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Relatório de Antonio Núñez, Vice-Presidente da MAPFRE, na 

Assembleia Geral de Acionistas 2017  
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Senhoras e senhores acionistas, bom dia. 

Gostaria de começar minha palestra informando sobre os principais 

dados financeiros do exercício de 2016, que foi o primeiro ano de 

execução do nosso Plano Estratégico 2016-2018.  

Gostaria de realçar o foco no crescimento rentável tem sido uma das 

chaves do sucesso da nossa gestão. 

 

A MAPFRE teve um aumento de 1,5% em receitas, até alcançar o valor 

de 27,092 bilhões de euros; os prêmios cresceram 2,2%, um aumento 

notável em um ambiente de cuidado com a contratação, até superar 

22,813 bilhões de euros; e o lucro líquido, que é na realidade o 

resultado dessa estratégia de crescimento rentável, aumentou 9,4% até 

chegar a 775 milhões de euros. Tudo isso foi conseguido com nova 

redução do índice combinado em mais de um ponto, chegando a 

97,4%. Da mesma forma, o plano de economia realizado contribuiu 

para reduzir o índice de gastos em 1,2 pontos, ficando em 27,4%.  

Sem considerar os resultados extraordinários em 2015 e em 2016, o 

crescimento do lucro líquido teria sido de 41%. 
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O patrimônio líquido do Grupo cresceu mais de 10%, subindo até 

11,444 bilhões de euros, com ativos totais de, aproximadamente, 68 

bilhões, e um valor de 58,872 bilhões de euros em ativos gerenciados, 

7,6% a mais do que no ano anterior.  

Os fundos próprios consolidados aumentaram 553 milhões de euros, 

até chegar a 9,127 bilhões. 

O Diretor Geral Financeiro e Conselheiro da MAPFRE, Fernando Mata, 

lhes fornecerá informações completas sobre a evolução econômica da 

companhia, ao finalizar minha intervenção. Agora farei, basicamente, 

referência às questões mais relevantes. 

 

Em 2016, a MAPFRE cresceu nos seus mercados estratégicos. Este bom 

desempenho foi especialmente intenso na Espanha, onde registramos 

um aumento nos prêmios superior a 7% até ficar acima de 6,962 

bilhões de euros, e 17,7% de crescimento nos lucros. Somos a 

companhia de seguros de referência e lideres nos ramos de Não Vida. 

Em Vida, os prêmios cresceram acima de 18%. 

Nossa posição no Brasil continua sendo sólida e podemos qualificar 

esse exercício como bom, apesar da instabilidade conjuntural da  
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economia no país, sendo que a MAPFRE alcançou 4,587 bilhões de 

euros receita por prêmios e 144 milhões de lucros, alinhados com os 

resultados obtidos no ano anterior.  

Nos Estados Unidos, 2016 foi um ano positivo para a MAPFRE. Os 

prêmios cresceram 6,2% e superaram 2,539 bilhões de euros, 

enquanto o resultado subiu para 80 milhões de euros.  

Por último, a MAPFRE RE obteve uma vez mais um excelente resultado, 

com o crescimento de 13,5% em prêmios e 22% de aumento do lucro.   

 

No próximo slide, vocês verão informações detalhadas por áreas 

geográficas, tanto de receitas por prêmios quanto das suas respectivas 

contribuições para os lucros, portanto, gostaria de focalizar sua 

atenção diretamente na importante diversificação do negócio da 

MAPFRE, onde Automóvel continua sendo nosso produto mais 

relevante. No entanto, como podem ver, continua existindo uma oferta 

bastante equilibrada para os ramos em conjunto: Gerais 31%, Autos 

29%, Vida 18, Resseguro 17% e Saúde 5%.  
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 Em relação à documentação que foi entregue hoje a vocês, tenho 

a satisfação de destacar que continuamos com o nosso 

compromisso com a transparência e a boa governança das 

empresas, e colocamos à disposição, pela primeira vez, um 

Relatório Integrado. É mais uma forma de demonstrar que, para 

a MAPFRE, negócio e sustentabilidade devem andar lado a lado. 

Para isso, estamos muito orgulhosos de poder relatar desta 

maneira, e cumprindo as diretrizes do Conselho Internacional de 

Relatórios Integrados (IIRC). 

Além dos valores econômicos, do modelo de negócio e da nossa 

estratégia de pôr o foco no crescimento rentável, no Relatório, vocês 

também encontrarão informações sobre nossos progressos em 

Governança Corporativa, e o que representa os principais ativos da 

companhia: nosso músculo financeiro, a solidez do negócio, os 

funcionários, nossa aposta pela inovação, o compromisso com o meio 

ambiente e, como outro ativo relevante, as pessoas com as quais nos 

relacionamos, entre elas estão vocês, os acionistas, além de nossos 37 

milhões de clientes no mundo todo, ou os 225.000 fornecedores, por 

mencionar alguns dos grupos de interesse.   
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Gostaria agora de salientar os aspectos mais qualitativos do relatório:  

 O primeiro ano de aplicação do Solvência II foi um sucesso para a 

MAPFRE. O extraordinário trabalho de preparação e adaptação a 

essa norma, realizado em anos anteriores, permitiu que 

enfrentássemos todas as nossas obrigações nesse primeiro 

exercício com normalidade e total cumprimento. No último 

relatório de reporting publicado, correspondente ao terceiro 

trimestre de 2016, a MAPFRE ficou situada em um índice de 

solvência de 200%, uma posição bastante confortável e de 

máxima qualidade, já que 93% desses ativos estão qualificados 

como TIER 1.   

 Também posso garantir que a MAPFRE na Espanha superou com 

tranquilidade o primeiro ano de aplicação da nova Tabela de 

automóveis, que esteve alinhado com as nossas previsões, 

confirmando que acertamos nossa política tarifária diante desse 

novo ambiente indenizatórios. 

 No âmbito financeiro, a gestão global de investimentos da 

MAPFRE e o papel da MAPFRE AM foram fortalecidos, conforme 

nos comprometemos com esta Assembleia. Neste sentido, 

criamos a MAPFRE Gestión Patrimonial, para ajudar nossos  
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 clientes na gestão do seu patrimônio financeiro, dispomos de 

uma SICAV, a MAPFRE AM, como plataforma de produtos 

internacionais, e acabamos de lançar um fundo inovador, o 

MAPFRE Good Governance, onde, além de selecionar valores pela 

qualidade de seus negócios, aplicamos filtros de boa governança 

corporativa. 

Finalmente, também quero anunciar que assinaremos em breve os 

“Princípios de Investimento Responsável” das Nações Unidas. 

 E em conformidade com outro anúncio realizado há um ano 

nessa mesma Assembleia, o Serviço de Estudos da MAPFRE, 

começou a publicar seus relatórios e informes, enriquecendo não 

apenas as decisões estratégicas da nossa empresa, como também 

posicionando a MAPFRE como uma fonte confiável de análise nos 

âmbitos econômico, financeiro e de seguros. 

 Neste mesmo sentido, ainda que o presidente fará menção 

especificamente a isso na sua intervenção, gostaria de destacar 

nosso compromisso com a transparência para reforçar a relação 

de confiança que estabelecemos com nossos grupos de interesse, 

e com a sociedade em seu conjunto.   
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 Existe uma parte do Relatório da qual nos sentimos 

especialmente orgulhosos e que expressa nosso compromisso 

social e os retornos da MAPFRE à comunidade:  

o O primeiro deles é o emprego: mais de 37.000 empregos 

diretos, em 45 países do mundo, com 96,5% em modelos 

de contratação permanente; 84.000 mediadores e agentes, 

e negócio para 225.000 fornecedores nos cinco 

continentes. 

  

o Contribuímos também com a sociedade através do 

cumprimento estrito das nossas responsabilidades fiscais, 

desembolsando, aproximadamente, 707 milhões de euros 

entre impostos e cotações sociais no ano de 2016.  

o Produzimos também um retorno relevante, para vocês os 

acionistas, que confiam seus investimentos à nossa 

empresa. Nos últimos cinco anos, a sociedade retribuiu aos 

seus acionistas, sempre em numerário, um valor superior a 

2,017 bilhões de euros.  

o  
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o Uma última contribuição é a de financiadores públicos. A 

MAPFRE investe 88% de seus investimentos na dívida 

soberana com sentido de permanência e estabilidade. 

Desses, aproximadamente 17 bilhões de euros são 

investidos na dívida pública espanhola. 

  

 Agora quero fazer referência ao Plano de Sustentabilidade do 

Grupo 2016-2018, aprovado no último mês de julho, que tem 

como objetivos:  

o Sermos considerados pelos nossos grupos de interesse 

uma empresa transparente em suas atuações éticas, 

comprometida com o ambiente no qual realiza suas 

atividades e inovadora no seu desenvolvimento. 

o Sermos considerados, pela nossa própria organização, uma 

empresa ética, atraente para trabalhar, que gera 

oportunidades e zela pela diversidade, e que realiza suas 

atividades com valores solidários que produzem efeito na 

sociedade.  

o E em terceiro lugar, sermos considerados pelos clientes e 

fornecedores uma empresa que atende aos seus  
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compromissos e que age com integridade no 

desenvolvimento da sua relação.  

Este Plano está articulado em quinze linhas de trabalho que 

estão sendo realizadas e executadas no ritmo previsto, para que 

possamos nos aprofundar em aspectos relevantes como, entre 

outros, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, 

transparência, gestão de fatores e riscos ambientais, sociais e de 

governança, conhecidos como ASG, tanto na  política da 

contratação quanto nas decisões de investimentos, e a gestão de 

fornecedores, a segurança cibernética, a mudança climática e a 

gestão da diversidade.  

  

Também tenho o prazer de informar que a MAPFRE continua nos 

Índices FTSE4Good e FTSE4Good IBEX, que mensuram o 

comportamento da empresa cotada em prol do desenvolvimento 

sustentável e do respeito pelos Direitos Humanos.   

Além disso, o ‘Carbon Disclosure Project’ condecorou o Grupo 

MAPFRE como uma das113 companhias líderes em medidas 

contra a mudança climática em nível mundial. 
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Em 2017, foi feito um comunicado, faz apenas uma semana, que a 

MAPFRE agora ocupa o 5º lugar no ranking MERCO de 

responsabilidade e governança corporativa, subindo seis 

posições desde o ano passado; e a consultora Branward e 

Hamilton que elabora o ranking Brand Reality Index 17, 

qualificou a MAPFRE como a marca mais coerente com relação as 

promessas que oferecemos aos clientes. Isto é algo que no enche 

de orgulho e satisfação, porque supõe um reconhecimento para 

os esforços que estamos realizando para avançar nesse sentido. 

  

Gostaria de concluir esta parte reconhecendo o trabalho realizado 

pelos nossos funcionários e o compromisso da MAPFRE com seu 

treinamento:  

 Investimos, em 2016, mais de 18,4 milhões de euros em ações 

de treinamento, alcançando a mais de 99% do quadro de 

funcionários.  

 Também no ano passado, a MAPFRE inaugurou em São Paulo o 

terceiro campus da sua Universidade Corporativa. 
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 Por último, mas não menos importante, somos uma empresa 

que se enriquece culturalmente com a diversidade geográfica, 

temos funcionários de 78 nacionalidades e, com a diversidade 

geracional, no nosso quadro de funcionários convivem cinco 

gerações de pessoas, inclusive aproximadamente 2.000 

trabalhadores da chamada geração Z, os mais jovens em se 

incorporar ao mercado de trabalho.  

  

Quero fazer referência, agora, à qualidade humana dos profissionais 

que trabalham na MAPFRE e que cedem parte do seu tempo em 

benefício da comunidade. Nos sentimos orgulhosos dos quase 6.000 

voluntários da MAPFRE que participaram de mais de 15.000 atividades 

de voluntariado corporativo realizadas em 2016 para ajudar, de forma 

solidária, a aproximadamente 700.000 pessoas. 

Nossos funcionários estiveram especialmente ativos nas campanhas de 

microdoações realizadas pela nossa Fundación, especialmente devido 

ao terremoto do Equador. Além disso, em 2017, mais de 4.000 

funcionários da Espanha, 40% do quadro de pessoal, se 

comprometeram a doar um Euro Solidário da sua folha de pagamento a  
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projetos sociais escolhidos por eles e executados pela Fundación. Como 

resposta ao compromisso dos funcionários, a MAPFRE contribui com 

outro euro de cada um deles. 

  

Compartilhamos com a nossa Fundación o compromisso em trabalhar 

para o futuro e em contribuir para o bem-estar das pessoas e o 

desenvolvimento social nos países onde estamos. Para isso, gostaria de 

terminar com um breve balanço da atuação da Fundación MAPFRE 

durante 2016. 

A Fundación está em processo de intensa transformação para 

concentrar seus esforços em atividades que possam produzir mais 

benefícios sociais. No ano passado, organizou 363 atividades em 29 

países do mundo permitindo alcançar, aproximadamente, 17 milhões 

de pessoas.   

Em 2016 destinou às suas atividades institucionais um total de 47 

milhões de euros. Todas as ações mereceriam ser destacadas, mas 

tenho que me limitar às três que considero mais relevantes:  

 A primeira é que hoje, depois de 20 anos apoiando os esforços de 

uma equipe de pesquisadores do Hospital Puerta de Hierro de  
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Madrid, podemos oferecer à sociedade um medicamento que 

permite que doentes com determinadas lesões medulares 

possam voltar a andar.   

 A segunda foram os 91 projetos de cooperação desenvolvidos no 

ano passado em 23 países, que nos permitiram ajudar a, 

aproximadamente, 115.000 pessoas através de programas de 

nutrição, educação, prevenção ou de capacitação profissional 

para facilitar o retorno ao mercado de trabalho. Para que todos 

nos sintamos orgulhosos, queremos que saibam que a Fundación 

MAPFRE reparte diariamente mais de 75.000 pratos de comida 

no mundo todo, a maioria para crianças, eu acho que devemos 

sentir-nos orgulhosos. Trabalhamos de forma intensiva para dar 

à infância e à juventude, dentro das nossas possibilidades, 

ferramentas para sair do ciclo de pobreza. 

 

 E a terceira está relacionada com nosso objetivo de difusão da 

cultura. No final do ano passado, a Fundación MAPFRE abriu o 

Espaço Miró em Madrid, uma exposição permanente que permite 

conhecer a coleção guardada com zelo pela família do pintor e 

que, agora, a Fundación MAPFRE oferece a todos os cidadãos, e  
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que gostaria de convidá-los a conhecer. E um dado mais: mais de 

um milhão de pessoas visitaram a exposição O triunfo da cor, de 

Van Gogh a Matisse que foi exposta pela Fundación no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, no Brasil, onde foi premiada como a 

Melhor Exposição internacional do ano. 

  

Termino agradecendo a atenção de todos vocês e lembrando os 

excelentes resultados obtidos em 2016.  

A MAPFRE é uma companhia cada vez mais sólida, com um 

negócio baseado na eficiência e precisão, e com grande potencial 

de crescimento na maioria dos mercados onde está presente. 

Muito obrigado, senhoras e senhores acionistas. 

 

 


