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Navigating Life Together

Sobre a MetLife
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.

Nosso propósito: construir um mundo mais
protegido
A MetLife tem ajudado gerações de pessoas ao redor do mundo
a proteger suas finanças, propriedades, famílias e futuro. Durante
este processo, demonstramos nosso compromisso em proteger
as famílias, servir as comunidades e fortalecer a sociedade como
um todo.
Estamos construindo uma empresa mais forte e mais ágil que
pode prosperar em uma grande variedade de ambientes. Estamos
transformando a MetLife e acolhendo novas oportunidades que
se baseiam em nossa experiência em gestão de ativos, benefícios
para funcionários e proteção financeira. Estamos investindo na
inovação, estabelecendo parcerias com startups, digitalizando
nossos negócios e nos preparando para competir em um mundo
em mudança. Na MetLife, estamos trabalhando arduamente para
construir um mundo mais protegido.
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Este documento é uma visão geral das prioridades, metas e progresso
na esfera de responsabilidade corporativa da MetLife em 2017. Para
obter mais detalhes sobre como criamos impacto global, leia nosso
relatório completo, disponível em metlifeglobalimpact.com.
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Mensagem do Presidente do Conselho de Administração,
Presidente e CEO
O ano de 2017 foi um dos mais transformadores na história da MetLife. O desmembramento do
nosso negócio de varejo nos EUA, que remonta à fundação da empresa em 1868, foi a peça central
da nossa estratégia para nos tornarmos uma empresa mais simples, que requer menos capital e com
maior fluxo de caixa livre.
Não sabemos quando a próxima crise econômica ocorrerá, mas nossa expectativa é que a MetLife
esteja bem preparada para enfrentar a tempestade.
Steve Kandarian, presidente do
Conselho de Administração,
presidente e CEO da MetLife,
esteve na Bolsa de Valores de
Nova York em março para um
evento de celebração do 150º
aniversário da MetLife.

Continuamos a construir nossos negócios em produtos de proteção e baseados em taxas e a
aprimorar nossas capacidades digitais para atender melhor aos nossos clientes. Produzimos um
sólido desempenho financeiro em 2017, aumentando nosso lucro por ação ajustado em 8%.
A MetLife está comprometida com a melhoria contínua não apenas em suas operações de negócios,
mas também em seus esforços de responsabilidade corporativa.
Hoje, investidores, órgãos reguladores, organizações não governamentais e outros estão
observando com mais atenção do que nunca como as empresas atuam em uma ampla gama de
medidas de responsabilidade corporativa. Algumas de nossas conquistas desde o relatório Global
Impact do ano passado incluem:
•

 eserva de US$ 2,3 bilhões para aplicar em investimentos como moradias acessíveis, energia
R
renovável, infraestrutura e títulos municipais nos Estados Unidos, e US$ 2,5 bilhões para aplicar
em investimentos em outros países, para trazer benefícios sociais e ambientais e gerar retornos
econômicos. Com essas adições, nossa carteira de investimentos de impacto cresceu para
US$ 50 bilhões.

•

 istribuição de um total combinado de US$ 45 milhões em subsídios por meio da MetLife e da
D
Fundação MetLife, incluindo US$ 30 milhões para esforços de inclusão financeira que ajudam
pessoas e famílias de baixa renda a ter acesso a produtos e serviços financeiros seguros a preços
acessíveis.

•

 er nomeada pelo segundo ano consecutivo para inclusão no Índice Dow Jones de
S
Sustentabilidade (América do Norte). O DJSI é um padrão amplamente reconhecido de
responsabilidade corporativa que acompanha as principais empresas focadas na sustentabilidade.

•

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

•

 er nomeada em janeiro para o primeiro Índice de Igualdade de Gêneros da Bloomberg de todos
S
os setores. Isto ocorreu na sequência da nossa nomeação para o Índice de Igualdade de Gêneros
em Empresas de Serviços Financeiros da Bloomberg em 2017 e 2016.

•

 er reconhecida pelo Women’s Forum of New York (Fórum das Mulheres de Nova York) como
S
uma empresa que promove a alta representação de mulheres no Conselho de Administração.
Atualmente, as mulheres representam 25 por cento dos integrantes do nosso Conselho de
Administração.

•

 er nomeada para o prêmio “Melhores Lugares para se Trabalhar em Termos de Inclusão de
S
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais da U.S. Business Leadership Network e da
American Association of People with Disabilities. Esta foi a primeira vez que a MetLife foi
reconhecida por seus esforços para oferecer um local de trabalho mais inclusivo para pessoas
portadoras de necessidades especiais.

Na MetLife, estamos comprometidos em engajar as partes interessadas de maneira construtiva, e
concluímos que devemos aprimorar nossos esforços de responsabilidade corporativa para atender
às normas em evolução. Para assegurar que tenhamos uma abordagem estratégica e coordenada,
estamos criando uma nova função de responsabilidade corporativa para desenvolver uma estratégia
integrada que se alinhe às nossas prioridades e nos posicione como líder nessa área.
Acreditamos que as medidas que estamos adotando para administrar nossos negócios de forma
sustentável e responsável irão gerar um impacto global positivo para todas as nossas partes
interessadas.

Steven A. Kandarian
Presidente do Conselho de Administração, Presidente e CEO
MetLife, Inc.
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Estratégia de Responsabilidade Corporativa da MetLife
A MetLife está comprometida em construir um futuro mais seguro para indivíduos, famílias e comunidades em todo o mundo.
A MetLife demonstra seu compromisso com a responsabilidade corporativa por meio da segurança que proporciona aos
clientes, os sinistros que paga em seus momentos de necessidade, suas atividades e investimentos nas comunidades às quais
atende e seus investimentos de longo prazo na economia em geral. A MetLife gerencia seus negócios com o objetivo de gerar
responsavelmente valor de longo prazo para todas as partes interessadas.

Para as comunidades
nas quais investimos

A MetLife investe a longo prazo para que a empresa possa cumprir as promessas
que fez aos seus clientes enquanto contribui para expandir a economia global.

Para os nossos
acionistas

A MetLife cria valor e gera retornos justos para os nossos acionistas a longo prazo.

Para os nossos
negócios

A MetLife integra sua cultura de ética, integridade e gestão de riscos à essência da
organização. Os colaboradores de todos os níveis são responsáveis pelo gerenciamento
de riscos.

Para os clientes

A MetLife ouve atentamente e personaliza produtos e serviços para atender às suas
necessidades e às suas expectativas em rápida evolução.

Para os
colaboradores

A MetLife vai além de pagar um salário e benefícios aos seus colaboradores, ela ajuda a
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.

Para o meio ambiente

A MetLife reduziu sua pegada ambiental e está comprometida em promover um planeta
saudável para as próximas gerações.

Para os
desprivilegiados

A MetLife está focada em melhorar a saúde financeira. A MetLife e a Fundação MetLife
distribuíram US$ 45 milhões em subsídios em 2017, incluindo US$ 30 milhões para
promover a inclusão financeira.

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$ 45 bilhões por ano em sinistros e benefícios. Somos
um motor de crescimento econômico, investindo US$ 587,3
bilhões em agricultura, habitação, infraestrutura e empresas de
todos os portes.
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Destaques do Global
Impact de 2017
Investir para ter impacto
•

Aumentamos nossos investimentos de impacto para US$ 50 bilhões,
representando mais de oito por cento do total de ativos administrados
combinados no final de 2017.

•

Aumentamos os investimentos de impacto em quase 12% ao ano de 2016
a 2017.

•

Empenhada em promover o avanço nas iniciativas ambientais, sociais e de
governança (ESG). Em 2018, reforçamos a plataforma de ESG da MetLife
Investment Management ao formar um novo grupo de Estratégias de
Investimentos Responsáveis.

Gerir os riscos com ética e integridade
•

Elevamos a função de diretor de riscos para o Grupo Executivo da MetLife.

•

Empreendemos um esforço global de comunicação junto aos colaboradores
para arraigar a importância da ética e da integridade na cultura da empresa.

•

Obrigatoriedade de cinco cursos de treinamento - sobre tópicos como
lavagem de dinheiro, segurança com dispositivos móveis e segurança
nas redes sociais - para ajudar a proteger nossas informações e manter a
integridade e a reputação da MetLife.

Simplificar nossos produtos para proporcionar uma melhor
experiência ao cliente
•

Anunciamos o lançamento de uma plataforma de benefícios digitais inédita
para pequenas empresas nos Estados Unidos, em parceria com a IBM.

•

Criamos um novo processo de desenvolvimento de produtos para simplificar as
ofertas e conectar mais claramente nossos produtos às necessidades dos clientes.

•

Reconhecida pela J.D. Power por fornecer “Uma excelente experiência de atendimento
ao cliente” para o canal de contato telefônico ao vivo da Central de Soluções para
Clientes para agentes e corretores da unidade Automóvel e Casa (primeira vez) e
Soluções de Renda de Aposentadoria (segundo ano consecutivo).

A MetLife tem participação acionária em aproxim

Criar um excelente lugar para se trabalhar
•

Projetamos escritórios em Nova York, Tóquio e Galway de acordo com os melhores padrões do mercado para o bem-estar
dos colaboradores, com salas de bem-estar, mesas para trabalhar em pé ou sentado e áreas estilo café para reuniões.

•

Asseguramos que os colaboradores em mais de 30 países tivessem acesso a mais de 350 atividades do programa
Wellness for Life e sua rede de promotores do bem-estar locais.

•

Aprimoramos o processo de avaliação de desempenho ao simplificá-lo e aumentar a flexibilidade disponível aos gestores.

Promover a inclusão e o desenvolvimento de fornecedores
•

Realizamos negócios com 600 parceiros de negócios diversificados, representando 11,1% do gasto total da MetLife com fornecedores.

•

Asseguramos que 100% das solicitações de propostas incluíssem pelo menos um fornecedor de perfil diversificado.

•

Contribuímos com mais de US$ 416 milhões em produção econômica e apoiamos 2.500 empregos nos Estados Unidos por meio de
gastos com fornecedores diversificados.

madamente 40 usinas de energia solar e eólica, que produzem energia limpa para quase 1,5 milhão de casas.

Proteger o meio ambiente
•

Atingimos a neutralidade em emissões de carbono pelo segundo ano consecutivo.

•

Implementamos 60 projetos de eficiência energética em 17 países, projetamos três novos escritórios com alto padrão
em gestão de energia e realizamos uma campanha de ação educacional em energia para colaboradores em 20 países.

•

Mobilizamos 10.000 colaboradores para promover a gestão ambiental responsável por meio do Our Green Impact,
o programa de engajamento ambiental de colaboradores da MetLife.

Fundação MetLife
•

Contribuiu com US$ 45 milhões para melhorar a inclusão financeira e construir comunidades mais fortes (Fundação MetLife,
MetLife, Fundación MetLife México e Fundação MetLife Coreia).

•

Investiu US$ 170 milhões do total da nossa meta de inclusão financeira quinquenal de US$ 200 milhões, atingindo mais de
6 milhões de pessoas de baixa renda em 42 países.

•

Contribuiu com mais de 66.000 horas de trabalho voluntário para uma grande variedade de organizações. Quarenta e cinco
por cento dessas horas apoiaram esforços de inclusão financeira.
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Investir para
ter impacto
Para a MetLife, tornar o mundo um
lugar melhor é o objetivo fundamental
do nosso negócio. No lado dos passivos
do nosso balanço patrimonial, pagamos
aproximadamente US$ 45 bilhões
para segurados em 2017. No lado dos
ativos do nosso balanço patrimonial,
fomentamos o crescimento econômico
e a geração de empregos investindo
US$ 587,3 bilhões dos ativos
administrados combinados da MetLife
em agricultura, infraestrutura, imóveis
e uma grande variedade de negócios.
A própria natureza do nosso negócio
cria um tremendo valor social.
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Nossa abordagem de investimento
Para garantir que possamos cumprir nossas promessas financeiras, a MetLife investe
em ativos que oferecem retornos competitivos e ajustados ao risco. Integramos
considerações dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em nosso
processo de tomada de decisões, utilizando uma rigorosa disciplina de gestão de
riscos em toda a nossa carteira de investimentos.

Os investimentos de
impacto totalizaram
US$ 50 bilhões em
31 de dezembro de 2017

Por meio de nossos investimentos de impacto, trazemos benefícios sociais e
ambientais para as comunidades carentes e, ao mesmo tempo, geramos retornos
econômicos. Esses investimentos abrangem financiamento para moradias comunitárias
e acessíveis, projetos de energia renovável, infraestrutura e títulos municipais. Os
investimentos de impacto totalizaram US$ 50 bilhões em 31 de dezembro de 2017.
Crianças brincam enquanto usam iluminação gerada por
energia solar fornecida pelo Greenlight Planet, um projeto
da SIMA Funds apoiado pelo investimento da MetLife.

Investimento em energia solar fora da rede gera retornos - e melhores
resultados em termos de saúde
Em todo o mundo, a falta de eletricidade afeta desproporcionalmente mulheres e crianças e tem um
impacto negativo na saúde, na educação infantil e no meio ambiente. Em partes da Ásia e da África
Subsaariana, até 85% da população não tem acesso à eletricidade.
A MetLife estabelece parcerias com organizações que compartilham nosso compromisso de ajudar
as pessoas a ter vidas mais seguras. Em 2017, a MetLife investiu US$ 7 milhões no Off-Grid Solar
& Financial Access Debt Fund (Fundo de Dívida de Acesso Financeiro e à Energia Solar Fora da
Rede) da SIMA, um mecanismo de financiamento que expande o acesso à energia solar fora da rede
em todo o mundo. O fundo da SIMA fornece financiamento de dívida para empresas inovadoras
que oferecem produtos solares e financeiros para pessoas de baixa renda. A participação da
MetLife como principal investidor acelerou a capacidade da SIMA de levantar capital para o fundo,
multiplicando ainda mais seu impacto.
Os projetos apoiados pelo fundo fornecem lâmpadas solares que reduzem a poluição do ar em casa
e os riscos de incêndio, ajudam as crianças a estudar mais e tornam as casas mais seguras à noite.
Em média, os projetos aumentaram a poupança das famílias em 10 a 15%, gerando US$ 27 bilhões em
poder de compra.
Leia mais sobre a SIMA em simafunds.com.
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Investir com responsabilidade
Incorporamos considerações ambientais, sociais e de
governança (ESG) em nosso processo de tomada de
decisões de investimento para apoiar retornos sustentáveis
a longo prazo. Incorporamos uma avaliação de indicadores
e demonstrações de responsabilidade social positiva como
parte de qualquer investimento potencial.

Cultura de investimento
A MetLife promove uma cultura de
análise holística e gerenciamento
disciplinado de riscos. Nosso
objetivo é investir em empresas
cujas práticas sejam coerentes com
nossos valores.

Nosso processo de investimento em ESG

Pesquisar
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 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.

Travamos diálogos frequentes com a alta administração das organizações nas quais
investimos para entender suas prioridades estratégicas e práticas do dia-a-dia. Isso
garante que suas metas e atividades permaneçam alinhados com nossos princípios ESG.

Para o futuro
Na MetLife Investment Management, fizemos progresso
em nossas iniciativas de ESG e estamos comprometidos
em fazer ainda mais. Em 2018, reforçamos a plataforma
de ESG da MetLife Investment Management ao
formar um novo grupo de Estratégias de Investimentos
Responsáveis que atuará como parceiro de nossos
clientes institucionais e consultor das funções de
responsabilidade corporativa da MetLife.
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Investimentos de impacto da MetLife
A MetLife Investment Management, a plataforma de gerenciamento de ativos institucionais da MetLife, administra US$ 587,3
bilhões para a conta geral da MetLife e investidores institucionais, como planos de pensão e seguradoras.
Definimos “investimentos de impacto” como aqueles que geram benefícios sociais ou ambientais e também proporcionam
retornos financeiros. Nosso foco é em quatro áreas:

Investimentos ecológicos
Vemos uma grande promessa nas oportunidades
de construção sustentável e energia renovável.
Temos participação acionária em 55 propriedades
imobiliárias com certificação LEED e em
aproximadamente 40 usinas de energia solar e
eólica, que produzem energia limpa suficiente
para quase 1,5 milhão de casas.

Comunidades e
moradias acessíveis
Investimos de longa data
em moradias e iniciativas
comunitárias de alta
qualidade a preços acessíveis.

Investimentos em 2017:

Investimentos em 2017:

mais de

mais de

US$ 500 milhões

US$ 200 milhões

Infraestrutura

Títulos municipais

Criamos empregos e benefícios
econômicos, investindo em
projetos de infraestrutura para
construir e modernizar aeroportos,
portos, estradas, dutos, linhas de
transmissão e geração de energia.

Nossa carteira de títulos municipais
apoia a educação, serviços
comunitários, hospitais e muito
mais, e abrange aproximadamente
400 entidades municipais em
47 estados e Washington, D.C.

Investimentos em 2017:

Investimentos em 2017:

mais de

mais de

US$ 3,2 bilhões

US$ 800 milhões

Total de investimentos de impacto
US$ bilhões
60.0
60,0
50.0
50,0
40.0
40,0
30.0
30,0
20.0
20,0
10.0
10,0

0,0
0.0

US$ 44,8
US$ 41,1
1.8
,

,
13.6

US$ 50,0
,
2.4

2.1
,

,
15.1

Investimentos em moradias
comunitárias acessíveis
Investimentos ecológicos

14.9
,

Infraestrutura
,
15.3

,
9.8

11.8
,

15.9
,

,
16.0

17.2
,

31/12/2015
12/31/15

31/12/2016
12/31/16

31/12/2017
12/31/17

Valor justo em 31 de dezembro de 2017.

Títulos municipais
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Garantir a
estabilidade
A gestão de riscos, a ética e a
integridade estão profundamente
integradas à essência da cultura
da MetLife. Todos na MetLife são
responsáveis pelo gerenciamento
de riscos, e aplicamos controles
abrangentes de gerenciamento de
riscos em nossas operações globais.
No mínimo, nossa expectativa é que
todos os colaboradores mantenham
os mais elevados padrões de conduta
comercial e cumpram plenamente as
leis, regulamentações e políticas da
empresa aplicáveis.
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Gestão de riscos
O Diretor Global de Riscos, um cargo que foi elevado ao nível do
Grupo Executivo em 2017, trabalha com os diretores regionais
de gerenciamento de riscos em todo o mundo para implementar
processos e políticas de governança e responder aos riscos locais
e regionais. Além disso, nossa estrutura de “Três Linhas de Defesa”
coloca os colaboradores nas linhas de frente da gestão de riscos,
um aspecto essencial de suas funções.

Proteger a integridade e a reputação da MetLife
Ao longo de 2017, os colaboradores da MetLife participaram de
pelo menos cinco cursos para aprender como ajudar a proteger a
integridade e a reputação da empresa.

Código de Conduta
da MetLife
Nosso Código de Conduta é um
guia para todos os colaboradores
sobre como se comportar de uma
maneira que fortaleça a reputação
da MetLife. O Código rege como
lidamos com clientes, parceiros de
negócios e colegas de trabalho.

1. T
 reinamento sobre o Código de Conduta: uma visão geral do
nosso Código de Conduta e das leis que regem nossos negócios.
2. P
 revenção e combate à lavagem de dinheiro: treinamento em
detecção e prevenção de lavagem de dinheiro e como denunciar
atividades suspeitas.
3. G
 estão do ciclo de vida das informações: um curso de
reciclagem sobre o gerenciamento adequado de registros, como
faturas, e-mails, arquivos de banco de dados e apresentações.
4. S
 egurança em dispositivos móveis: um curso sobre como
manter dispositivos móveis protegidos e proteger informações
ao usar dispositivos no trabalho.
5. S
 egurança nas mídias sociais: uma explicação da nossa política
sobre o uso de sites e aplicativos de mídia social.

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

Proteção das informações dos clientes
Proteger os direitos de privacidade de nossos clientes e
colaboradores cria confiança na empresa. É também a coisa certa
a fazer. A MetLife toma medidas proativas para proteger todos os
dados, incluindo a revisão de nossa Política Global de Privacidade
em 2017 para tratar de um cenário regulatório global em evolução.
A Política de Privacidade Global estabelece princípios e normas
para mitigar os riscos à privacidade e controlar a coleta, o uso
e a proteção de informações pessoais. Isso inclui controles de
privacidade para reduzir o risco para a MetLife e terceiros que
lidam com informações de clientes em nosso nome. Além disso,
fazemos campanhas de treinamento e conscientização para educar
os colaboradores sobre formas de proteger dados e informações.
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Inovar para
servir nossos
clientes
Todos os anos, a MetLife atende a milhões
de clientes em todo o mundo. Sabemos que,
no mundo em mudança de hoje, precisamos
dar aos nossos clientes o que desejam,
quando desejam, por meio da plataforma
que escolherem.
Estamos investindo significativamente em
nossa transformação digital e aperfeiçoando
nosso processo de desenvolvimento de
produtos. Essas iniciativas apoiam nossa
missão de ajudar as pessoas a navegar pela
vida e a proteger o que é mais importante
para elas.
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Participantes do collab 2.0, realizado no Japão pela
LumenLab, o centro de inovação da MetLife Ásia.

Aproveitar a tecnologia para
acelerar a inovação digital
A MetLife está focada em encontrar ideias
inovadoras e explorar novas tecnologias fora da
nossa empresa - e até mesmo do nosso setor.
Respaldados por um fundo de investimento de
US$ 100 milhões, lançamos a MetLife Digital
Ventures em 2017 para acelerar a transformação da
MetLife por meio do investimento direto em startups
que podem trazer inovações aos clientes da MetLife.
O investimento direto permite que a MetLife
compartilhe sua experiência com essas startups e
influencie os produtos e as capacidades que elas
oferecem, ofereça oportunidades para expandir seus
negócios e gere retornos sobre nosso investimento.
Também anunciamos o MetLife Digital Accelerator,
desenvolvido pela Techstars, para identificar,
investir e orientar startups nos estágios iniciais
em nosso Campus de Tecnologia Global em Cary,
na Carolina do Norte. Após a seleção, as startups
passarão por um programa intensivo para se
concentrar no desenvolvimento e na aceleração
de suas ideias para levá-las ao mercado, enquanto
servem como catalisadoras para a inovação digital
da própria MetLife.
Também trabalhamos com startups por meio do
LumenLab, o centro de inovação da MetLife Ásia
em Singapura. O LumenLab administra a “collab”,
uma competição para ajudar empreendedores e
startups “insurtech” a resolver nossos desafios de
inovação e expandir seus negócios com a MetLife.
Em 2017, o programa recebeu 139 inscrições de
34 países e selecionou oito finalistas para competir
por financiamento, enquanto recebiam orientação e
treinamento dos colaboradores da MetLife.
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Processo de desenvolvimento de novos
produtos: facilitar
A MetLife desenvolve muitos produtos todos os anos
para atender às necessidades em constante mudança
de nossos clientes. Durante 2017, começamos a
implantar um novo processo de desenvolvimento
de produtos para conectar mais claramente nossos
produtos às necessidades dos clientes. O novo
processo usa insights de clientes, testes significativos
de mercado, governança de risco uniforme e
digitalização de ponta a ponta para reduzir riscos,
diminuir custos e gerar maior valor. A nova abordagem
ajudará os clientes a entender melhor as finalidades dos
nossos produtos e quais são os produtos ideais para
eles. Também estamos mudando muitos dos nomes de
produtos para serem mais simples e intuitivos, a fim de
fornecer aos nossos clientes maior transparência e um
melhor entendimento de nossas soluções.

Compartilhar insights
A MetLife pratica a liderança de pensamento para
compartilhar insights sobre tópicos de empregadosempregadores e contribuir para diálogos importantes
sobre questões sociais. Por exemplo, como líder em
benefícios para funcionários, a MetLife desenvolve
pesquisas e insights para ajudar as empresas a se
adaptarem ao dinamismo do local de trabalho e da
força de trabalho. O 15º Estudo Anual de Tendências
de Benefícios de Funcionários dos EUA da MetLife
revelou que as mudanças demográficas estão afetando
o local de trabalho e redefinindo as expectativas dos
funcionários sobre o local de trabalho.
Os funcionários de hoje têm uma grande variedade
de necessidades - eles trocam de emprego com mais
frequência, suas carreiras tomam rumos inesperados e
a satisfação pessoal pode ser tão importante quanto um
salário. Com tantas mudanças, os funcionários buscam
mais estabilidade, proteção e salvaguardas contra
interrupções. Os empregadores reconhecem cada vez
mais o valor dos benefícios para aumentar a satisfação,
a produtividade e a lealdade dos funcionários.

Relatório de Visão Geral de RC da MetLife de 2017 | Inovar para servir nossos clientes

Soluções digitais para facilitar as coisas para
os nossos clientes
Sabemos que nossos clientes esperam de nós mais do que
apenas produtos: eles buscam a MetLife como parceira
em um mundo dinâmico e em constante mudança. Cada
vez mais, eles precisam que fiquemos disponíveis ao
toque de uma tela. Nossa avaliação intensiva de insights
sobre consumidores reforça nossa posição de que a
transformação digital criará ainda mais valor e impacto
no dia a dia daqueles a quem servimos. Para realizar essa
transformação, estamos:
•

 elhorando nossos padrões fundamentais para aumentar
M
a eficiência e o valor. Isso inclui expandir nosso uso
de ferramentas digitais, aperfeiçoar nossos modelos
analíticos e automatizar nossos processos em áreas como
sinistros, administração de apólices e finanças.

•

 esenvolvendo soluções inéditas para reposicionar
D
nossos negócios para crescimento e vantagem
competitiva. Isso inclui a criação de ferramentas
totalmente digitais para que os clientes consultem
apólices, enviem reivindicações e verifiquem a cobertura.

Expandir nosso conjunto de soluções digitais
•

eMirai: nossa plataforma de vendas eMirai no Japão
oferece uma experiência de compras on-line simples,
com funcionalidade de arrastar e soltar e um carrinho
de compras virtual. A plataforma melhorou a precisão e
reduziu o tempo de resposta para nossos clientes de 16
para 6 dias.

•

 lataforma digital para o mercado de pequenas
P
empresas: a MetLife está desenvolvendo uma nova
plataforma de benefícios digitais inédita para pequenas
empresas nos Estados Unidos, em parceria com a IBM.
Com previsão de lançamento no final de 2018, os clientes
e os corretores terão acesso a informações sobre como
participar, sinistros, benefícios e outros tópicos em uma
única plataforma. À medida que a plataforma evolui, a
MetLife adicionará novos recursos, como integração com
redes blockchain, para transações altamente seguras e
expansão para empresas maiores.

•

 obertura para automóveis e residências: desde a
C
cotação até o processamento de sinistros, a MetLife
oferece uma experiência 100% digital de ponta a ponta
para clientes de seguros residenciais e de automóveis.
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Cumprir nossas promessas nos momentos que importam
Todos os funcionários da MetLife
participam para proporcionar um
mundo mais protegido para aqueles que
servimos. Os reguladores de sinistros
de propriedades e acidentes da MetLife
que trabalham em campo têm um papel
particularmente importante, trabalhando
nas linhas de frente com os clientes
durante alguns dos seus momentos
mais difíceis. Uma palavra ou gesto de
consolo pode significar o mundo para uma
família que está tentando recuperar um
senso de normalidade após um incêndio
residencial, roubo ou outra perda.
Trabalhamos para pagar os sinistros dos
nossos clientes o mais rápido possível,
muitas vezes liberando os pagamentos no
momento da inspeção.
Nosso foco em eficiência e empatia é
ainda mais importante quando ocorre
um desastre em toda uma região.
Por exemplo, quando o furacão Irma
atingiu a Flórida e o furacão Harvey
atingiu o Texas em 2017, estávamos lá,
trabalhando 24 horas por dia, sete dias
por semana, para ajudar os clientes a se
recuperarem rapidamente. Compensamos
prontamente os clientes pelos danos, os
ajudamos a obter abrigo e os orientamos
durante os reparos.

As vans de resposta a catástrofes da MetLife
viajam para os locais de desastres naturais para
resolver rapidamente os sinistros dos clientes.
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Criar um
excelente
lugar para
se trabalhar
A MetLife se empenha para desenvolver
uma cultura no local de trabalho em
que os colaboradores são engajados,
motivados e inspirados. Oferecemos
aos colaboradores oportunidades para
desenvolver suas habilidades e talentos
singulares - ajudando-nos a atender aos
nossos clientes e a fomentar
nosso sucesso.
Fizemos progressos significativos na
construção de uma cultura diversificada,
inclusiva e motivacional. Nos próximos
anos, pretendemos fazer ainda mais para
formar a próxima geração de líderes e criar
um local de trabalho focado no futuro que
atraia e retenha os melhores talentos.
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Capacitar os colaboradores para realizar nossa estratégia
É importante que nossos colaboradores, em todos os níveis, se considerem contribuintes valiosos para
a nossa organização e tenham as ferramentas necessárias para ter sucesso. Em 2017, nos concentramos
em incorporar a estratégia de transformação corporativa da empresa em toda a organização. Essa
transformação vai nos ajudar a prosperar em vários ambientes operacionais, ser um parceiro de confiança
para os nossos clientes e diferenciar a MetLife dos nossos pares. Em 2017, os colaboradores participaram
de novos programas que desenvolvemos para engajá-los na estratégia da empresa, incluindo:
•

 reinamento de liderança: implementamos o programa “Liderando nossa transformação”, um
T
treinamento interativo virtual, para ajudar os mais de 4.000 líderes da MetLife a conectarem melhor
a nova estratégia às suas responsabilidades cotidianas. Oitenta e quatro por cento dos gestores
concluíram o curso.

•

 reinamento de colaboradores: o curso online “Realização da nossa estratégia” foi criado para
T
ajudar os colaboradores a integrar a nova estratégia em seu trabalho. Mais de 22.000 colaboradores
concluíram o curso em 2017.

•

 entro de Estratégia: um site robusto que fornece aos colaboradores artigos, vídeos e outras
C
informações sobre a estratégia, além de uma maneira de comunicar feedback à gestão.

•

 m grupo de estratégia empresarial no Yammer, nossa plataforma de rede social interna, na qual os
U
funcionários podem interagir com líderes e colegas da MetLife sobre a estratégia da empresa.
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Fortalecer uma cultura de inclusão
Na MetLife, a inclusão é fundamental para a nossa cultura. Quando nossos
colaboradores entram em nossos escritórios, queremos que eles se sintam respeitados,
valorizados e conectados. Todos os dias, procuramos criar um ambiente onde os
colaboradores sejam reconhecidos por sua individualidade e contribuições singulares.
Nossa Semana de Inclusão anual é um evento global criado para fortalecer a cultura
de inclusão da MetLife. O tema do evento deste ano foi “Atos de Inclusão”, que
incentivou os colaboradores a reconsiderar a maneira como interagimos uns com os
outros. Os colaboradores participaram de eventos em todo o mundo e compartilharam
exemplos de atos de inclusão com a hashtag #ActsOfInclusion na nossa intranet.
Também temos grupos de colaboradores voluntários de Redes de Recursos de
Diversidade nos Negócios (DBRNs) que promovem a conscientização, o respeito e a
inclusão de grupos chave na MetLife e estão abertos para todos os colaboradores.
Nossas sete DBRNs são:
•

Famílias na MetLife (FAM)

•

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

•

Capacidades Diversificadas da MetLife (MDA)

•

Rede de Veteranos Militares na MetLife (MVET)

•

Rede de Profissionais Multiculturais (MPN)

•

Profissionais em Ascensão na MetLife (iRISE)

•

Comitê de Mulheres (WBN)

Globalmente, temos forças-tarefa regionais, redes de colaboradores e equipes locais
que trabalham para incorporar uma cultura de inclusão em suas operações locais.
Alguns exemplos:
•

Conselho Global de Diversidade e Inclusão — presidido pelo CEO da MetLife

•

Quatro Equipes Regionais de Forças-Tarefa sobre Diversidade e Inclusão —
presididas por líderes regionais seniores

•

Equipes de Ação de Inclusão Locais — ativas em mais de vinte unidades da
MetLife na Índia, na Irlanda e nos Estados Unidos

Apoio às mulheres
A MetLife administra 34 Comitês
de Mulheres em todo o mundo.
Estas redes se concentram em
promover uma comunidade
global em que todas as mulheres
prosperem por meio de
desenvolvimento profissional e
atividades de engajamento.

Compromisso com a
igualdade salarial
A cultura de respeito e inclusão
da MetLife se estende a todos os
aspectos da nossa organização,
incluindo práticas de remuneração
criadas para melhorar a capacidade
da MetLife de atrair e reter uma
força de trabalho diversificada.
Estamos comprometidos com
a igualdade salarial e revimos
regularmente as nossas práticas
salariais, bem como os salários
dos nossos colaboradores, para
assegurar que estamos oferecendo
oportunidades de salários iguais para
trabalhos iguais, independentemente
de gênero ou raça.
Declaração de igualdade salarial

Incorporação da inclusão nas práticas de negócios
Para cumprir nossas metas de inclusão de fornecedores, 100% das iniciativas de compras da MetLife incluíram pelo menos um fornecedor
de perfil diversificado. O gasto da MetLife com fornecedores de perfis diversificados gera:

2.500
empregos
nos EUA

US$ 254
milhões

para o PIB dos EUA

US$ 416
milhões
de produção
econômica total

US$ 57
milhões

em impostos
federais, estaduais
e municipais
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Capacitação de veteranos portadores
de necessidades especiais
O compromisso contínuo da MetLife com os veteranos foi plenamente
demonstrado no Valor Games Southeast 2017, uma competição
esportiva de três dias para veteranos portadores de necessidades
especiais. Pelo terceiro ano consecutivo, os colaboradores da
MetLife serviram como voluntários do evento e, pelo segundo ano,
as cerimônias de encerramento foram realizadas no Campus de
Tecnologia Global da MetLife, na Carolina do Norte. As cerimônias
reuniram mais de cem veteranos para celebrar suas realizações.
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Assentos estilo anfiteatro em
nossa sede em Nova York
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trabalhar
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Incorporação do bem-estar no local de trabalho
Luz, espaço, opções de alimentos saudáveis, instalações para se exercitar - a
MetLife considera que estes são elementos básicos de uma cultura de bem-estar
no local de trabalho. Ao longo dos últimos anos, nos concentramos em trazer esses
elementos de design para nossos escritórios recém-construídos e existentes. Em
2017, reformamos nossos escritórios em três localidades — Nova York, Tóquio e
Galway — de acordo com os melhores padrões do mercado para o bem-estar
dos colaboradores. Cada um desses escritórios oferece um espaço de trabalho
singular e inspirador. Uma grande diversidade de espaços, que variam de públicos
a muito privados, proporciona a cada pessoa escolhas de como prefere trabalhar.
A estrutura desses espaços é complementada por belos elementos de design nos
móveis, iluminação, obras de arte e outros detalhes.
Os novos escritórios incluem:
Cadeiras ergonômicas e mesas para trabalhar em pé ou sentado
• Áreas estilo café para reuniões
• Bicicletário
• Lazer
• Salas de bem-estar para meditação, amamentação e ioga
•

Em outubro de 2017, também iniciamos a construção do terceiro prédio no Campus
de Tecnologia Global da MetLife na Carolina do Norte. A construção será concluída
no início de 2019 e, assim como os dois primeiros prédios, o novo terá uma série de
características para apoiar a produtividade, conectividade, diversidade e bem-estar.
Elas incluem acesso à rede Wi-Fi em todo o campus, uma academia e espaços de
trabalho abertos com paredes nas quais se pode escrever.

Ouvir e responder aos colaboradores
Em 2017, realizamos uma pesquisa interna para entender a eficácia de como nos
comunicamos com os colaboradores. Os participantes compartilharam feedback
sobre até que ponto se sentem informados, como preferem receber informações e
comunicações da liderança.
Descobrimos que a maioria dos colaboradores deseja mais informações para
ajudá-los a serem eficazes em seus trabalhos. A resposta da MetLife é continuar
elaborando conteúdo por meio de uma abordagem multicanais, utilizando o Yammer,
nosso programa de notícias de vídeo “Estúdio 1”, a intranet e o nosso programa
de vídeo “Sit Down”, que apresenta entrevistas com líderes da MetLife sobre uma
grande variedade de assuntos relacionados aos negócios e aos colaboradores.

Área de estar do escritório
de Galway, na Irlanda

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.
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Proteger o
meio ambiente
Nosso compromisso em criar um
mundo mais protegido para as pessoas,
instituições e comunidades se estende
ao meio ambiente. Ao longo do ano,
a MetLife e nossos colaboradores
se associam para reduzir nossos
impactos ambientais e garantir um
meio ambiente mais saudável por
meio de investimentos em eficiência
energética, tecnologias ecológicas,
trabalho voluntário e desenvolvimento
sustentável.
Com realizações que vão desde
se tornar a primeira seguradora
dos Estados Unidos a alcançar a
neutralidade de carbono nos Estados
Unidos até o envolvimento dos nossos
colaboradores em ações ambientais,
a MetLife está causando um impacto
positivo no planeta.
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Plantio de árvores após
o furacão Irma
Voluntários da MetLife plantaram
mais de 500 árvores e arbustos
nativos no Florida State Fairgrounds
(Espaço de Feiras e Eventos do
Estado da Flórida), após a passagem
do furacão Irma, como parte do
programa de plantio comunitário de
árvores da Arbor Day Foundation
(Fundação Dia da Árvore).

Envolver os colaboradores em ações
ecológicas
O compromisso da MetLife com o meio ambiente é
motivo de orgulho para os nossos colaboradores, muitos
dos quais participam dos esforços ambientais da MetLife
ao longo do ano.
Em 2017, a MetLife mobilizou mais de 10.000
colaboradores por meio do Our Green Impact, um
programa que implantamos em toda a empresa para
capacitá-los a reduzir o impacto ambiental no escritório,
em casa e em nossas comunidades. Os colaboradores
aprendem com especialistas em sustentabilidade por meio
de nossa série de palestrantes trimestrais, compartilham
dicas por meio de boletins informativos e fóruns de
discussão e são voluntários em suas comunidades durante
o ano todo. Em 2017, os colaboradores da MetLife e suas
famílias contribuíram com mais de 1.000 horas para a
limpeza de estacionamentos e praias, plantio de árvores e
outros projetos de serviços ambientais.
O EcoChallenge é uma iniciativa de destaque realizada
todos os anos. É uma competição de duas semanas que
incentiva a adoção de hábitos ecologicamente corretos,
como ir de bicicleta para o trabalho, comer alimentos de
origem local e usar menos água em casa. Em 2017, 1.500
colaboradores em 26 países participaram do EcoChallenge
e conservaram o equivalente a 9,5 toneladas de CO2,
208.000 litros de água, e evitaram que 5.000 garrafas
plásticas fossem para aterros sanitários.

Mês de ação
energética
Os escritórios da MetLife em
mais de 20 países realizaram
atividades educacionais focadas
em “desligar, minimizar e
desconectar” para incentivar os
colaboradores a reduzir o uso de
energia no trabalho e em casa.
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Na floresta tropical Choco-Darien, a
MetLife apoia um projeto de conservação
focado na redução do desmatamento.

Relatório de Visão Geral de RC da MetLife de 2017 | Proteger o meio ambiente

Nosso compromisso com o clima
A MetLife está comprometida em manter um meio ambiente
saudável para as gerações futuras. Em 2016, a MetLife confirmou a
viabilidade desse compromisso ao tornar-se a primeira seguradora
dos EUA a neutralizar sua pegada de carbono. Em 2017, a MetLife
alcançou novamente zero de emissões líquidas, ao mesmo
tempo em que progrediu continuamente em termos de eficiência
operacional, construções sustentáveis, sustentabilidade da cadeia
de suprimentos e engajamento dos colaboradores.
No entanto, algumas emissões de carbono são inevitáveis – afinal,
precisamos aquecer ou resfriar nossos escritórios e usar nossa
frota de veículos. Para compensar essas emissões, adquirimos
certificados de energia renovável e apoiamos seis projetos de
redução de carbono certificados por terceiros que apoiam o
desenvolvimento sustentável em todo o mundo.
Além da neutralidade de carbono, estamos comprometidos com
melhorias operacionais para reduzir o desperdício e o consumo de
água e energia. Por exemplo, em 2017, a MetLife trabalhou em mais
de 60 projetos de eficiência energética - como atualizações de
equipamentos de iluminação, refrigeração e aquecimento e sistemas
de controle predial - abrangendo todas as regiões onde operamos.
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Envolvimento de nossa cadeia de suprimentos em
esforços de sustentabilidade
A MetLife aplica suas práticas ambientais e sociais à sua cadeia
de suprimentos. Nossa meta é que, até 2020, 100% dos nossos
principais fornecedores divulguem informações sobre suas
emissões de gases do efeito estufa e iniciativas para reduzi-las.
Exigimos que nossos parceiros de negócios comuniquem suas
estratégias de mudança climática por meio do Questionário de
Cadeia de Suprimentos do CDP e incorporem seu desempenho
aos Cartões Anuais de Pontuação de Gerenciamento de
Fornecedores. Também nos reunimos regularmente com nossos
fornecedores para compartilhar as melhores práticas e colaborar
em iniciativas de redução de emissões.
Nos últimos dois anos, as equipes de Sustentabilidade Global e
Inclusão e Desenvolvimento de Fornecedores da MetLife foram
co-anfitriãs de um Fórum de Fornecedores para reconhecer
publicamente nossos parceiros de negócios sustentáveis e
diversificados. Em 2017, a MetLife entregou à Dell e à Cisco
prêmios de sustentabilidade por seu compromisso com o
desenvolvimento de tecnologias que permitem à MetLife
reduzir ainda mais suas emissões de gases de efeito estufa.

Estudo de caso

Compensação das emissões de carbono por meio do fornecimento de
água quente na Índia
As populações urbanas estão crescendo em cidades como Bangalore, na Índia, e isso gera uma crescente
demanda por energia. Atualmente, mais de 237 milhões de pessoas na Índia vivem sem eletricidade, e
as famílias conectadas à rede de distribuição de energia sofrem apagões frequentes. A energia solar
oferece uma oportunidade para reduzir a dependência de combustíveis fósseis usando um sistema de
fornecimento de energia confiável e de baixo custo.
Nos últimos dois anos, a MetLife garantiu compensações de carbono ao apoiar um projeto de energia solar
em Bangalore que fabrica, distribui, instala e mantém sistemas de aquecimento solar de água para famílias
e pequenas empresas. Até o momento, o projeto distribuiu e instalou 80.000 aquecedores solares de
água, gerando uma redução de 120.000 toneladas de CO2 por ano. O projeto:
•

 ornece água quente de maneira confiável às famílias e empresas, ao mesmo tempo em que substitui a
F
eletricidade com uso intensivo de carbono da rede.

•

Reduz os custos de eletricidade para residências e pequenas empresas em cerca de US$ 130 por ano.

•

 mprega cerca de 160 pessoas e cria indiretamente empregos para cerca de 1.500 concessionários
E
locais de aquecimento solar de água e seus funcionários.

 projeto de aquecimento solar de água da Índia contribui para oito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
O
Sustentável (ODS) da ONU.

“Ao usar um aquecedor solar de água para minha família de cinco pessoas,
reduzi nosso uso de eletricidade em cerca de 20% e temos acesso à água
quente mesmo quando há cortes de energia”.
–Muralidhara S.L., usuário de sistema de aquecimento solar de água de Bangalore

Construir
comunidades
resilientes
Fundação MetLife
Desde 2013, a Fundação MetLife tem concentrado
seus recursos e conhecimentos especializados na
promoção da inclusão financeira, com a maioria
dos subsídios e investimentos relacionados ao
programa direcionada a essa área. Os subsídios
restantes são direcionados para melhorar a saúde
e a resiliência das comunidades onde a MetLife
está presente.
Até 2017, a Fundação forneceu aos beneficiários
US$ 170 milhões para promover a inclusão
financeira e continua a caminho de cumprir seu
compromisso de US$ 200 milhões em 2018.
Em parceria com organizações que fornecem
produtos, serviços e suporte financeiros de alta
qualidade, a Fundação MetLife alcançou mais de
6 milhões de pessoas de baixa renda em 42 países.
Os colaboradores da MetLife ampliam o impacto
da Fundação MetLife usando seus talentos para
apoiar a inclusão financeira e os esforços de
melhoria das comunidades trabalhando como
voluntários em todo o mundo.
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Promoção da inclusão financeira
e da saúde por meio da inovação
Empreendedores são, às vezes, os melhores
catalisadores para estimular a mudança em suas
comunidades. A Fundação MetLife tem uma parceria
com a Verb (uma plataforma de inovação social)
para administrar o programa Inclusion Plus, uma
série de competições multinacionais para apoiar
empreendedores, organizações sem fins lucrativos
e empresas que promovem a inclusão financeira
para pessoas sem banco e carentes. A competição
proporciona uma plataforma para a expansão
dos empreendimentos sociais mais promissores
por meio do apoio de mentores voluntários da
MetLife e do financiamento inicial da Fundação
MetLife. O programa de três anos visa fornecer
aproximadamente US$ 1 milhão em subsídios até o final
de 2018 para empreendimentos focados na inclusão
financeira. Inicialmente lançado na China, Índia e
Irlanda em 2016, a MetLife expandiu o programa para
Bangladesh, Egito, Líbano e México em 2017. Em 2018,
seu último ano, o Inclusion Plus irá para a Austrália,
Portugal, Coreia do Sul, Espanha e Estados Unidos.

Iniciativa
Inclusion Plus
em números
Desde 2016:

Recebeu mais de

350

inscrições
de empreendimentos

Mais de

400

colaboradores atuaram
como jurados e mentores
no programa

Saiba mais em www.inclusionplus.com.
Mais de
Inclusion Plus no Egito, no Líbano e no México
Os empreendimentos Inclusion Plus são um conjunto diversificado de
organizações que criam soluções sustentáveis para promover a inclusão
financeira. No México, a Comunidad 4Uno concebeu uma plataforma online
que permite que trabalhadores domésticos de baixa renda recebam serviços
financeiros de seus empregadores - como seguro e pagamento digital de
salários. No Egito, a Moneyfellows digitalizou um modelo informal de poupança
e empréstimo em grupo, usado frequentemente em comunidades de baixa
renda. A ferramenta permite que os usuários estabeleçam mais facilmente
grupos de poupança, acompanhem suas metas e acessem crédito sem juros.

3.500

horas de voluntariado

Concedeu

US$ 545.000

em subsídios para os
empreendimentos finalistas

Alcançou aproximadamente

700.000

Finalistas do Inclusion Plus do Egito e Líbano

pessoas de renda baixa
a moderada
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Fundação MetLife
Desde sua criação em 1976, a
Fundação MetLife já concedeu
mais de US$ 783 milhões em
subsídios e US$ 70 milhões em
investimentos relacionados a
programas.
Até 2017, a Fundação forneceu
aos beneficiários US$ 170 milhões
para promover a inclusão
financeira e continua a caminho
de cumprir seu compromisso de
US$ 200 milhões em 2018.

Total de doações da Fundação MetLife em 2017

76%
US$ 40 milhões

Inclusão
financeira

24%

Apoio às
comunidades
locais

Destaques das iniciativas de inclusão financeira de 2017
Global

•

Expandiu a plataforma de liderança de pensamento Multiplicadores da Prosperidade com
o The Wall Street Journal para compartilhar insights em todo o mundo dos donatários da
Fundação MetLife.

•

Estabeleceu parceria com a Gallup para desenvolver e lançar a primeira pesquisa piloto global
de avaliação da saúde financeira do consumidor.

•

Confirmou um investimento de US$ 2,5 milhões na The Financial Clinic para expandir sua
plataforma de orientação financeira digital, a Change Machine, que gerou um retorno de quase
US$ 90 milhões em recursos e ativos para mais de 75.000 pessoas de renda baixa e moderada.

•

 ontinuou a apoiar o Common Cents Lab na Universidade de Duke, que deu acesso a
C
aproximadamente 500.000 americanos de baixa renda a melhores serviços financeiros.

Europa, África e
Oriente Médio

•

Confirmou o fornecimento de US$ 1 milhão para a Village Capital para apoiar ecossistemas de
tecnologia financeira inclusivos na Polônia, Turquia, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos.

América Latina

•

Com doações de US$ 3,3 milhões, a ideas42 está desenvolvendo soluções para aumentar a
poupança para a aposentadoria por meio da aplicação da ciência comportamental.

Ásia

•

Apoiou o UNCDF e a MicroSave no lançamento de centros de inovação para trabalhar com
instituições de serviços financeiros e startups em toda a Ásia para fomentar a transformação
digital para atender melhor às populações de renda baixa a moderada.

Estados Unidos

Apoio às comunidades locais
Além de seu foco na inclusão financeira, a Fundação MetLife oferece financiamento para apoiar a pesquisa médica e de saúde,
artes e cultura, socorro a desastres, melhoria das comunidades, diversidade e inclusão, e juventude e educação. Os subsídios
da Fundação MetLife, MetLife, Fundación MetLife México e Fundação MetLife Coreia totalizaram US$ 11,6 milhões nessas
áreas em 2017.
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Colaboradores da MetLife: uma força para o bem
em todo o mundo
Colaboradores voluntários são um componente vital do
compromisso da Fundação MetLife com o impacto social. Por
meio do voluntariado prático e baseado em habilidades, eles
estão construindo comunidades mais saudáveis e resilientes em
todo o mundo. Em 2017, os voluntários da MetLife prestaram
mais de 66.000 horas de serviço, com 45% das horas dedicadas
a apoiar o foco da Fundação na inclusão financeira global.

Horas de voluntariado em 2017

23%
38%

Estados Unidos
Ásia

66.000 horas
21%

Europa, África e
Oriente Médio
América Latina

18%

Construção de casas com a
Habitat para a Humanidade
Por meio da parceria global da
Fundação MetLife com a Habitat
para a Humanidade Internacional,
ajudamos as famílias de baixa
renda a ter moradias seguras e
acessíveis. Em 2017, os voluntários
da MetLife em 14 países doaram
mais de 9.000 horas para a
Habitat, e a Fundação MetLife
contribuiu com quase US$ 700.000
em apoio financeiro.

Colaboradores da MetLife Coreia construindo
uma casa na Coreia do Sul

Educação de alunos para
administrar dinheiro
Proporcionar educação financeira
para jovens pode criar uma base
para aptidões e comportamentos
financeiros saudáveis. Em parceria
com a United Way da Hungria,
mais de 70 voluntários da MetLife
ensinaram aos alunos do ensino
fundamental sobre como gerenciar
finanças e tomar decisões
responsáveis u
 sando cenários
divertidos da vida real.

Gábor Regényi, diretor de agência da
MetLife Hungria, realizando um programa de
educação financeira

Destaque das atividades
de socorro a desastres
Um total de US$ 1,5 milhão foi
direcionado a atividades de socorro
a desastres em 2017. A Fundação
MetLife doou US$ 632.000 para
a Cruz Vermelha Americana para
ajudar as comunidades afetadas
após os furacões Harvey, Irma e
Maria. A Fundación MetLife México
contribuiu com US$ 900.000 para
responder aos terremotos em
setembro, ajudando a reconstruir
70 casas e 12 escolas. Os
colaboradores da MetLife também
superaram os imprevistos em suas
próprias vidas para atender nossos
clientes e ajudar suas comunidades
a se recuperarem.
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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.

Relatório de Visão Geral de RC da MetLife de 2017 | Nossas metas do Global Impact
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META

PROGRESSO

Metas de
investimentos

Expandir nossos esforços de investimento responsável,
formando um grupo de Estratégias de Investimento
Responsável até o final de 2018.

Realizada. Um grupo de Estratégias de Investimento Responsável para
supervisionar e expandir nossa plataforma de investimento responsável foi
formado em 1º de abril de 2018.

Metas de
gestão de
riscos e ética

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

Dentro do planejado. Continuamos a promover a conscientização sobre riscos por
meio de treinamento e mensagens em toda a empresa que incluíram a inscrição de
novos colaboradores no curso de treinamento de Três Linhas de Defesa.

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

Dentro do planejado. Realizamos a revisão anual da Declaração de Apetite por
Riscos (RAS) da Empresa e obtivemos aprovação do Conselho de Administração.
Atualizamos a RAS para refletir melhorias no perfil de risco da empresa como
resultado da separação da Brighthouse Financial.

Metas para
clientes

Expandir a mensuração da fidelidade dos clientes por
meio dos programas Net Promoter Score.*

Dentro do planejado. Programas NPS aprimorados para permitir uma mensuração
mais eficiente. Adição de perguntas à pesquisa Relationship Net Promoter Score
(rNPS) para medir as experiências reformuladas. Em 2017, a pesquisa rNPS foi
ampliada com sucesso para a China, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

Padronizar o processo de desenvolvimento de produtos e
melhorar a “concepção de experiências” para oferecer a
melhor experiência possível ao cliente de ponta a ponta.

Nova meta. Colocamos em andamento um projeto piloto de um novo processo
de desenvolvimento de produtos globalmente coerente, para conectar mais
claramente nossos produtos às necessidades dos clientes. Introduzimos
a disciplina de “concepção de experiências” para que possamos criar
constantemente experiências diferenciadas para os clientes.

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

Dentro do planejado. Asseguramos que os colaboradores em mais de 30 países
tivessem acesso a mais de 350 atividades do programa Wellness for Life e sua rede
de 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 iniciativa “Saúde e Alegria”, promovendo
práticas comprovadas para levar a uma maior felicidade e bem-estar emocional.
Os colaboradores participaram de treinamentos de atenção plena, atividades
de condicionamento físico, projetos de serviços comunitários e eventos para
fortalecer os laços sociais.

Incentivar uma cultura de inclusão, onde todos os
colaboradores possam participar ativamente nas Redes de
Recursos de Diversidade nos Negócios (DBRNs) e outros
esforços de inclusão.

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

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

Realizada. Pretendemos mantê-la ou expandi-la no futuro. Aumentamos os gastos
da empresa com fornecedores com perfis diversificados para 11,1%, apesar de o
número total de fornecedores ter diminuído.

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

Realizada. Pretendemos mantê-la. Incluímos pelo menos um fornecedor de perfil
diversificado em 100% das nossas solicitações de propostas, em conformidade
com a “Regra de Um” do Departamento de Compras Globais da MetLife.

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

Realizada. Pretendemos expandi-la no futuro. Lançamos o programa e o primeiro
módulo de mentoria. O próximo módulo representará 20% de crescimento.

Reservar US$ 200 milhões para usar ao longo de cinco
anos (2013 sendo o ano base) para garantir que mais
pessoas de baixa renda tenham acesso a serviços
financeiros de qualidade.

Dentro do planejado. Investimos US$ 170 milhões do total da meta de inclusão
financeira de US$ 200 milhões da Fundação, atingindo mais de 6 milhões de
pessoas de baixa renda em 42 países.

Apoiar uma cultura de voluntariado, doando um total de
150.000 horas de trabalho voluntário para as comunidades
onde a MetLife está presente nos próximos três anos (até
2020).

Nova meta. Pretendemos oferecer oportunidades para que os voluntários da
MetLife participem de iniciativas práticas e baseadas em habilidades tradicionais
em todo o mundo, com foco naquelas que apoiam os esforços de inclusão
financeira da Fundação MetLife.

Neutralizar nossa pegada de carbono em 2016 e depois.

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

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

Dentro do planejado para superar a meta até 2020. Implementamos 60 projetos
de eficiência energética em 17 países, projetamos três novos escritórios com alto
padrão em gestão de energia e realizamos uma campanha de ação educacional em
energia para colaboradores em 20 países.

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

Dentro do planejado para superar a meta até 2020. Conseguimos reduzir as
emissões por meio de uma série de esforços, incluindo projetos de eficiência
energética, melhores práticas de sustentabilidade do espaço de trabalho,
consolidação de imóveis e ferramentas de colaboração que reduzem as viagens.

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

Dentro do planejado. Trabalhamos com 90 fornecedores para que divulgassem
suas atividades de emissão de gases do efeito estufa e iniciativas para reduzi-las
por meio do questionário do CDP. Identificamos oportunidades de melhoria de
desempenho e reconhecemos os fornecedores por suas conquistas ambientais.

Metas para
colaboradores

Metas de
inclusão de
fornecedores

Metas da
Fundação
MetLife

Metas
ambientais

*Esta meta foi modificada em relação às comunicadas anteriormente no Relatório Global Impact de 2016.
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Dados de
desempenho
Preparamos nossas divulgações de 2017
de acordo com o Padrão de Publicação
de Relatórios de Sustentabilidade da
Global Reporting Initiative (GRI): opção
Essencial (Core).
As Diretrizes da GRI fornecem uma
estrutura reconhecida mundialmente para
que empresas mensurem e divulguem
seu desempenho ambiental, econômico,
social e de governança. Ao aderir a esta
estrutura, nós nos comunicamos com
uma linguagem comum com empresas
e organizações em todo o mundo. Para
obter mais informações sobre nossas
divulgações, incluindo o Índice GRI,
consulte nosso relatório completo em
www.metlifeglobalimpact.com.
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Dados de desempenho da MetLife de 2017
DADOS OPERACIONAIS1
Operações (em milhões de US$, exceto Rendimento por ação)
Ativos totais
Passivos totais
Patrimônio dos acionistas
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
Receita líquida
Dividendos sobre ações ordinárias
Rendimento por ação
Retorno sobre ações

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$ 809.344
US$ 68.098

2014
US$ 902.322
US$ 829.607
US$ 72.208

2013
US$ 886.826
US$ 824.572
US$ 61.711

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$ 61.116
US$ 36.222
US$ 18.956
US$ 57.430
US$ 34.239
US$ 687
US$ 3.393

US$ 1.717
US$ 3,62

US$ 1.736
US$ 0,67

US$ 1.653
US$ 4,62

US$ 1.499
US$ 5,42

US$ 1.119
US$ 2,91

6,3%

1,0%

7,7%

9,5%

5,3%

1E
 stes dados (2013-2017) foram atualizados para se alinhar aos resultados atualmente publicados, conforme divulgados no Relatório Anual da MetLife, Inc. no Formulário 10-K
para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017.

DADOS DE INVESTIMENTOS2
Portfólio global
Corporação com grau de investimento
Finanças estruturadas
Empréstimos hipotecários
Governos estrangeiros
Governo e agências dos EUA
Investimento à vista e de curto prazo
Corporação com grau especulativo
Patrimônio imobiliário
Patrimônio corporativo

2017
35,3%
11,7%
14,6%
10,8%
12,5%
3,6%
3,7%
3,3%
4,5%

2016
32,3%
12,7%
15,2%
11,0%
11,9%
5,1%
3,4%
3,6%
4,8%

2015
32,7%
13,8%
14,1%
10,0%
13,1%
4,6%
3,5%
3,3%
4,9%

2014
33,2%
14,2%
12,6%
10,3%
12,9%
4,0%
4,1%
3,4%
5,3%

2013
34,9%
14,6%
12,1%
11,2%
10,2%
4,6%
4,0%
3,1%
5,3%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

2E
 stes dados (2013-2017) foram atualizados para se alinhar aos resultados atualmente publicados que refletem os ativos administrados combinados.

INVESTIMENTOS DE IMPACTO3
Investimentos de impacto da MetLife: valor justo (em milhões de US$)
Investimentos em moradias comunitárias acessíveis
Investimentos ecológicos
Infraestrutura
Títulos municipais

Exercício4
de 2017
US$ 2.431
US$ 15.059
US$ 15.349
US$ 17.152

Exercício
de 2016
US$ 2.146
US$ 14.852
US$ 11.792
US$ 15.991

Exercício
de 2015
US$ 1.853
US$ 13.552
US$ 9.805
US$ 15.854

Exercício
de 2014
US$ 1.564
US$ 9.105
US$ 15.387

Exercício
de 2013
US$ 1.485
US$ 6.761
-

Total

US$ 49.991

US$ 44.781

US$ 41.064

US$ 26.056

US$ 8.246

2017

2016

2015

2014

2013

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

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

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

US$ 481
US$ 1.121
US$ 586

US$ 334
US$ 508
-

US$ 4.834

US$ 5.415

US$ 5.168

US$ 2.188

US$ 842

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

3 Alguns valores históricos foram atualizados para refletir a atual apresentação dos investimentos de impacto.
4 Exercício=Final do ano fiscal
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Dados da força de trabalho (em 31/12/2017)
NOSSA FORÇA DE TRABALHO GLOBAL
Total¹

Mulheres

Homens

Categoria de emprego
Regular
Temporário

47.335
532

24.692
291

22.641
241

Tipo de emprego
Período integral
Meio período

47.482
385

24.644
339

22.836
46

Discriminação da força de trabalho
Colaboradores
Agentes e empreiteiros

47.867
19.463

24.983
3.398

22.882
3.056

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

18.285
8.841
16.454
4.287

10.720
5.576
6.336
2.351

7.565
3.265
10.116
1.936

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
Idade4
Vendas
Não vendas
Grupo Executivo
Conselho de Administração
Etnia e raça3

Vendas
Não vendas
Grupo Executivo
Conselho de Administração

Brancos

Negros ou
afroamericanos

Hispânicos
ou latinos

79%
70%
80%
82%

10%
12%
0%
9%

6%
6%
10%
9%

Feminino %
40%
55%
20%
27%

Masculino %
60%
45%
80%
73%

Menos de 30 anos

30 a 50 anos

Mais de 50 anos

22%
17%
0%
0%

63%
63%
20%
0%

15%
21%
80%
100%

Asiáticos Índios norteNão
americanos especificado
ou nativos
do Alasca

2%
9%
10%
0%

0%
0%
0%
0%

1%
1%
0%
0%

Duas ou
mais raças

Nativos do
Havaí ou
das Ilhas
do Pacífico

3%
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
6,2
1,8

Homens
6,9
1,9

Colaboradores com avaliações de desempenho regulares6
Não vendas
Vendas

Mulheres
98%
56%

Homens
99%
42%

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.
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NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE7
Contratações

Total

Menos de
30 anos

30 a
50 anos

Mais de
50 anos

2.364
1.954

3.019
2.399

395
366

Menos de
30 anos

30 a
50 anos

Mais de
50 anos

1.853
1.568

3.262
2.731

733
677

Mulheres
Homens
Demissões

Total

Mulheres
Homens

Taxa

Taxa

Menos de
30 anos

30 a
50 anos

Mais de
50 anos

4,9%
4,1%

6,3%
5,0%

0,8%
0,8%

Menos de
30 anos

30 a
50 anos

Mais de
50 anos

3,9%
3,3%

6,8%
5,7%

1,5%
1,4%

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)

2017

2016

2015

2014

2013

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

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

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

20.077
110.670
67.962
36.031
4.640
1,14
0,010

20.187
113.699
66.410
31.671
5.405
1,42
0,011

23.211
119.880
70.696
26.665
4.841
1,54
0,009

228.680
189.339
2,41
0,016
265

237.224
204.588
2,49
0,017
86

239.261
101.648
2,46
0,018
628

240.745
116.724
2,43
0,020
146

254.323
84.692
2,60
0,017
225

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

6.227.180
2.847.340
3.379.840
54%
552.584

65.706
5,756
0,0180

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,3958
0,0155

71.267
5,6195
0,0147

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, 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. 3 Portfólio de
escritórios administrados nos EUA. 4 Inclui RECs (Certificados de energia renovável), e as emissões baseadas no mercado foram calculadas historicamente. 5 Convertidas para
viagens de negócios globais, extrapoladas historicamente, quando necessário, devido a dados limitados. 6 Colaborador de período integral. 7 Peso total reciclado, reutilizado e
revendido para todas as unidades.
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Dados ambientais (continuação)
EMISSÕES ESCOPO 1 EM 2017
Tipo de GEE

Toneladas de CO2e

Óleo
combustível

Gás
natural

Gasolina
da frota

CO2

Doméstica
Internacional
Total

117
119
236

9.232
2.299
11.531

4.162
n/d
4.162

CH4

Doméstica
Internacional
Total

0,005
0,005
0,009

0,1752
0,0458
0,2210

n/d
n/d
n/d

N2O

Doméstica
Internacional
Total

0,0009
0,0009
0,002

0,0175
0,0046
0,0221

n/d
n/d
n/d

Emissões de CO2 biogênicas

Doméstica
Internacional
Total

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

n/d
n/d
n/d

CONSUMO DE ENERGIA POR TIPO 2017
Tipo de energia
Eletricidade
Combustível (óleo combustível, gás natural e gasolina da frota)
Consumo de energia total

MWh
228.680
59.691
288.371

Dados comunitários
FUNDAÇÃO METLIFE
Doações da Fundação MetLife (em milhões de US$)
Inclusão financeira
Pesquisas em medicina e saúde
Artes e cultura
Socorro a desastres
Juventude/Educação
Melhoria comunitária
Diversidade e inclusão
Envolvimento dos colaboradores

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
US$ 0,89
US$ 1,91
US$ 1,22
US$ 3,97

2014
US$ 27,75
US$ 1,86
US$ 3,10
US$ 0,40
US$ 0,49
US$ 3,04
US$ 0,94
US$ 3,49

2013
US$ 16,77
US$ 5,14
US$ 5,67
US$ 0,59
US$ 4,47
US$ 4,79
US$ 1,65
US$ 3,41

Total

US$ 39,88

US$ 43,04

US$ 42,57

US$ 41,07

US$ 42,49

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

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

2014
US$ 41,07
US$ 1,58
US$ 4,41

2013
US$ 42,49
US$ 1,51
US$ 2,15

Total

US$ 44,89

US$ 48,28

US$ 49,10

US$ 47,06

US$ 46,15
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As atividades de inclusão financeira da Fundação MetLife apoiam o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável 1.4: garantir que todos tenham acesso aos
recursos econômicos e serviços financeiros, incluindo microfinanças.
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.
A Iniciativa Feminina Global da MetLife apoia o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 5.5: garantir oportunidades para a
participação das mulheres na liderança.
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.
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DE IMPLEMENTAÇÃO

OSDeOBJETIVOS
GLOBAIS Construir infraestruturas resilientes,
desenvolvimento sustentável
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“Na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, realizada em 25 de setembro de 2015, os
líderes mundiais adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui um conjunto de
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para acabar com a pobreza, combater a desigualdade
e a injustiça e enfrentar a mudança climática até 2030.”
—Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas
A MetLife contribui para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável por meio de nossas
operações comerciais e iniciativas globais. A tabela a seguir identifica algumas das maneiras pelas quais
nossas atividades apoiam os objetivos.

DICAÇÃO
OBREZA

GIA LIMPA
ESSÍVEL
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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.
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.

Tomar medidas urgentes para combater a
OS OBJETIVOS GLOBAIS
mudança do clima e seus impactos

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.

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

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
Estes materiais podem conter ou incorporar informações de referência que incluem ou estão baseadas em declarações
prospectivas no âmbito do significado da Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation
Reform Act) de 1995 dos EUA. Declarações prospectivas descrevem expectativas ou previsões de eventos futuros. Essas
declarações podem ser identificadas pelo fato de que não se referem estritamente a fatos históricos ou atuais. Elas usam palavras
como “antecipar”, “estimar”, “esperar”, “projetar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar”, “será”, “não será” e outras palavras e termos
de significado semelhante, ou que estejam relacionados a períodos futuros, em relação com uma discussão sobre desempenho
operacional ou financeiro futuro. Em particular, incluem declarações relativas a ações futuras, possíveis serviços ou produtos,
desempenho futuro ou resultados de serviços ou produtos atuais e previstos, esforços de vendas, despesas, resultado de
contingências, como processos judiciais, tendências nas operações e resultados financeiros.
Qualquer uma ou todas as declarações prospectivas podem vir a ser incorretas. Elas podem ser afetadas por hipóteses erradas
ou por riscos e incertezas conhecidos ou desconhecidos. Muitos desses fatores serão importantes para determinar os resultados
reais futuros da MetLife, Inc., suas subsidiárias e afiliadas. Essas declarações se baseiam em expectativas atuais e no ambiente
econômico atual, e envolvem diversos riscos e incertezas difíceis de prever. Essas declarações não constituem garantias de
desempenho. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.
Riscos, incertezas e outros fatores que podem causar tais diferenças incluem os riscos, incertezas e outros fatores identificados
no mais recente Relatório Anual da MetLife, Inc. no Formulário 10-K (o “Relatório Anual”) protocolado junto à Comissão de Valores
Mobiliários (a “SEC”) dos EUA, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q protocolado pela MetLife, Inc. junto à SEC após a data do
Relatório Anual sob as legendas “Nota sobre declarações prospectivas” (Note Regarding Forward-Looking Statements) e “Fatores
de Risco” (Risk Factors), e outras submissões que a MetLife, Inc. faz junto à SEC. A MetLife, Inc. não assume quaisquer obrigações
de vir a público corrigir ou atualizar quaisquer declarações prospectivas caso a MetLife, Inc. tome conhecimento, posteriormente,
de que as referidas declarações provavelmente não se concretizarão. Consulte quaisquer outras divulgações que a MetLife, Inc.
fizer sobre assuntos relacionados em relatórios protocolados junto à SEC.
Nota explicativa sobre informações financeiras não GAAP: os ativos administrados combinados da MetLife (conforme definição abaixo) são uma medida financeira baseada
em metodologias diferentes dos princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). A MetLife acredita que o uso dos ativos administrados
combinados da MetLife melhora o entendimento da profundidade e amplitude de seus serviços de gestão de investimentos, tanto em nome de seu portfólio de investimentos
em conta geral, contas separadas e clientes não afiliados/terceiros. “Os ativos administrados combinados da MetLife” incluem a valor justo estimado: (i) ativos em conta geral
ativamente administrados (“Ativos Administrados”); (ii) ativos de contas separadas da companhia de seguros com indexação passiva; e (iii) ativos não proprietários administrados
em nome de clientes não afiliados/terceiros. Os ativos administrados excluem ativos como empréstimos de apólices e outros ativos investidos, pois substancialmente todos
esses ativos não são administrados ativamente no portfólio de investimentos em conta geral da MetLife. Valores mobiliários com opções de valor justo também são excluídos,
pois são compostos primariamente de investimentos vinculados a unidades, direcionados ao titular do contrato, em que ele, e não a MetLife, direciona o investimento dos
fundos. Empréstimos hipotecários e determinados investimentos imobiliários também foram ajustados do valor real de posse para o valor justo estimado. A classificação dos
ativos administrados por setor é baseada na natureza e nas características dos investimentos subjacentes, que podem variar de acordo com a classificação no GAAP. Os ativos
de contas separadas da companhia de seguros com indexação passiva 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 não proprietários administrados em nome de clientes não afiliados/terceiros são
declarados pelo valor justo estimado, mas são excluídos das demonstrações financeiras consolidadas da MetLife, Inc.
Os ativos administrados e os ativos administrados combinados da MetLife são mensurações financeiras não-GAAP e não devem ser vistos como substitutos para Investimentos
Totais, a mensuração GAAP mais diretamente comparável. A reconciliação de investimentos totais para ativos administrados e ativos administrados combinados da MetLife, bem
como uma reconciliação do setor, são apresentadas na tabela abaixo.
Informações adicionais sobre os investimentos da MetLife estão disponíveis no Suplemento Financeiro Trimestral da MetLife, Inc. do trimestre encerrado em 31 de dezembro de
2017 e no Relatório Anual da MetLife, Inc. no Formulário 10-K do ano encerrado em 31 de dezembro de 2017, cada um dos quais pode ser acessado por
 meio da página Relações
com Investidores da MetLife, Inc. em http://investor.metlife.com.

RECONCILIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS TOTAIS PARA ATIVOS ADMINISTRADOS E ATIVOS
ADMINISTRADOS COMBINADOS DA METLIFE
Investimentos totais (em bilhões de US$)
Mais caixa e equivalentes de caixa
Mais ajustes de valor justo
Menos empréstimos de apólices
Menos outros ativos investidos
Menos valores mobiliários com opções de valor justo

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

Ativos administrados
Mais ativos de contas separadas com indexação passiva
Mais ativos não proprietários administrados em nome de clientes não afiliados/terceiros

US$ 420,0
14,9
152,4

Ativos administrados combinados da MetLife

US$ 587,3
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Sobre este relatório
Este relatório atende aos requisitos dos Padrões
da Global Reporting Initiative (GRI) de acordo com
o nível Essencial (Core). Incluímos informações de
todas as operações globais da MetLife. Todas as
informações fornecidas são de 31 de dezembro
de 2017, salvo indicação em contrário. A MetLife
publicou mais recentemente seu Relatório Global
Impact de 2016 em junho de 2017 e tenciona
continuar publicando relatórios anualmente.
Não buscamos verificação externa para o relatório
completo. Os números que apresentamos para
gases de efeito estufa de 2017 para todos os
escopos foram verificados pela empresa de análise
de dados Quantis, como parte do nosso processo
de produção de relatórios do CDP.

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

Questões relevantes da MetLife
Em 2017, atualizamos nossa análise de materialidade
para confirmar nossas prioridades de divulgação
do Global Impact com base nas questões de maior
importância para a empresa e principais partes
interessadas. Atualizamos a análise para capturar
mudanças nas questões relevantes com base nas
mudanças na estrutura de nossos negócios e no
ambiente operacional global mais amplo.
Como parte do processo, solicitamos as opiniões
de colaboradores e gestores por meio de uma
pesquisa interna. Também incorporamos feedback
sobre os pontos de vista externos das partes
interessadas. Alinhamos nossos relatórios e métricas
de desempenho relacionadas com as seguintes
questões relevantes atualizadas:
•

Satisfação dos clientes

•

Satisfação dos colaboradores

•

Desempenho financeiro

•

Segurança e privacidade das informações

•

Acessibilidade dos produtos

•

Gestão de riscos

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 os membros da comunidade de
investimentos a explorar mais detalhadamente
nossas divulgações e classificações por meio das
plataformas de dados, incluindo:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Prêmios e reconhecimentos de destaque

Índice de Sustentabilidade Dow
Jones da América do Norte de 2017

Revista Fortune
Empresas Mais Admiradas
do Mundo1

Bloomberg Financial Services
Índice de Igualdade de Gênero

Junior Achievement
Prêmio Ouro de Serviço de
Voluntariado do Presidente
dos EUA

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

WorldatWork
Selo de Distinção Vida
Profissional-Pessoal 2017

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

J.D. Power
Conquista do prêmio “Excelente
experiência de atendimento ao
cliente” da J.D. Power para o canal
de contato telefônico ao vivo da
Central de Contatos de Soluções
de Aposentadoria e Renda
e Soluções para Clientes de
Agentes e Corretores de Seguros
de Propriedades e Acidentes2

™

Revista G.I. Jobs
Empregador Favorável a
Militares 2017

Hispanic Association on
Corporate Responsibility
Índice de Inclusão
Corporativa

National Association
for Female Executives
50 Melhores Empresas
para Mulheres Executivas

U.S. Business Leadership Network e
American Association of People with
Disabilities
Melhores Lugares para se Trabalhar
em Termos de Inclusão de Portadores
de Necessidades Especiais

Dave Thomas Foundation
Melhores Locais de Trabalho
Favoráveis à Adoção

Revista Working Mother
100 Melhores Empresas

Revista LATINA Style
Melhores Lugares para
Latinas Trabalharem

Reader's Digest
Marcas Mais Confiáveis

1 Fonte: Revista FORTUNE, 1º de fevereiro de 2018. © 2018 Time Inc. FORTUNE e The World’s Most Admired Companies (Empresas Mais Admiradas do Mundo) são marcas
registradas da Time Inc. e são usadas sob licença. A FORTUNE e a Time Inc. não são afiliadas da MetLife e não endossam produtos ou serviços da MetLife.
2 O reconhecimento J.D. Power 2017 Certified Contact Center ProgramSM é baseado na conclusão bem-sucedida de uma auditoria e na superação de um índice de referência de
satisfação do cliente por meio de uma pesquisa de interações de atendimento recentes. Para obter mais informações, acesse www.jdpower.com/ccc.
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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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