
 
 

Diretrizes de Sustentabilidade da Brasilprev 

 

Introdução 

Ciente de seu papel corporativo no que tange ao desenvolvimento sustentável e de maneira 

alinhada à natureza de seu negócio e à sua identidade corporativa, a Brasilprev formaliza, 

por meio desse documento, suas diretrizes com relação à Sustentabilidade.  

Os conceitos expressos nessa carta de diretrizes devem permear as ações e decisões da 

Companhia em todas as áreas, visando gerar valor para todos seus stakeholders. Ao mesmo 

tempo, a aderência a esses princípios contribui para o alcance da visão corporativa: “Ser 

líder e referência em previdência complementar no Brasil, admirada pela contribuição ao 

desenvolvimento sustentável das pessoas e do País.” 

A Brasilprev acredita que desenvolvimento sustentável “é aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades” (Relatório “Nosso Futuro Comum – ONU, Relatório 

Brundtland”).  

 

Objetivo 

A Carta de Diretrizes de Sustentabilidade da Brasilprev visa: 

• Disseminar os princípios norteadores da atuação da Companhia na busca pela 

contribuição ao desenvolvimento sustentável; 

• Promover o alinhamento interno e junto aos seus parceiros de negócios com relação 

ao posicionamento da Companhia no que tange a Sustentabilidade; 

• Apoiar a tomada de decisões que possam contribuir para a conquista da visão 

corporativa.  

 

Princípios 

Na busca por uma atuação alinhada à Sustentabilidade e que permita o alcance da visão 

corporativa, a Brasilprev adota as seguintes diretrizes: 

• Atuar para gerar valor a todos os seus públicos de relacionamento. 

• Buscar continuamente incorporar em suas atividades diárias e processos, práticas 

que promovam o desenvolvimento sustentável. 

• Promover o diálogo ético e transparente em todas as relações. 

• Conscientizar e engajar seus colaboradores e parceiros de negócios com relação ao 

papel da sustentabilidade para a perenidade da Empresa.  

• Valorizar oportunidades de negócio que possam contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 



 
 

• Promover a gestão responsável da carteira de investimentos, tendo em vista o dever 

fiduciário e os compromissos assumidos com os stakeholders, além do papel de 

investidor institucional da Companhia.  

• Integrar iniciativas públicas voltadas ao tema Sustentabilidade assumindo 

compromissos com questões relevantes ao negócio da Companhia. 

• Cooperar com outras organizações em iniciativas que visem encontrar soluções para 

desafios comuns que contribuam para o desenvolvimento sustentável das pessoas e 

do país. 

• Divulgar publicamente as Diretrizes de Sustentabilidade adotadas pela Organização, 

bem como comunicar periodicamente a evolução de práticas da empresa que 

contribuam para o alcance de sua visão.  

 

De maneira a complementar as diretrizes gerais, a Brasilprev tem orientações específicas 

para nortear sua atuação com cada um de seus públicos de relacionamento: 

 

1. Para os acionistas, a Brasilprev busca: 

 

• Gerar resultados crescentes e sustentáveis.  

• Manter uma relação de equidade, primando pela transparência, prestação de 

contas e responsabilidade corporativa. 

 

 

2. Junto ao Público Interno, a Brasilprev busca: 

 

• Promover a diversidade e a equidade, coibindo qualquer tipo de discriminação e 

assédio moral/sexual. 

• Garantir aos colaboradores a liberdade em suas relações com os sindicatos e 

direito à negociação coletiva. 

• Manter um ambiente de trabalho que favoreça o diálogo e que esteja em linha 

com os interesses legítimos dos colaboradores. 

• Apoiar o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores.  

• Primar pela saúde e segurança integrais de sua equipe. 

• Apoiar a viabilização dos projetos de vida dos colaboradores por meio de 

benefícios e conveniências que atendam às dimensões que fazem parte da 

filosofia Vida Ativa adotada pela Companhia: educação financeira, atitude 

empreendedora, qualidade de vida e responsabilidade social. 

• Orientar sobre as condutas e comportamentos corporativos esperados por meio 

de seu código de conduta e guia de competências. 

  

 

3. Junto aos Fornecedores, a Brasilprev busca: 

 

• Incorporar aspectos de Sustentabilidade nos processos de seleção, contratação e 

gestão de fornecedores. 



 
 

• Disseminar a importância da mobilização para a Sustentabilidade apoiando o 

desenvolvimento dos fornecedores neste tema. 

• Valorizar parcerias que priorizem práticas alinhadas ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

4. Junto aos Clientes, a Brasilprev busca: 

 

• Agregar valor durante todo o ciclo de vida dele na Brasilprev. 

• Promover iniciativas de conscientização sobre educação financeira, qualidade de 

vida, atitude empreendedora e responsabilidade social como forma de 

contribuir para a realização de projetos de vida dos clientes.  

• Valorizar aspectos de Sustentabilidade no desenvolvimento de novos produtos e 

serviços, buscando a convergência entre a inovação e as necessidades das 

gerações atuais e futuras.    

 

 

5. Em sua relação com a Sociedade, a Brasilprev busca: 

 

• Contribuir para o cumprimento dos direitos humanos e do trabalho, apoiando a 

erradicação do trabalho infantil e forçado/compulsório. 

• Apoiar iniciativas e projetos sociais que busquem o desenvolvimento sustentável 

e estejam alinhadas com o contexto operacional do negócio e com a missão da 

Companhia.  

• Dialogar com a comunidade do entorno buscando contribuir para práticas 

sustentáveis e relevantes para a região. 

• Incentivar o engajamento dos colaboradores em iniciativas sociais. 

• Disseminar conhecimentos sobre educação financeira, com o objetivo de tornar 

a população cada vez mais consciente sobre a necessidade de poupança de 

longo prazo, bem como sobre os produtos e serviços que comercializa, primando 

pela clareza e transparência. 

 

 

6. Em relação ao Meio Ambiente, a Brasilprev busca: 

 

• Incorporar continuamente práticas que contribuam para a redução do impacto 

da Companhia no meio ambiente e incentivar seus colaboradores e parceiros de 

negócios a agirem nesse sentido. 

• Manter a racionalidade na utilização de recursos visando a eficiência operacional 

e a preservação do meio ambiente. 

• Atuar no combate às mudanças climáticas adotando práticas de ecoeficiência 

que contribuam para as melhorias deste cenário.  


