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Na Assurant, estamos comprometidos em construir um mundo 
melhor, mais inteligente e mais forte. Recentemente, identificamos 
três áreas de foco estratégico ambiental, social e governamental 
(ESG) para direcionar o sucesso a longo prazo de nossos negócios: 
talento, produtos e clima.

Fizemos grande progresso em nossa 
meta de dobrar gasto de Nível 1 com 
fornecedores diversos até 2025 a partir 
de nossa base de 2020:

Desde 2009, a Assurant reaproveitou

116M

Evitar

6M  
Toneladas 
métricas
Em emissões  

de CO2

Métrica ESG: Gasto de Fornecedor 
Diverso Nível 1

Promover uma força de trabalho diversa, igualitária e inclusiva 

• Fornecemos recrutamento dedicado e expandimos  
programas de mentoria para mulheres e líderes não  
representados 

• Lançamos nosso primeiro Grupo de Recurso ao Funcionário  
(ERG - Employee Resource Group), a começar pelo Women@Assurant

Promover uma forte cultura que resulte em grande inovação e melhor 
desempenho em negócios

• Estabelecemos um salário mínimo de $15 por hora nos Estados Unidos

• Fornecemos aproximadamente 13,5 horas de treinamento por 
funcionário participante em 2021

Fornecer excelência em experiência do cliente

• Continuamos a implementação da plataforma Voz do  
Cliente (Voice of the Customer) para entender e atender  
às necessidades crescentes de clientes

Líder da indústria em incubar e trazer soluções inovadoras  
ao mercado

• Lançamos o EV One Protection, um produto de proteção  
específica para veículos híbridos e elétricos atualmente  
disponível em 12 países

Integração consistente de fatores ESG e padrões  
socialmente responsáveis

• Estabelecemos o Compromisso de Investimento  
Responsável da Assurant que declara como buscamos  
integrar fatores ESG e triagens em nossos investimentos

Operar de forma sustentável

• Foram reportadas emissões de Escopo 3 pela primeira vez, 
incluindo para bens e serviços adquiridos, bens de capital,  
viagem de funcionário e uso de produtos vendidos

Designação de Excelente  
Local de Trabalho 

Índice de Igualdade  
Corporativa da Fundação  
Human Rights Campaign

Índice de Igualdade de  
Gênero de 2022 da  
Bloomberg

RECONHECIMENTO RECENTE

Prêmio de Inclusão e 
Diversidade pela American 
Property Casualty Insurance 
Association (APCIA) durante a 
Conferência DEI (Diversidade, 
Igualdade e Inclusão)

The Civic 50 

Melhores Empregadores em 
Diversidade da Forbes

Redirecionar cerca de

23,000  
Toneladas 
métricas

De lixo eletrônico  
em aterros

O que equivale a

202120202019

$49M
$46M

$66M
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