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tendências

Diversidade e inclusão social em seguros
A diversidade e a inclusão social em seguros é uma tendência que o mercado no Brasil provavelmente vai discutir de forma mais contundente, seguindo
assim o comportamento de outros países. Ou seja, como se posicionar para
aumentar a diversidade e a inclusão social em tal segmento profissional.
A seguir, por exemplo, quatro iniciativas (facilmente encontradas na internet)
vindas do mercado dos EUA, que, nesse caso, pode ser tomado como referência
por aqui.
I. Business Insurance Diversity & Inclusion Institute
O instituto é dedicado a promover a diversidade e inclusão em todas as facetas
da indústria de seguros, garantindo que ela se mantenha competitiva, em um
mercado cada vez mais global. Nesse caso, o segmento deve priorizar a aceitação, acomodar variadas origens e perspectivas e, mais importante, treinar todos
os funcionários a incorporar esse valor fundamental. Tem como patrocinadoras
seguradoras, empresas de consultoria, grandes corretoras de seguros, etc.
II. 2) IICF Women in Insurance Global Conference
O evento, que foi iniciado em 2013, atrai anualmente mais de 600 participantes, mulheres profissionais do mercado de seguro, que têm atuação em todo
o mundo. O próximo será em Nova Iorque, no meio do ano.
III. 3) The Big "I" Diversity Task Force
Composto de membros de empresas de distribuição do setor de seguros, o
grupo visa criar uma consciência das oportunidades e benefícios para todos,
abraçando a diversidade e encorajando mudanças necessárias para que o sistema
funcione de forma cada vez mais eficiente.
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IV. 4) Carta de Comprometimento
Documento assinado em 2016 por diversos presidentes de grandes companhias do setor, que diz: “O mundo e nossa indústria nunca enfrentaram mais
mudanças e oportunidades do que nós hoje. Equipes diversificadas e inclusivas
têm sido comprovadamente mais eficazes e capazes de criar melhores resultados
econômicos e sociais. Estamos empenhados em conduzir a diversidade em todos os níveis de nossas organizações, criando culturas inclusivas e envolventes
que atendam eficazmente nossos clientes, acionistas, comunidades e pessoas.
Ao fazer progressos significativos na diversidade em seguros, podemos ganhar a
guerra crítica de talento, o que permitirá que nossas empresas e a nossa indústria
tenham sucesso.”
Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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