
Responsabilidade Social 2020
Nosso jeito de construir um mundo melhor.
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Arbor Day 20 voluntários 
(11 mulheres e 9 homens)

60 horas  
de voluntariado

Subsidiados pela

MetLife
Foundation

Por meio desta ação, os voluntários 
foram convidados a uma experiência 
diferente de plantação em locais 
associados ao Arbor Day, maior 
organização sem fins lucrativos 
dedicada ao plantio de árvores.  
Em 2020, participamos da iniciativa  
pela segunda vez, plantando 45 mudas  
de árvores, em um total de 60 horas  
de voluntariado.

  Arbor Day

  Sonhar, Planejar, Alcançar

  Village Capital

  Voluntariado com Propósito

  Hospital Santa Marcelina

  Habitat para a Humanidade
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Habitat para a 
Humanidade

Subsidiados pela

MetLife
Foundation

A primeira ação da MetLife Foundation de combate à Covid-19 foi pensada 
justamente para ajudar essas famílias e aconteceu em parceria com a ONG 
Habitat para a Humanidade Brasil, por meio da campanha “Não espalhe o vírus, 
#EspalheSolidariedade”, criada para arrecadar itens de limpeza e higiene, cestas 
básicas e água potável, a serem repassados a 20 comunidades nos Estados da 
Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. O objetivo 
inicial era beneficiar 1.000 famílias, porém a MetLife Foundation dobrou a meta e 
conseguiu atender 2.000 famílias, repassando um total de US$ 26.000. 

Logo que se iniciou a pandemia do novo Coronavírus, 
em março de 2020, foi decretado um período de 
quarentena em todo o país, com o objetivo de mitigar 
a propagação da Covid-19 entre a população. Porém, 
milhões de famílias vivem em comunidades, com 
condições inadequadas de moradia e sem acesso 
diário a água encanada, e não puderam realizar o 
isolamento social com segurança.

Mário Vieira, Diretor 
Executivo – Habitat para  
a Humanidade Brasil

  Arbor Day

  Habitat para a Humanidade

  Sonhar, Planejar, Alcançar

  Village Capital

  Voluntariado com Propósito

  Hospital Santa Marcelina
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A MetLife Foundation também fez uma 
doação de US$ 100.000 para o Hospital Santa 
Marcelina, com o objetivo de ajudar na compra 
de insumos, como máscaras e álcool em gel, 
visando diminuir os efeitos da Covid-19.  
Confira, ao lado, todos os materiais que  
doamos e em qual quantidade.

Hospital Santa 
Marcelina

Subsidiados pela

MetLife
Foundation

Irmã Rosane,  
Diretora-Presidente 
da Rede de Saúde 
e Cultura Santa 
Marcelina

  Arbor Day

  Habitat para a Humanidade

  Hospital Santa Marcelina

  Sonhar, Planejar, Alcançar

  Village Capital

  Voluntariado com Propósito

Luvas de Vinil para 
Procedimento  
Grande sem Talco
(R$ 248.500,00)

Seringas 
Descartáveis 10 ml 
Bico Luer-Lock
(R$ 21.600,00)

Luvas de Vinil para 
Procedimento  
Médio sem Talco
(R$ 210.700,00)

Seringas  
Descartáveis 10 ml 
Bico Liso
(R$ 29.400,00)

7.100

60.000

Total: R$ 510.200,00

6.020

60.000
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Com proporção mundial, o projeto envolve mentoria e aporte 
financeiro a startups focadas em inovação financeira. Por 
meio de reuniões, após orientarmos todas as participantes 
do programa sobre os melhores caminhos a serem seguidos, 
participamos da seleção das empresas com maior potencial e 
colaboramos com um investimento a cada uma das finalistas.

Neste ano, com a pandemia, o projeto teve de ser adaptado ao 
mundo virtual. Porém, o isolamento social não foi motivo para 
que não contribuíssemos com a iniciativa: tivemos um total de 
8 voluntários, com 26 horas de voluntariado total. Neste ano, 
tivemos doze startups finalistas, entre elas: Finério (México), 
U-Zave (Chile), Creci (Colômbia), ZIZU (Argentina) e Akredito 
(Brasil). Vale destacar que este é o segundo ano consecutivo 
em que uma startup brasileira foi selecionada por seus pares 
dentro da iniciativa Finance Forward.  

Subsidiados pela

MetLife
Foundation

Village        Capital

Programa de mentoria de 
startups que estão iniciando 
seu trabalho, no mundo 
inteiro, com foco em  
inovação financeira.

12 startups finalistas, 
sendo uma brasileira 
(Akredito)

26 horas  
de voluntariado

  Arbor Day

  Habitat para a Humanidade

  Hospital Santa Marcelina

  Village Capital

  Voluntariado com Propósito

  Sonhar, Planejar, Alcançar

8 voluntários 
(1 mulher e 7 homens)
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Subsidiados pela

MetLife
Foundation

Sonhar, Planejar, Alcançar: fortalecimento financeiro para famílias 
é uma iniciativa global da Sésamo e da Fundação MetLife, que 
acontece desde 2015 no Brasil e que já alcançou, diretamente, mais 
de 130 mil crianças e famílias por meio de atividades e materiais de 
impacto social, além de mais de 40 milhões de pessoas a partir de 
campanhas em diferentes mídias de massa.

Em 2020, por conta da situação da Covid-19, os momentos 
presenciais de interação e brincadeiras, inicialmente previstos 
no programa, tiveram que ser cancelados. "Em resposta 
a essa nova realidade, a Sésamo e seus parceiros criaram 
coletivamente novas estratégias para a comunicação e 
engajamento dos participantes do projeto. Os encontros de 
formação de educadores migraram para o formato on-line, e  

Sonhar, 
Planejar, 
Alcançar

Manuas - AM
Fases 1 e 2

Belém - PA
Fase 1

Recife - PE
Fases 1 e 2

Maceió - AL
Fase 1

Belo Horizonte 
- MG
Fases 1 e 2

São Paulo - SP
Fase 1

Sinop - MT
Fase 1

Rio de Janeiro - RJ
Fases 1 e 2

Curitiba - PR
Fases 1 e 2

  Arbor Day

  Habitat para a Humanidade

  Hospital Santa Marcelina

  Sonhar, Planejar, Alcançar

  Village Capital

  Voluntariado com Propósito

foi criado um pacote com novos conteúdos digitais,  
combinando experiências on-line e off-line para crianças 
e suas famílias. Além disso, as atividades de engajamento 
de voluntários, que aconteciam presencialmente com 
colaboradores da MetLife acompanhando as oficinas com 
famílias em Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, 
também foram adaptadas para este novo momento. 

Entre as iniciativas que aconteceram, tivemos uma campanha 
educativa para fortalecimento financeiro em tempos de 
pandemia (via comunicado interno e mídias sociais), e o  
Festival Digital Sonhar, Planejar, Alcançar, que aconteceu no  
contexto da Semana Nacional da Educação Financeira,  
realizada em parceria com a DSOP Educação Financeira.
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Regionalmente, trabalhamos com a instituição Save 
the Children (com sede no México), para ajudar 
crianças que vivem em situações de conflitos e em 
campos de refugiados, e que estão sendo privadas 
de necessidades básicas. As cartas não retornaram 
aos remetentes – ou seja, o colaborador enviava e 
sabia que não receberia resposta – e precisaram 
ser escritas em inglês, espanhol, francês ou árabe. 
Tivemos um total de 32 cartas sendo enviadas pelos 
nossos colaboradores a essas crianças.

No contexto da Covid-19, como parte de 
um projeto global de responsabilidade 
social chamado “Voluntariado com 
Propósito", também tivemos um 
programa de trocas de cartas, que 
se desdobrou de maneira regional e 
local. Ao longo de 90 dias, encerrados 
no dia 1º de novembro, colaboradores 
da MetLife em todo o mundo foram 
convidados a participar desta 
campanha de doação que funcionou 
de maneira totalmente virtual. 

  Arbor Day

  Habitat para a Humanidade

  Hospital Santa Marcelina

  Sonhar, Planejar, Alcançar

  Village Capital

Subsidiados pela

MetLife
Foundation

Voluntariado  
com Propósito
Ação Global

32 voluntários
até o dia 03 de novembro 2020

  Voluntariado com Propósito
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Projetos 
Locais

Voluntariado com Propósito

A Vida Continua

Doação de Sangue

Natal Solidário
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63 voluntários 
(50 mulheres e 13 homens)

  Voluntariado com Propósito

  A Vida Continua

Projetos
Locais

A nível local, em uma iniciativa da MetLife Brasil 
em parceria com a Vila Sésamo, 63 colaboradores 
trocaram cartas com crianças e jovens em situação 
de vulnerabilidade social, matriculadas em escolas 
públicas da Rede Municipal de Educação de Belo 
Horizonte e participantes da iniciativa Sonhar, 
Planejar, Alcançar. O objetivo foi ajudá-las a 
alimentar a esperança e ter perspectivas positivas  
em meio ao momento de incertezas da Covid-19.

Apesar de parecer algo singelo, estudos demonstram 
que o apoio de adultos atenciosos pode diminuir o 
impacto da pobreza na vida das crianças.

Voluntariado 
com Propósito

  Natal Solidário

  Doação de Sangue
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São abordados temas, como: 
desenvolvimento do orçamento mental 
nos aspectos pessoal e profissional; 
reavaliação do consumo cotidiano familiar, 
e orientação sobre despesas, sonhos 
e propósitos e o desenvolvimento de 
caminhos concretos para alcançá-los. 

A Vida Continua
Refletindo sobre propósito...

Ao liberarmos uma 
indenização, estamos 
cumprindo com uma meta, 
um prazo, um acordo?...

...ou estaríamos ajudando  
um indivíduo ou uma família 
a seguir em frente?

Desde fevereiro de 2020, o projeto piloto de 
Responsabilidade Social "A Vida Continua", alinhado 
com o nosso propósito “Sempre com você construindo 
um futuro mais seguro”, busca educar financeiramente 
famílias que acabaram de receber o nosso Seguro de 
Vida após a morte de algum beneficiário.

O processo de educação financeira é feito em 
conjunto com a DSOP, organização parceira da 
MetLife nos projetos de responsabilidade social. Com 
a iniciativa, buscamos garantir que estamos ajudando 
um indivíduo ou família a seguir em frente após a 
perda de alguém querido – e não apenas que estamos 
cumprindo uma meta, um prazo ou um acordo com  
a entrega da indenização.

  Voluntariado com Propósito

  A Vida Continua

  Doação de Sangue

  Natal Solidário

Projetos
Locais
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  Voluntariado com Propósito

  A Vida Continua

  Doação de Sangue

  Natal Solidário

Projetos
Locais

Doação de             Sangue
Cientes da baixa nos estoques de doações dos 
hospitais, incentivamos nossos colaboradores, 
por meio de post no Yammer (rede social 
interna), com vídeos da nossa diretora de RH e 
de uma das nossas HRBP´s fazendo doação de 
sangue, logo no início da pandemia, em nosso 
parceiro Hospital Albert Einstein.

Além disso, tivemos uma live no 
Instagram com a Dra. Araci Massami 
Sakashita, coordenadora médica do 
banco de sangue do Hospital Israelita 
Albert Einstein sobre a importância 
da doação de sangue em tempos de 
Covid-19. Também enviamos e-mail 
marketing relembrando a importância da 
doação no Dia Nacional do Doador de 
Sangue (25 de novembro).
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Natal Solidário

  Voluntariado com Propósito

  A Vida Continua

  Doação de Sangue

  Natal Solidário

Projetos
Locais

Neste ano, não tivemos nenhuma ação física e presencial, 
porém, como parte do nosso propósito, não poderíamos deixar 
a tradição do Natal Solidário de lado. No período de 6 a 30 de 
dezembro, trabalhamos em duas ações diferentes, uma delas 
realizada em parceria com a Organização da Sociedade Civil 
(OSC) Liga Solidária e outra organizada pelas instituições Casa 
José Coltro e Projeto Iluminar.

Com a Liga Solidária, contribuímos com a iniciativa 
"Ceia Solidária", criada com o objetivo de doar cestas de 
Natal para as 4 mil famílias atendidas pela organização, 
de forma a proporcionar maior autonomia às famílias 
e a compra dos produtos necessários para suas Ceias 
de Natal. As doações, feitas pelo site da instituição, por 
meio de boleto ou cartão de crédito, foram entregues às 
famílias via cartão Sodexo, tanto no valor de uma cesta de 
R$ 100,00 como em valores múltiplos de R$ 10,00 (R$ 10, 
R$ 20, R$ 30, R$ 40 e assim por diante). Tivemos um total 
de 90 colaboradores contribuindo para essa ação.

90
voluntários

Priscila Rodrigues de Souza,
Liga Solidária
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  Voluntariado com Propósito

  A Vida Continua

  Doação de Sangue

  Natal Solidário

Projetos
Locais

Em parceria com o Projeto Iluminar e a Casa José 
Coltro, apoiamos o projeto de compra de mochilas 
para 180 crianças. A doação poderia acontecer 
por meio de apadrinhamento de uma criança ou 
colaboração em uma vakinha, com o valor total 
distribuído para a compra das mochilas. No total,  
52 colaboradores contribuíram nesta ação  
(14 comprando a mochila e apadrinhando uma 
criança e 38 por meio da vakinha).

52
voluntários

Giuliana Dorini e Isabella Tricate, 
idealizadoras do projeto Iluminar

Mariana Guglielmetti,
VP na Casa José Coltro
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www.metlife.com.br

2020 foi repleto de desafios e dificuldades para todos nós. Porém, também  
foi um ano que comprovou o poder curativo e transformador da solidariedade 
e do voluntariado: não é só quem recebe que sai ganhando, mas também –  
e principalmente – quem dá. Que continuemos espalhando generosidade  
e colaborando para a transformação de vidas em 2021.

MetLife Administradora de Fundos Multipatrocinados Ltda. CNPJ 07.416.943/0001-12.
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. CNPJ 02.102.498/0001-29. 
MetLife Planos Odontológicos Ltda. CNPJ 03.273.825/0001-78.




