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INTERVENÇÃO  IGNACIO BAEZA 

Senhoras e senhores acionistas, bom dia. 

Gostaria de começar meu discurso relatando os aspectos mais relevantes da gestão da 

MAPFRE em 2018.  

A empresa teve, por mais um ano, a capacidade de gerar lucros operacional de 702 milhões 

de euros neste exercício, ficando um pouco acima do ano anterior. Porém, no encerramento 

de 2018, o Grupo decidiu realizar um saneamento do ágio no montante de 173 milhões de 

euros, num exercício de transparência e prudência na gestão do Balanço. Tal saneamento, 

como vocês sabem, reduziu os lucros líquidos para 529 milhões de euros. Não obstante, 

como também comunicamos, mantemos inalterável o compromisso da MAPFRE com os seus 

acionistas, o que se traduz num dividendo igual ao dos dois anos anteriores, 447 milhões de 

euros, pelo terceiro ano consecutivo e sempre em espécie.  

Após a minha intervenção, o Diretor Financeiro do Grupo (CFO), Fernando Mata, lhes dará 

mais detalhes sobre a evolução econômica da empresa, mas me permitam revelar alguns 

números relevantes.  

Começarei ressaltando os elementos externos que condicionaram o exercício:  
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Em primeiro lugar, registramos mais de 100 milhões de impacto líquido em consequência das 

catástrofes. Sabemos que alguns ciclos têm como característica uma maior intensidade 

catastrófica, e agora estamos num desses ciclos. 

Em segundo lugar, as contas também foram afetadas pela evolução negativa das taxas de 

câmbio de todas as divisas em relação ao euro, o que teve um impacto de          1,439 bilhões 

de euros no volume de prêmios, de 34 milhões no lucro e de 103 milhões nos fundos próprios. 

As divisas supuseram um impacto negativo de 2,400 bilhões de euros no triênio. 

Por último, em 2018 se manteve a prolongada situação de taxas de juros baixas e a 

volatilidade dos mercados, que, como vocês sabem, afetam nossas receitas financeiras, 

assim como a todo o setor de seguros. 

Nesse contexto, alcançamos este resultado devido a um comportamento sólido da MAPFRE 

em alguns países e em algumas unidades, como, por exemplo, nosso negócio na Espanha, 

que teve um crescimento de mais de 5% nos lucros e representou uma contribuição de 481 

milhões de euros; e nosso negócio de resseguros, com  a MAPFRE RE, que, apesar de ter 

sofrido um impacto catastrófico de cerca de 100 milhões de euros, foi capaz de gerar lucros 

de aproximadamente 150 milhões. 

Além disso, o exercício que acabamos de fechar é o da reestruturação de duas das nossas 

operações mais relevantes: Brasil e Estados Unidos. Tudo isso nos permite ser mais otimistas 

com relação aos próximos trimestres.  

O ROE, sem a redução do ágio realizada para reforçar o balanço, teria ficado em 8,4%. 

Além disso, nosso índice de solvência é superior a 200%, que é onde queremos estar. 

Gostaria de me referir agora ao Relatório 2018, que, pelo terceiro ano consecutivo, 

publicamos de forma integrada, que é a forma de expressar o nosso modelo de negócio e o 
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nosso compromisso social. Esta publicação cumpre todas as diretrizes internacionais sobre a 

matéria, além de cumprir as recomendações do marco de informação publicado pelo 

Conselho Internacional para Relatórios Integrados (IIRC).  

Além disso, o relatório atende aos requisitos de informação da Diretiva 2014/95 sobre 

divulgação de informações não financeiras e sobre a diversidade, e ao resto de requisitos de 

informação financeira e não financeira.  

O relatório integrado foi publicado e, portanto, está à disposição de todos vocês, se quiserem 

consultá-lo. Além de tratar da evolução financeira, o relatório inclui extensa informação sobre 

nosso modelo de negócio e, entre outros aspectos, sobre nossos avanços em termos de 

Governança Corporativa e sobre os principais ativos da empresa. Como vocês podem ver, a 

MAPFRE é uma empresa sólida e solvente, com capacidade financeira suficiente para cumprir 

seus compromissos, e com um modelo de negócio fortemente comprometido com a 

sociedade.  

E é sobre isso que gostaria de falar nos próximos minutos. 

NA MAPFRE SOMOS SERVIÇO 

Nossa dimensão produtiva é medida pela criação de valor para os nossos grupos de 

interesse. Organizamos nossa atividade pensando nos cerca de 29 milhões de clientes que 

estão no centro do nosso negócio.  

Temos uma oferta multicanal, que reforçamos permanentemente com acordos para 

potencializar nossa capacidade de chegar até o cliente. Esses acordos abrangem tanto os 

realizados através da nossa rede — formada por 86.500 distribuidores e mais de 152.000 

fornecedores — como o acordo que assinamos recentemente com a Amazon na Espanha, 

que nos transforma na única seguradora presente em sua plataforma. Este ano também 

fortalecemos especialmente nosso posicionamento em bancasseguros. Além das operações 
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já conhecidas, atualizamos nosso acordo no Brasil, ampliamos a exclusividade com o Bankia, 

e em janeiro, embora tenha ocorrido fora do exercício em questão, chegamos a um novo 

acordo de distribuição exclusiva com o Banco Santander na Espanha. Como vocês podem 

ver, estamos e estaremos sempre onde o cliente está.  

NA MAPFRE SOMOS TALENTO 

Contamos com uma grande força, que é também nosso elemento diferencial: a gestão do 

talento e os profissionais que fazem parte da MAPFRE. Somos mais de 35.000 funcionários 

altamente comprometidos com o Grupo que a MAPFRE está desenvolvendo em 45 países. A 

maioria dos funcionários, 97%, está vinculada à companhia com uma relação trabalhista de 

duração indeterminada.  

Somos uma empresa integradora, com um quadro de funcionários diverso que enriquece o 

conjunto. Contamos com profissionais de 91 nacionalidades, de cinco gerações diferentes, 

incluindo mais de 2.200 funcionários da geração Z (os mais jovens) e mais de 900 pessoas 

com deficiência, trabalhando, plenamente integradas, em 33 países. Este último, pessoas com 

deficiência, são mais do que o dobro do que tivemos há apenas três anos. Na MAPFRE, 

senhoras e senhores: “DIVERSOS, SOMOS ÚNICOS”   

NA MAPFRE SOMOS TALENTO 

Como vocês puderam ver no vídeo, protegemos e cuidamos o talento interno, oferecendo 

planos de desenvolvimento individual e de carreiras profissionais, e atraímos o talento 

externo, porque somos considerados uma empresa de oportunidades. Oferecemos políticas 

retributivas objetivas e transparentes que promovem a igualdade, carreiras profissionais 

nacionais e internacionais potentes, e um dos programas de benefícios sociais mais 
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completos do setor, tendo destinado mais de 176 milhões de euros em 2018 para este 

propósito. 

Não estamos falando apenas de formação, mas também de compromisso. Criamos um roteiro 

para administrar a digitalização da companhia pensando também em nossos funcionários. 

Estamos desenvolvendo uma iniciativa estratégica denominada Desafio digital, cujo objetivo é 

administrar a mudança que a empresa precisa para se adaptar aos novos ambientes digitais, 

aumentando o trabalho colaborativo, criando novos espaços de trabalho e desenvolvendo 

estruturas mais horizontais, onde seja possível trabalhar por projetos. Em suma, estamos 

transformando a companhia para atender suas necessidades atuais e futuras, e auxiliando o 

nosso principal ativo, os funcionários, no caminho em direção a esse novo ambiente digital e 

conectado.   

Nesse ponto, eu também gostaria de esclarecer um aspecto que incluímos este ano pela 

primeira vez no relatório integrado: a disparidade salarial entre homens e mulheres, que é de 

5,6%. É uma situação herdada que tem sua origem em um contexto setorial historicamente 

masculino, que se torna especialmente mais aguda com a antiguidade dos funcionários. Para 

nós, é inaceitável. Temos políticas retributivas e processos de seleção que garantem a 

igualdade plena, ampliaremos a mais 8 países a análise realizada inicialmente na Espanha, e 

lutaremos contra essa situação herdada com planos de ação específicos. 

De fato, em 2018, seis de cada dez contratações foram conseguidas por mulheres e, como o 

presidente comentará mais tarde, superamos o objetivo trienal fixado para aumentar a 

presença feminina nos postos de responsabilidade.  

A MAPFRE é uma empresa reconhecida como Best Workplace na maioria dos mercados. 

Acabamos de ser premiada como a melhor empresa para trabalhar na Espanha para 

empresas com mais de 5.000 funcionários. Além disso, este ano, foi realizada uma análise no 



6 

 

Brasil, na Guatemala, na Costa Rica, na Nicarágua e, de forma geral, na América Latina, na 

América Central e no Caribe. No caso do Brasil, também fomos reconhecidos como Best 

Workplace for Women. Hoje é precisamente o Dia Internacional da Mulher, do qual queremos 

participar reiterando nosso compromisso com a igualdade.  

NA MAPFRE SOMOS SUSTENTÁVEIS 

Também trabalhamos para sermos reconhecidos como empresa sustentável, comprometida 

com seu entorno e com as gerações futuras. No Relatório Integrado, vocês têm acesso a 

todas as informações sobre o nosso Plano Estratégico de Eficiência Energética e Mudança 

Climática, cujos objetivos foram cumpridos. E somos a única seguradora espanhola que 

participa, ao lado de 15 companhias líderes mundiais, do programa piloto da ONU, UNEP FI, 

para avaliar a mudança climática e elaborar recomendações para o setor de seguros mundial.  

NA MAPFRE SOMOS COMPROMISSO 

Senhoras e senhores acionistas, também somos compromisso, esta é nossa melhor virtude. E 

não se trata apenas de compromisso com nossos grupos de interesse, mas também com a 

sociedade e com todas as pessoas com as quais nos relacionamos.  

Continuamos trabalhando com vocês no Plano “MAPFRE acionistas, um valor único”, um 

canal direto e adicional aos habituais, em que, entre outras ações, os principais responsáveis 

financeiros do Grupo explicam a vocês, pessoalmente, a evolução da companhia e 

respondem a suas perguntas. Vocês também sabem que, em 2018, criamos o programa de 

fidelização “Te Cuidamos acionista”, exclusivo para vocês, com um catálogo de benefícios 

como agradecimento ao seu compromisso com a MAPFRE. 
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O Relatório Integrado traz estas e outras ações com outros grupos de interesse, para vocês 

consultarem se quiserem. Agora, gostaria de comentar os principais compromissos 

internacionais assumidos pela MAPFRE em matéria de sustentabilidade. 

1. Global Compact, da ONU, em que a MAPFRE recebeu, em 2018, a avaliação mais alta 

(advanced) no Relatório de Progresso 

2. Iniciativa Financeira do programa ambiental da ONU, que promove boas práticas que 

conectam sustentabilidade e negócio financeiro. 

3. Princípios para a Sustentabilidade em Seguros  

4. Paris Pledge for Action, pelo qual nos comprometemos a combater o efeito estufa e suas 

consequências 

5. Princípios de Investimento Responsável da ONU, cujo cumprimento nos permite alinhar 

progressivamente nossa política de investimento. 

Também aderimos ao Pacto Mundial da ONU desde 2004, e estamos fortemente 

comprometidos com a Agenda 2030 da ONU e com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Estamos comprometidos com todos eles, mas trabalhamos com intensidade 

naqueles em que a MAPFRE tem mais capacidade de impactar, que são os 9 que aparecem 

na tela. 

Em 2018, atuamos intensamente e com ações concretas para os ODS prioritários. Não quero 

estender o meu discurso, mas falarei um pouco do nosso impacto através da nossa pegada 

econômica e social. 

Como disse antes, somos uma empresa que cria valor. Este ano, devolvemos 24.164 bilhões 

de euros à sociedade mediante prestações, pagamentos a fornecedores e salários. 

Igualmente, também devolvemos 863 milhões de euros em dividendos. Somente no Imposto 

sobre Sociedades e com o pagamento das contribuições previdenciárias, contribuímos com 
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766 milhões para as administrações públicas, o que supôs, juntamente com outros conceitos, 

um retorno de mais de 25.850 bilhões à sociedade. 

Quanto à pegada social, já comentei o compromisso que temos com o emprego, a 

conciliação, a gestão do talento, a diversidade e a inovação, por isso agora, para concluir, 

gostaria de falar sobre duas ações das quais nos sentimos plenamente orgulhosos e pelas 

quais somos especialmente reconhecidos pela sociedade: o programa de voluntariado 

corporativo, desenvolvido através da Fundación MAPFRE, e o próprio trabalho fundacional do 

Grupo. 

No ano passado, 7.800 voluntários, principalmente funcionários da MAPFRE, desenvolveram 

mais de 1.600 atividades altruístas pela comunidade, beneficiando mais de 111 mil pessoas 

nos países onde operamos. É motivo de orgulho, e diz muito sobre a cultura empresarial da 

MAPFRE, que um de cada seis funcionários dedique parte de seu tempo de lazer para 

melhorar o mundo em que vivemos.  

Em relação à Fundación MAPFRE, em 2018 desenvolvemos 277 atividades em cerca de 

7.000 eventos que nos permitiram chegar, com a atividade fundacional, a 38 milhões de 

pessoas em 30 países.  

Todas as ações da Fundación MAPFRE são relevantes, porque todas, com maior ou menor 

alcance, transformam a vida das pessoas, especialmente as menos favorecidas.  

Sempre realizamos ações inclusivas, que procuram dar uma segunda oportunidade e/ou 

abrem portas ao conhecimento e à empregabilidade.  

Não seria justo destacar umas em vez de outras, mas, por serem algumas das ações de 

maior impacto social, gostaria de citar pelo menos três delas:  
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Em primeiro lugar, os Prêmios de Inovação Social da Fundación MAPFRE, cujo objetivo é 

possibilitar avanços em matéria de saúde, mobilidade e seguro, e que além de serem 

inovadores sejam capazes de transformar a sociedade.  

A primeira edição, celebrada em 2018, foi um sucesso total: os três ganhadores estão 

oferecendo à sociedade um dispositivo médico capaz de prever as crises epilépticas, uma 

plataforma para melhorar a inclusão financeira e um veículo ecológico de distribuição que 

conta com um desfibrilador em todas as unidades. Acabamos de encerrar o prazo da segunda 

edição, os jurados estão analisando agora os projetos apresentados, e tudo indica que será 

novamente um sucesso.  

A segunda ação relevante foi a Conferência Internacional sobre o objetivo zero vítimas de 

trânsito, que a Fundación MAPFRE organizou na Espanha no início de dezembro, no 

Congresso dos Deputados. Reforçamos a percepção internacional da Fundación como 

referência mundial em segurança viária, e nos serviu para dar um novo impulso ao 

compromisso de zero vítimas mortais de trânsito, que também assumimos. 

Em terceiro lugar está a pesquisa médica. Há mais de 20 anos respaldamos o Dr. Jesús 

Vaquero e a sua equipe, que criou uma terapia, experimental até o momento, que permite que 

certos pacientes com lesão na medula recuperem a mobilidade. Foi um sucesso e uma 

esperança para milhares de pacientes, porque acaba de ser autorizado como tratamento pela 

Agência Espanhola e Europeia de Medicamentos. Sem dúvida uma notícia extraordinária.  

Já comprovamos que sempre que priorizamos a prevenção de doenças, que garantimos uma 

pesquisa de qualidade, que alimentamos uma criança, que possibilitamos o acesso à 

educação e que criamos uma possibilidade de emprego, estamos dando uma segunda 

oportunidade a quem tem mais necessidade: este é o nosso compromisso, o compromisso da 

MAPFRE há mais de 40 anos. 
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Senhoras e senhores acionistas, vocês podem ficar muito orgulhosos desta empresa e de seu 

compromisso social, que transformamos em um diferencial que melhora a percepção social 

sobre a MAPFRE, melhora nossa reputação e acaba repercutindo no negócio.  

Além de ajudar aos demais também estamos gerando valor à MAPFRE.  

A marca MAPFRE é a quarta colocada do IBEX 35 em termos de empatia, segundo a Top 

Empatich Brands, que avalia o uso da inteligência emocional e da habilidade das empresas 

para escutar e entender de verdade o público. 

O Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (MERCO) nos posiciona como a primeira 

seguradora em termos de reputação e, além disso, entre as 10 primeiras da Espanha no 

conjunto de setores. 

Somos a trigésima primeira seguradora mais valiosa do mundo segundo a International Brand 

Finance, que avalia o reconhecimento de marca das 100 principais seguradoras do mundo.  

Para concluir, agradeço sua atenção e sua confiança na MAPFRE, por investirem na nossa 

empresa. Logo, o presidente lhes dará informações detalhadas sobre o balanço do Plano 

estratégico que acabamos de concluir e, sobretudo, do plano 2019-2021 que estamos 

iniciando, que é o caminho que vai impulsar o nosso crescimento nos próximos três anos.  

Senhoras e senhores acionistas, muito obrigado. 


