
 
 

Sompo Seguros cresce 26% no Mato Grosso 
e investe em nova filial em Cuiabá 

 
Estratégia de ampliação de negócios fez a companhia crescer acima do mercado regional, 
sobretudo em linhas de negócios como os seguros voltados ao Agronegócio, Automóvel e 
Transporte  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – para atender aos planos de expansão de negócios em 
abrangência nacional, está com uma nova filial em Cuiabá – MT (Av. São Sebastião, 3139 - 
Sala 01 - Bairro do Quilombo). “O Mato Grosso tem uma economia dinâmica e um PIB em 
crescimento, o que torna o ambiente local bastante propício para o desenvolvimento de 
negócios. Nós investimos na expansão da nossa operação e alcançamos um crescimento 
no estado de 26%, bem acima dos 15,2% do mercado local de seguros. Agora nossa 
perspectiva é intensificar nossa presença para viabilizar novas oportunidades de negócios 
para nossos parceiros corretores de seguros, juntamente com uma melhor experiência para 
o segurado com as múltiplas soluções de seguros das quais dispomos”, ressalta Marcelo 
Araújo Braz, direto da Sompo Seguros para Minas Gerais e Região Centro Oeste.  
 
Segundo dados da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, o setor de Seguros no 
Mato Grosso passou de R$ 2,6 bilhões em Prêmios Emitidos de janeiro a novembro de 2018 
para cerca de R$ 3 bilhões, o que representa um crescimento de 15,2%. Já a Sompo 
Seguros passou de R$ 36,5 milhões para R$ 46 milhões em Prêmios Emitidos no mesmo 
período, o que representa uma evolução de 26%.  
 
A companhia, que é líder nacional na área de seguros de Transporte, também teve uma 
performance excepcional nesse ramo no estado e passou de R$ 5 milhões em Prêmios 
Emitidos de janeiro a novembro de 2018, para R$ 7,1 milhões no mesmo período de 2019, 
com 41,4% de crescimento.  
 
Já nos seguros voltados à área de Agronegócio, a Sompo apresentou crescimento de 27,4% 
e passou de R$ 13,2 milhões de janeiro a novembro de 2018 para R$ 16,8 milhões no 
mesmo período de 2019. A companhia, que já tem tradição na área de seguros de máquinas 
e implementos agrícolas (Benfeitorias e Penhor Rural), lançou recentemente dois seguros 
agrícolas, o que ajudou a dinamizar ainda mais os resultados no Mato Grosso.  
 
Esses produtos indenizam o produtor rural contra perdas nas plantações de diferentes 
culturas em decorrência de fenômenos climáticos. Os novos seguros da companhia são: 
Sompo Agrícola Custeio e Sompo Agrícola Produtividade. O Sompo Agrícola Custeio 
indeniza ao produtor o valor investido em sementes, defensivos, fertilizantes e outros 
recursos utilizados no plantio e condução da plantação; caso a produção seja afetada por 
alguma condição adversa de clima. 
 
Já o Sompo Agrícola Produtividade indeniza o agricultor quando intempéries climáticas 
ocasionarem queda de produtividade da lavoura segurada. Essa perda é calculada quando 
a produtividade colhida pelo produtor rural for menor que a produtividade contratada pelo 
segurado. 
 
“O Agronegócio nos traz oportunidades bastante relevantes e nossas soluções para esse 
segmento conquistaram os corretores de seguros e os segurados da região. E isso tem 
influenciado nos resultados positivos alcançados em diferentes carteiras”, ressalta Leandro 
Evangelista Pereira, gerente da Filial Cuiabá da Sompo Seguros.   
 

http://www.sompo.com.br/


 
Outro ramo em que a companhia teve destaque no Mato Grosso foi de Automóvel, com 
33,9% de crescimento até novembro de 2019, quando passou de R$ 6,4 milhões para R$ 
8,6 milhões em Prêmios Emitidos. Em parte, esse resultado se deve ao lançamento do Auto 
Sompo, a mais recente solução em termos de seguro de veículos da companhia. 
Desenvolvido para atender a um aumento na demanda por produtos de fácil contratação, 
que atendam a diferentes necessidades, o Auto Sompo é um produto moderno e flexível, de 
aceitação simples, que traz um processo ágil para a cotação e emissão de apólice. O 
produto vem com mais amplitude na aceitação de veículos de passeio e carga (nacionais e 
importados), limites de coberturas, flexibilização dos percentuais da FIPE e adequação e 
simplificação das franquias. “A Sompo sempre atua muito próxima dos corretores de 
seguros, que são seus principais parceiros de negócios. Como uma seguradora 
multiproduto, buscamos sempre incrementar nossas soluções para garantir a melhor 
experiência para o cliente junto à seguradora. E isso é percebido, tem dado resultado e é a 
nossa aposta para alcançar um market share ainda mais expressivo no Mato Grosso em 
2020”, conclui Braz.   
 
 
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 
William Parron (wparron@sompo.com.br)  
Fones: (11) 3156-1451 / (11) 97241- 4382 
Juliana Montilha de Toledo (jmtoledo@sompo.com.br) 
Fone: (11) 3156-1220 
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