POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETIVO
Estabelecer os princípios e diretrizes socioambientais a serem observados por
todos os Colaboradores nos negócios realizados pela Terra Brasis, visando
prevenir e gerenciar riscos, impactos e oportunidades socioambientais,
observando o grau de exposição ao risco das atividades e das operações, a
compatibilidade com a natureza da Terra Brasis e com a complexidade de suas
atividades e serviço. Ademais, esta política visa incorporar nas operações da
Companhia os princípios de Sustentabilidade Ambiental e Social, posicionando-a
como destaque em Responsabilidade Corporativa.
PARTES INTERESSADAS
Clientes e usuários dos produtos e serviços financeiros oferecidos pela Terra
Brasis, seus colaboradores e as demais pessoas físicas ou jurídicas que,
conforme avaliação da Terra Brasis, sejam impactadas por suas atividades.
DEFINIÇÕES
Para os efeitos desta política, defini-se a responsabilidade socioambiental como
um conjunto de ações que promovam o desenvolvimento econômico consciente
e sustentável objetivando beneficiar a sociedade e o meio ambiente. Define-se
o risco socioambiental como a possibilidade de ocorrência de perdas da Terra
Brasis decorrentes de danos socioambientais. E por fim, define-se
gerenciamento de risco socioambiental o conjunto de políticas e práticas
adotadas em carater contínuo com o objetivo de identificar, classificar, avaliar,
monitorar, mitigar, eliminar e controlara exposição aos riscos socioambientais
que venham a ser incorridos pela Terra Brasis no no exercício regular de suas
atividades.
DIRETRIZES E REGRAS
Conformidade com a Legislação e Compromissos
A Terra Brasis se orienta sempre para o cumprimento da legislação, bem como
ao cumprimento de compromissos assumidos pela organização para tanto:
(i) Atualiza constantemente todos os Colaboradores sobre as novas legislações
e normativos;
(ii) Participa de debates e grupos de estudos como, exemplificativamente, o
GNT AIDA Sustentabilidade e CNSEG: Grupo de Trabalho de Integração e
Pesquisa Ambientais, Sociais e de Governança da Comissão de Sustentabilidade
e Inovação;

(iii) Segue as diretrizes de seu Código de Conduta; e
(iv) Realiza a gestão de compromissos assumidos perante seus acionistas e
posicionamentos de sustentabilidade, como os compromissos assumidos ao ser
signatário do PSI – Principles of Sustainable Insurance, ser membro da UN
Environment Programme Finance Initiative. e
(v) Realiza diversos estudos de publicação gratuita, como Mapa Brasileiro de
Catástrofes Naturais.
Em seus negócios
(i) Com relação aos Clientes:
A Terra Brasis busca, por meio de seu Portfólio de Cedentes, conhecer as
Seguradoras Cedentes das quais assume riscos em resseguro, visando cercar-se
que estas possuem altos padrões de governança corporativa e compromissos
socioambientais.
(ii) Com relação a Subscrição:
A Terra Brasis possui Manual de linhas de negócios para cada linha de negócio
que subscreve, contendo os negócios desejáveis e excluídos.
Segue uma lista de negócios excluídos exigida pelo sócio IFC, na qual negócios
de alto impacto socioambiental são excluídas.
Ademais, durante a subscrição de risco, principalmente facultativos, é analisado
o impacto do risco tanto financeiro, de imagem como com relação ao meio
ambiente.
(iii) Com relação à Equipe:
A Terra Brasis possui um Código de Conduta e demais materiais de
comunicação e controles internos à disposição de todos os Colaboradores de
forma física e em sua intranet.
Possui engajado programa de estágio e menor aprendiz, além de, sempre que
possível, aplicar a meritocracia de forma transparente.
(iv) Com relação ao Mercado:
A Terra Brasis publica trimestralmente, de forma gratuita, o Terra Report além
de publicar edições especiais.
Mantém de forma gratuita em sua webpage um precificar de contratos não
proporcionais (X-Terra), visando desmistificar a precificação de resseguros e um
Mapa de Catástrofes Brasileiras Naturais.

Ministra periodicamente cursos sobre resseguro, visando a disseminação de
conhecimento no mercado além de atuar de forma enfática em projetos visando
a melhoria do mercado.
Em seu Funcionamento:
A Terra Brasis, durante seu funcionamento monitora e gerencia:
(i) Eficiência no consumo de água e energia;
(ii) Reciclagem de resíduos sólidos, cápsulas de café e tonners; e
(iii) Eficiência na utilização de materiais de escritório, como papeis e tintas.
Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010
A Terra Brasis, fazendo parte da cadeia e sub-rogada nos direitos e deveres,
quando do pagamento de recuperações de resseguro preocupa-se com a
correta destinação dos resíduos provenientes dos sinistros. Para tanto, sempre
que possível, acompanha por meio de relatórios o descarte dos materiais e
principalmente, atua na conscientização da escolha do adequado prestador de
serviço pelas Seguradoras Cedentes.
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