
 
 

Sompo Seguros destaca crescimento de 46% 
em Grandes Riscos durante Expo ABGR 2019 

 
Além dos índices de crescimento acima da média de mercado em diversos ramos, a 
companhia apresentou a relevância da diversidade e do gerenciamento de riscos para a 
sustentabilidade dos negócios e da organização  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, aproveitou a participação na EXPO ABGR 2019 e no XIII Seminário 
Internacional da ABGR, realizado nos dias 12 e 13 de novembro na capital paulista, para 
destacar o crescimento da companhia na área de seguros para Grandes Riscos. Durante o 
evento organizado pela Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR), executivos 
apresentaram as soluções e o desempenho da companhia, apresentou um crescimento 
exponencial de 46% até o mês de agosto deste ano na área de Grandes Riscos perante um 
mercado que apresentou um crescimento de 17%. Com isso, a companhia se posiciona 
entre as mais expressivas nesse segmento. 
 
 
Crescimento Exponencial 
 
A estratégia desenvolvida no ano de 2019 contribuiu para a Sompo Seguros alcançar um 
crescimento exponencial na área de Grandes Riscos. Com perfil multiproduto, dentro desse 
segmento a companhia contempla ramos como: Riscos Nomeados e Operacionais, Riscos 
de Petróleo, Reponsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia, Seguro Garantia Público e 
Privado, Responsabilidade Civil Profissional, D&O, Penhor Rural, Benfeitorias, Seguro 
Agrícola e Riscos Diversos. 
 
Só para se ter uma ideia, a carteira de Riscos Nomeados e Operacionais atingiu um 
crescimento de 78% até agosto deste ano. Isso alçou a companhia ao 2º lugar no ranking. A 
carteira de Responsabilidade Civil Geral, RC Profissional e D&O, por exemplo, alcançou um 
crescimento de 27% no mesmo período. Já a carteira de Penhor Rural e Benfeitorias 
também atingiu dois dígitos, com crescimento de 32% e ocupa a 3ª posição no ranking de 
mercado. Outra carteira com bom desempenho é a de Riscos de Engenharia, que 
apresentou evolução de 29%, nos posicionando em 2º lugar no ranking. 
 
Diversidade e Gestão de Riscos  
 
Além da ampla visitação ao estande durante a EXPO ABGR 2019, a Sompo Seguros 
também foi um dos destaques no XIII Seminário Internacional da ABGR, que aconteceu em 
paralelo à feira. Francisco Caiuby Vidigal Filho, presidente da companhia foi um dos 
palestrantes do painel “O poder da Diversidade nos negócios”. Na oportunidade, o executivo 
apresentou as iniciativas da Sompo para desenvolver políticas de promoção da diversidade 
no ambiente corporativo.  
 
Uma das iniciativas foi que a Sompo Seguros estabeleceu as Comissões de Diversidade, 
que são grupos multidisciplinares formadas na companhia em 2018 por colaboradores com 
o objetivo de instituir ações, práticas e políticas que promovam a igualdade de 
oportunidades, além da integração e respeito no ambiente corporativo. A Sompo Seguros 
conta atualmente com cinco pilares: Gênero, Gerações, Raças & Etnias, Pessoas com 
Deficiência e LGBTI+. Cerca de 50 profissionais da companhia dedicam parte de seu tempo 
às comissões, que organizam iniciativas para garantir a equidade, respeito mútuo, a 
promoção de um ambiente de trabalho amigável e, com isso, a melhora da qualidade de 
vida dos colaboradores.  
“A promoção da diversidade é um trabalho que necessita do engajamento de toda a 
companhia. Além de fazer com que os profissionais da organização repensem conceitos e 



 
procedimentos, criar mecanismos para que haja igualdade de oportunidades estimula a 
criatividade da equipe, faz com que o ambiente fique mais dinâmico e isso impacta 
positivamente nos negócios e no clima organizacional”, afirma Vidigal. “Por fim, isso se trata 
de um princípio básico, que é o de atuar de forma responsável no mercado, com 
sustentabilidade e visando contribuir com uma sociedade mais justa”, pondera o executivo.  
  
Já durante o painel “Strategic Risk Management”, Cesar Cassio de Rienzo, superintendente 
de Riscos e Compliance da Sompo Seguros, destacou a relevância de um Programa de 
Gerenciamento de Riscos Empresariais (ERM, Enterprise Risk Management, na sigla em 
inglês)  para uma governança que contribua para manter a solidez financeira da organização 
ao mesmo tempo em que melhora a eficiência de capital e a lucratividade sobre o risco. 
“Nosso trabalho de governança de riscos conta um ciclo contínuo de acompanhamento que 
nos permite aumentar a previsibilidade de riscos e consumo de capital, promover melhorias 
no monitoramento dos indicadores de risco que ajudam a evitar perdas inesperadas e 
avaliar questões estratégicas sobre o apetite por riscos em relação às estratégias de 
negócios”, destaca.  
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa da Sompo Holdings, um dos maiores grupos 
seguradores do Japão e do mundo. Resultado da integração das operações da Marítima 
Seguros, companhia fundada em Santos em 1943, e da Yasuda Seguros, fundada no Brasil 
em 1959; a companhia atua nas áreas de Seguros Corporativos (Auto Frotas, Empresariais, 
Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Engenharia, Responsabilidade Civil, 
Garantia, Agrícola, Penhor Rural e Benfeitorias, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais 
Coletivo, entre vários outros) e Pessoais (Auto, Residencial e Acidentes Pessoais); bem 
como na área de Seguro Saúde. Atualmente a empresa conta com filiais em todas as 
regiões brasileiras.  
 
O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há 130 anos no mercado de seguros e hoje 
conta com subsidiárias nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de 
seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros 
produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-
estar dos clientes  
 
Informações para a imprensa: 
Sompo Seguros 
Mayara Neves (mcneves@sompo.com.br) 
Fone: (11) 3156-1404 
William Parron (wparron@sompo.com.br)  
Fone: (11) 3156-1451 / (11) 97241- 4382 
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