a perdas relacionadas a garantias em determinados produtos; (23) ineficácia das políticas e procedimentos ou modelos
de gestão de riscos; (24) uma falha em nossos sistemas de segurança cibernética ou outros sistemas de segurança da informação
ou nossos planos de recuperação de desastres; (25) qualquer falha em proteger a confidencialidade das informações dos clientes;
(26) mudanças nas normas contábeis; (27) nossos colaboradores assumirem riscos excessivos; (28) dificuldades na comercialização e
distribuição de produtos por meio dos nossos canais de distribuição; (29) aumento das despesas relativas a planos de pensão e outros
planos de benefícios pós-aposentadoria; (30) incapacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual ou reivindicações de
violação de direitos de propriedade intelectual de terceiros; (31) dificuldades, responsabilidades imprevistas, imparidades de ativos ou
ações de agências de classificação de risco decorrentes de aquisições e alienações de negócios, joint ventures ou outras reorganizações
de entidades jurídicas; (32) acontecimentos imprevistos ou adversos que possam afetar adversamente nossos benefícios operacionais
ou outros esperados da separação da Brighthouse Financial, Inc. e de suas subsidiárias; (33) a possibilidade de que o Conselho de
Administração da MetLife, Inc. possa influenciar o resultado das votações dos acionistas por meio das disposições de votação da
MetLife Policyholder Trust; (34) disposições das leis e de nossos documentos de constituição de sociedade que possam atrasar, impedir
ou prevenir aquisições e combinações corporativas que envolvam a MetLife; e (35) outros riscos e incertezas descritos de tempos em
tempos nos registros da MetLife, Inc. junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
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.

Ativos sob gestão da conta geral (“GA AUM”) é uma medida financeira baseada em metodologias diferentes dos GAAP. A MetLife utiliza
GA AUM para descrever ativos em seu portfólio de investimentos da conta geral que são gerenciados ativamente e declarados por valor
justo estimado. A MetLife acredita que o uso de GA AUM melhora o entendimento e a comparabilidade de seu portfólio de investimentos
em conta geral. GA AUM são compostos por Investimentos Totais em conta geral e caixa e equivalentes de caixa, excluindo empréstimos
de apólices, outros ativos investidos, valores mobiliários direcionados ao titular do contrato e valores mobiliários com opções de valor
justo, pois substancialmente todos esses ativos não são administrados ativamente no portfólio de investimentos em conta geral da
MetLife. Empréstimos hipotecários e determinados investimentos imobiliários incluídos nos GA AUM foram ajustados do valor real de
posse para o valor justo estimado. A classificação dos GA AUM por setor é baseada na natureza e nas características dos investimentos
subjacentes, que podem variar de acordo com a classificação nos GAAP.
Os Ativos sob Gestão de Contas Separadas com Indexação Passiva (“SA AUM Indexados”) são carteiras de investimento de contas
separadas da companhia de seguro com indexação passiva, que são demonstrados pelo valor justo estimado, gerenciados pela MetLife, que
acompanham o retorno dos índices de mercado do setor. Os SA AUM Indexados representam ativos de contas separadas das companhias
de seguros da MetLife que estão incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas da MetLife, Inc. ao valor justo estimado.
Os Ativos sob Gestão de Terceiros (“TP AUM”) são ativos não proprietários administrados pela MetLife em nome de clientes não
afiliados/terceiros, declarados pelo valor justo estimado. Os TP AUM são de propriedade de tais clientes não afiliados/terceiros;
consequentemente, os TP AUM não estão incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas da MetLife, Inc.
A estratégia de investimentos da MIM incorpora considerações ambientais, sociais e de governança (“ESG”) relevantes no processo de
tomada de decisões de investimento para apoiar retornos sustentáveis a longo prazo. Investimentos Responsáveis são a parte do Total de
Ativos sob Gestão que inclui as quatro categorias a seguir: investimentos de impacto e em moradias acessíveis, investimentos ecológicos,
investimentos em infraestrutura e títulos municipais (ou seja, municipais).
Todos os demais investimentos são a parte do Total de Ativos sob Gestão que exclui os investimentos responsáveis.
Os GA AUM, Total AUM e Investimentos Responsáveis são mensurações financeiras não-GAAP e não devem ser vistos como substitutos
para Investimentos Totais, a mensuração GAAP mais diretamente comparável. As reconciliações dos Investimentos Totais para GA AUM,
GA AUM para Total AUM e Total AUM para Investimentos Responsáveis são apresentadas na tabela abaixo. Investimentos Totais segundo
os GAAP incluem investimentos de curto prazo e excluem caixa e equivalentes de caixa.
Informações adicionais sobre o portfólio de investimentos em conta geral da MetLife estão disponíveis nos materiais financeiros
trimestrais da MetLife, Inc. do trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2018, que podem ser acessados por meio da página de
Relações com Investidores da MetLife em http://investor.metlife.com.

Reconciliação dos investimentos totais para ativos da conta geral sob gestão e total de ativos sob gestão e
investimentos responsáveis
(em bilhões de US$)
Investimentos totais
Mais: caixa e equivalentes de caixa
Mais: ajuste de valor justo - empréstimos hipotecários
Mais: ajuste de valor justo - imóveis e joint-ventures imobiliárias
Menos: empréstimos de apólices
Menos: outros ativos investidos
Menos: valores mobiliários direcionados ao titular do contrato e valores
mobiliários com opções de valor justo

31/12/2018
US$ 436,2
15,8
1,0
5,7
9,7
18,2
12,6

31/12/2017
US$ 444,1
12,7
1,6
5,3
9,7
17,3
16,7

31/12/2016
US$ 500,4
17,9
1,1
5,2
11,0
23,2
13,9

31/12/2015
US$ 495,5
12,8
1,7
4,4
11,3
22,5
15,0

Ativos sob gestão da conta geral
Mais: ativos sob gestão de contas separadas com indexação passiva
Mais: ativos de terceiros sob gestão

US$ 418,2
14,4
156,1

US$ 420,0
14,9
152,4

US$ 476,5
27,2
15,6

US$ 465,6
26,0
11,9

Total de ativos sob gestão
Menos: todos os outros investimentos

US$ 588,7
536,1

US$ 587,3
537,3

US$ 519,3
474,5

US$ 503,5
462,4

US$ 52,6

US$ 50,0

US$ 44,8

US$ 41,1

2,6
16,6
17,1
16,3

2,4
15,1
15,3
17,2

2,1
14,9
11,8
16,0

1,9
13,5
9,8
15,9

US$ 52,6

US$ 50,0

US$ 44,8

US$ 41,1

Investimentos responsáveis
Componentes dos investimentos responsáveis:
Investimentos de impacto e em moradias acessíveis
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais

Sobre este relatório
Este relatório foi preparado de acordo com os Padrões da GRI: opção
Essencial (Core). O índice GRI deste relatório pode ser encontrado no
site da MetLife. Incluímos informações de todas as operações globais
da MetLife. Todas as informações fornecidas são de 31 de dezembro
de 2018, salvo indicação em contrário. A MetLife publicou seu Relatório
Global Impact de 2017 em junho de 2018 e pretende continuar
publicando relatórios anualmente. Não buscamos verificação externa
para o relatório. Nossos dados globais de emissões de gases de efeito
estufa de 2018, incluindo as viagens de negócios de Escopo 1, Escopo
2 e Escopo 3, foram verificados externamente segundo os padrões
ISO14064.

Saiba mais
Visite nosso site Global Impact em www.metlifeglobalimpact.com para
acessar os nossos relatórios, resumos e índices GRI atuais e passados.
Há também traduções dos relatórios e documentos de apoio disponíveis
em vários idiomas.

Convidamos você a enviar comentários, perguntas 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

metlife.com
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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