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DISCURSO 

ANTONIO NÚÑEZ 

 

Senhoras e senhores acionistas, bom dia. 

Gostaria de começar meu discurso informando sobre os 

principais elementos econômicos do exercício de 2017, que 

foi marcado pelos eventos catastróficos extraordinários 

acontecidos no Caribe e na costa Atlântica da América do 

Norte no terceiro trimestre, e pela capacidade da MAPFRE de 

gerenciamento com sucesso e de fechamento do exercício 

com resultados também extraordinários. 

Quero ressaltar que há poucas empresas capazes de lidar 

com dois terremotos e três furacões e ainda fechar o ano com 

lucros superiores a 700 milhões de euros.  



 
  

2 
 

 

Isso nos permitiu, como sabem, retribuir aos acionistas com o 

mesmo dividendo pago em anos anteriores. 

Depois de minha fala, o Diretor-Executivo de Finanças, 

Fernando Mata, fornecerá informações mais detalhadas 

sobre a evolução econômica da empresa, mas permitam-me 

antecipar alguns números relevantes.  

Começarei por mencionar os 1.050 bilhões de euros que a 

MAPFRE pagará a seus clientes pelos danos ocasionados 

pelas catástrofes naturais. O excelente gerenciamento em 

seguro e resseguros da MAPFRE permitiu que o impacto 

líquido para o grupo fique em 184 milhões. Se este exercício 

não tivesse registrado tais eventos excepcionais, o lucro da 

MAPFRE passaria dos 829 milhões de euros. Certamente, a 

MAPFRE foi a primeira empresa de seguros que apresentou 

ao mercado internacional informações estimativas sobre o 

impacto que estas catástrofes trariam a nossas empresas.  
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O acerto nas previsões foi total, o que revela o rigor técnico, o 

controle e a precisão que apresentam nossas áreas técnicas 

de gerenciamento destes tipos de eventos. 

A MAPFRE apresentou um aumento de receitas de 3,3%, 

alcançando a cifra de 27.984 bilhões de euros; os prêmios 

cresceram 2,9%, um acréscimo notável em um ambiente de 

rigor para os assinantes, que teria sido superior, de 4,1%, se 

as taxas de câmbio tivessem permanecido constantes. O 

lucro líquido elevou-se a 701 milhões de euros, apesar da 

complexidade deste exercício. Naturalmente, os eventos 

catastróficos afetaram a Taxa Combinada de Não Vida que, 

ainda assim, se situa em 98,1%. Sem este sinistro 

excepcional, a taxa combinada seria de 96,9%. 

O patrimônio líquido do Grupo fixou-se em 10.513 bilhões de 

euros, com uma queda face ao ano anterior em virtude, 

fundamentalmente, das diferenças de conversões de divisas.  
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Os ativos totais aumentaram para 67.570 bilhões de euros, 

2,1% mais do que o ano anterior.  

Os fundos próprios consolidados fixaram-se em 8.611 bilhões 

de euros, devido ao efeito das divisas que acabo de citar.  

Gostaria de continuar com um breve balanço da nossa 

evolução nos principais mercados e unidades:  

A Espanha foi o motor do crescimento da MAPFRE: com uma 

contribuição de 515 milhões de euros ao lucro, com aumento 

nos principais ramos, superando o mercado em sua maioria. 

As receitas por prêmios cresceram 4%, muito acima dos 

números do setor.  

Gostaria de destacar, também, a magnífica taxa combinada 

da Espanha, 93,4%, com uma melhora de quase um ponto 

percentual, e a excelente Taxa Combinada de automóveis, 

que se situou em 90,8%.  
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No Brasil, cuja economia sai de uma recessão, nossa posição 

é sólida e podemos qualificar este exercício como positivo, 

em que a MAPFRE alcançou receitas por prêmios de 4.547 

bilhões de euros e mais de 125 milhões de lucro, uma cifra 

afetada pela depreciação do real brasileiro. 

Em outro mercado importante, os Estados Unidos, os prêmios 

foram similares aos do ano anterior, 2.201 bilhões de euros, 

com uma contribuição ao lucro superior aos 65 milhões de 

euros, 2,4% a mais. Na Pensilvânia, ainda, acabamos de 

lançar a Verti Usa, nossa aposta 100% digital para esse 

mercado que irá ganhar velocidade nos próximos trimestres.  
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Como anunciamos no último Investor Day, estamos 

executando um plano, nos Estados Unidos, destinado a 

aumentar a nossa rentabilidade. Entre outras medidas, 

estamos saindo de cinco estados - Nova Jérsei, Nova Iorque, 

Tennessee, Kentucky e Indiana, para concentrar nossos 

negócios nos locais onde, por nossa dimensão, teremos mais 

capacidade de gerar valores para a MAPFRE.  

A respeito das unidades do Grupo, gostaria de destacar o 

exercício da MAPFRE RE, que conseguiu novamente um 

resultado excelente em um exercício tão complexo para todas 

as resseguradoras mundiais como foi o de 2017. A sua renda 

por prêmios foi de 4.222 bilhões de euros, com lucro líquido 

de 163 milhões de euros, um lucro especialmente relevante 

após a realização do pagamento de 58 milhões de euros em 

consequência da excepcional sinistralidade.  
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A política de resseguro da MAPFRE está projetada de modo 

que se preserva a estabilidade do Grupo, com sua eficaz 

proteção, tanto frente a sinistros de alta intensidade, como 

frente à sucessão de vários eventos em um mesmo ano. 

Gostaria de falar agora sobre o Relatório Integrado 2017 que 

publicamos, sendo uma das primeiras seguradoras a fazê-lo, 

de acordo com a recente transposição da Diretiva de 

Divulgação de Informação não Financeira e de Diversidade e, 

como de costume, às diretrizes internacionais nesse âmbito. 

Neste Relatório, vocês têm acesso a informações sobre 

nossos avanços em Governança Corporativa e sobre os 

principais ativos da empresa. Não irei falar sobre a parte 

financeira, a qual já mencionei amplamente na minha 

intervenção, somente quero destacar o músculo financeiro da 

empresa que nos permitiu gerir com eficácia um ano tão 

complicado como o de 2017.  
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Sobre o capital produtivo, temos melhorado continuamente 

nosso modelo de relação com nossos grupos de interesse, 

com os 30 milhões de clientes (29,5), com os mais de 84 mil 

distribuidores e com os 139 mil fornecedores com quem 

trabalhamos em todo o mundo.  

Nosso capital humano, outro ativo da empresa, é 

excepcional. Temos mais de 36 mil funcionários, em 45 

países, comprometidos com a MAPFRE, em que sua imensa 

maioria, mais de 97%, com uma relação laboral por tempo 

indefinido, e em quem investimos este ano cerca de 21 

milhões de euros para aprimorar sua formação e sua 

capacitação profissional.  

Somos uma empresa global com uma equipe global e 

diversa, integrada por pessoas de mais de 80 nacionalidades, 

com funcionários de cinco gerações de diferentes idades.  
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Avançamos para a igualdade: hoje 54% da equipe são 

mulheres e temos o compromisso de que, em 2018, sejam 

elas também 40% das pessoas em postos de direção 

estamos perto de 39%.  

Destaco também que superamos o objetivo fixado de que 2% 

do nosso pessoal sejam pessoas com deficiências, 

alcançando 2,1%. 

Em relação ao Conselho Administrativo, destacamos que 

27% de seus membros são conselheiras, e reiteramos nosso 

compromisso de que no ano de 2020 componham, pelo 

menos, 30% do Conselho. 

Em relação a nosso capital intelectual, inovamos sempre para 

estar adaptados às necessidades de nossos clientes. Em 

2017, oferecemos 76 novos produtos e serviços e temos 

cerca de 300 pessoas impulsionando os 19 escritórios de 

Inovação e Desenvolvimento da empresa.  
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O presidente, no seu discurso, lhes apresentará um avanço 

importante no nosso modelo de inovação. 

Concluo esta parte qualitativa citando o Plano de 

Transparência Ativa, um conjunto de ações aprovadas em 

março de 2016 destinadas ao aumento da acessibilidade da 

empresa, melhora da sua compreensão e garantia de que a 

transparência seja um ativo diferencial da empresa. Este 

Plano está sendo executado segundo planejado: com a 

melhora das condições dos contratos de seguros, da 

informação fornecida através da web e da intranet, com uma 

linguagem simplificada e, em geral, com melhoria da projeção 

tanto interna quanto externa da MAPFRE.  

Também com o objetivo de criar relações mais sólidas e 

transparentes com os nossos investidores e acionistas, 

durante 2017, realizamos uma série de ações que, entre 

tantas, destaco:  
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- A segunda edição do Investor Day 

- E o plano “Accionistas MAPFRE, un valor único” que, 

entre outras ações, nos permitiu a realização de dois 

encontros com vocês, para que a direção da MAPFRE 

responda pessoalmente a suas perguntas sobre a 

empresa.  

Todo esse compromisso foi refletido, além das ações de 

comunicação realizadas nos canais usuais, em 200 ações 

adicionais com acionistas e investidores.  

Queremos agradecer a sua participação e interesse.  

Senhoras e senhores acionistas, queremos que o nosso 

compromisso com vocês avance ainda mais. Por isso, 

anuncio que nas próximas semanas vamos lhes oferecer os 

mesmos serviços de valor agregado que estamos oferecendo 

aos nossos clientes.  
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Podem vê-los na imagem: somente por serem acionistas da 

MAPFRE, vocês entrarão, se desejar, no programa Te 

Cuidamos Accionista com uma ampla coleção de descontos e 

serviços. 

Até agora, citei fundamentalmente indicadores de negócio, 

mas a MAPFRE é também uma empresa comprometida com 

o desenvolvimento das pessoas e sociedades com as quais 

se relaciona, e quero compartilhar com vocês:  

- Executamos com êxito quase 80% de nosso Plano de 

Sustentabilidade 2016- 2018.  

- Contribuímos também para a sociedade mediante o 

cumprimento estrito das nossas responsabilidades fiscais, 

com desembolso de 741 milhões de euros entre impostos e 

contribuições sociais no ano de 2017.  
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- Produzimos valor para o acionista: nos últimos cinco anos, 

a sociedade retribuiu os seus acionistas, sempre em 

espécie, com mais de 2.464 bilhões de euros. 

- Somos financiadores públicos. A MAPFRE investiu no ano 

passado, com compromisso de permanência e 

estabilidade, mais de 27 bilhões de euros em dívida 

soberana. Deles, quase 16 bilhões de euros estão 

investidos na dívida pública espanhola. 

  

Gostaria de fazer uma menção especial ao trabalho 

desenvolvido pelo nosso Serviço de Estudo, cujas 

publicações nos posicionam como o que buscávamos 

com a sua criação: ser uma das referências em centros 

de estudo de âmbito econômico e financeiro.  
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Neste momento, quero citar alguns dos reconhecimentos 

que recebemos durante 2017: 

- A MAPFRE mantém-se nos índices FTSE4Good e 

FTSE4Good IBEX, que avaliam o comportamento 

como empresa cotada a favor do desenvolvimento 

sustentável e de respeito aos Direitos Humanos.  

- Somos uma das 113 empresas líderes a nível 

mundial em atuação contra a mudança climática  

- Pelo sexto ano consecutivo alcançamos a 

qualificação máxima da ONU no quesito RSC 

- A MAPFRE é a décima empresa mais sustentável e 

rentável do mundo, segundo o Goldman Sachs 
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- E, pelo segundo ano consecutivo, a MAPFRE é a 

quinta empresa com melhor reputação pela 

Responsabilidade Social na Espanha, e a oitava 

segundo o informe MERCO publicado 

recentemente. 

Quero mencionar agora a qualidade humana dos 

profissionais que trabalham na MAPFRE e que cedem parte 

de seu tempo em benefício da comunidade. Temos 100 mil 

razões para estar orgulhosos, esse é o número de pessoas 

que, no decorrer do exercício foram beneficiadas com alguma 

ação social, especificamente no âmbito assistencial ou 

ambiental, que os 6.700 voluntários da MAPFRE tornaram 

realidade.  

 



 
  

16 
 

 

Os mesmos terremotos e furacões com os quais lidamos de 

forma brilhante na nossa conta de resultados e no 

atendimento aos nossos clientes, foram enfrentados nos 

diferentes países afetados através dos nossos voluntários, 

que estiveram muito ativos, atendendo às necessidades 

urgentes da população  

 Concluo, como sempre, falando sobre a nossa Fundación. 

No ano passado, chegaram, com a sua atividade, em mais de 

30 países, a 23 milhões de beneficiários.  

No decorrer de 2017, foram quase 8.500 eventos de natureza 

distinta em que foram realizadas intervenções. Por exemplo, 

ajudando as estações de tratamento de água no Peru após o 

desastre do Niño Costero, que fornece água potável a mais 

de 16 mil pessoas; ou os 87 projetos de cooperação 

internacional que permitem permitindo a mais de 151 mil  

 



 
  

17 
 

 

crianças e adolescentes em 24 países que recebam 

educação, nutrição e saúde.  

Vocês conhecem o trabalho cultural da Fundación MAPFRE e 

a maioria de suas atividades em outras áreas, como a 

prevenção e segurança viária, por isso não me vou estender 

neste assunto. Somente chamo sua atenção para uma nova 

iniciativa que acabou de ser apresentada. Me refiro aos 

Prêmios Fundación MAPFRE de Inovação Social, destinados 

a descobrir as melhores inovações mundiais que se 

transformem em melhoras sociais em relação a saúde, 

mobilidade e ao próprio ambiente assegurador. Sobre isso, 

faremos um relatório completo no próximo ano.  

Entretanto, para além do realizado neste exercício, me 

permitam compartilhar com vocês o balanço que elaboramos 

em dezembro sobre o trabalho da Fundación MAPFRE 

durante a última década.  
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Podemos concretizá-lo em três números: 10, 100, 500.  

Nos últimos 10 anos, a Fundación MAPFRE ajudou mais de 

100 milhões de pessoas em todo o mundo, com 

investimentos sociais totais de 500 milhões de euros, o que 

vemos como os 500 milhões mais bem investidos da história.  

Senhoras e senhores acionistas, este é também um sucesso 

seu, sente-se, como todos nós, orgulhoso de ter contribuído 

para melhorar a qualidade de vida de mais de 100 milhões de 

pessoas no mundo.  

Concluo agradecendo a sua atenção e lembrando os 

magníficos resultados obtidos em 2017.  
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O Plano Estratégico 2016-2018, que visa ao aumento da 

rentabilidade da MAPFRE, está produzindo avanços notáveis 

na maioria dos mercados e, apesar dos sinistros insólitos por 

desastres naturais, a empresa correspondeu a todos seus 

clientes, demonstrou sua capacidade em finanças e em 

resseguros, fechando 2017 com um lucro líquido superior aos 

700 milhões de euros. 

Senhoras e senhores acionistas, meu muito obrigado. 

 


