
 
 

Sompo Seguros expande atuação e alcança 
crescimento de 17,5% em Santa Catarina  

 
Crescimento exponencial em áreas como Transporte e Grandes Riscos contribuíram com a 
maior participação no Estado, que tem relevância estratégica dentro dos planos de 
desenvolvimento de negócios da companhia no Brasil. Companhia também aposta nos 
ramos de seguro voltados ao Agronegócio da região que é referência de produção em 
diversas culturas  
 
A Sompo Seguros alcançou um crescimento de 17,5% e passou de R$ 115,8 milhões em 
Prêmios Emitidos de Janeiro a Outubro de 2018 para R$ 136 milhões no mesmo período de 
2019 no Estado de Santa Catarina. O crescimento da companhia foi substancialmente 
acima dos 10,3% registrado pelo mercado catarinense de seguros nesse período.  
 
 “Santa Catarina tem uma relevância significativa para o desenvolvimento das estratégias de 
expansão dos negócios da companhia, tanto em termos da Diretoria da Região Sul quanto 
em termos de Brasil”, destaca Alberto Muller, diretor da Sompo Seguros para Região Sul. 
“Desde o ano passado estruturamos nossas metas de negócios focando em garantir novos 
produtos e serviços que, por meio da atuação muito próxima de nossos parceiros de 
negócios, os corretores de seguros, pudessem atender aos segurados das diferentes 
classes de negócios”, observa o executivo.  
 
No Estado de Santa Catarina, a exemplo do panorama nacional da companhia, a Sompo 
segue na liderança no ramo de Transportes. O crescimento exponencial de 84,7% entre 
janeiro e outubro de 2019 fez a companhia disparar frente à concorrência e alcançar 25,9% 
de share no mercado local, muito à frente da segunda colocada no ranking, que detém 9,5% 
do mercado catarinense.   
 
A área de Grandes Riscos foi outra das que contribuiu para o crescimento substancial da 
companhia. Nos dez primeiros meses desse ano, a Sompo alcançou 27% de crescimento 
frente a uma classe de negócios que sofreu uma retração de 2,8%. “Nós contamos com uma 
equipe técnica especializada, que dá todo o suporte para a área comercial na elaboração 
dos contratos de seguro. Essa atuação conjunta faz com que possamos apresentar 
soluções personalizadas para atender o segurado em sua necessidade de cobertura. Além 
disso, todo esse trabalho é feito com o acompanhamento e intermediação do corretor 
responsável, que é essencial para que possamos compreender cada demanda específica”, 
complementa Muller.   
 
“Desde 2015 a Sompo Seguros vem incrementando sua oferta com novos lançamentos de 
produtos e desenvolvimento de recursos tecnológicos que garantem que corretor de seguros 
tenha às mãos todas as ferramentas necessárias para administrar sua carteira junto à 
seguradora. Isso tudo, aliado a uma equipe comercial e técnica com conhecimento do 
mercado catarinense nos permite atuar de maneira assertiva para conquistar cada vez mais 
a preferência dos corretores de seguros e segurados no Estado de Santa Catarina”, avalia 
Fabricio Miguel Cardozo, gerente da Filial Blumenau.   
 
“O desafio de contribuir com uma estratégia de desenvolvimento de negócios no cenário 
catarinense foi um fator determinante que me estimulou a integrar a equipe da Sompo nesse 
ano”, afirma José Joremir Raimundo, gerente da Filial Florianópolis da companhia. “Temos 
metas arrojadas de crescimento, que são suportadas por um planejamento que integra o 
relacionamento muito próximo com o corretor de seguros e o lançamento de novidades com 
uma perspectiva de aderência bastante relevante no mercado local”, conclui.  
 
Crescimento no Agronegócio  



 
 
Entre os ramos com forte desempenho, a companhia também superou as expectativas com 
o segmento de Seguro Rural e Equipamentos Agrícolas. Nesse setor a Sompo Seguros 
registrou 13,3% de crescimento em Santa Catarina até o mês de outubro. A companhia, que 
segue entre as três primeiras colocadas no ranking dos ramos Benfeitorias e Penhor Rural, 
aproveitou o aquecimento do agronegócio catarinense para dinamizar seus negócios no 
segmento.   
 
Referência internacional em produção agropecuária, o estado é o maior produtor nacional 
de suínos, cebola, maçã, pescados, ostras e mexilhões; o segundo maior produtor de aves, 
tabaco, arroz e alho, além de grande produtor de trigo, mel e leite. Segundo dados da 
Secretaria de Agricultura do estado, no primeiro semestre de 2019, o agronegócio 
respondeu por 70% de todo faturamento com as exportações catarinenses, gerando receitas 
que passam de US$ 3,14 bilhões.  
 
 
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.  
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Sompo Seguros 
William Parron (wparron@sompo.com.br)  
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