
 
 

Sompo Seguros investe em nova filial em Curitiba para atender 
plano de crescimento de dois dígitos percentuais na região 

 
Companhia deve fechar o ano de 2019 com R$ 142 milhões em Prêmio Emitidos e 
crescimento de 12%, com perspectiva de alcançar evolução de outros 15% em 2020 na 
região atendida pela filial. Companhia, que está presente na região desde a década de 
1970, conta com equipes de especialistas de inspeção de risco e seguros de Vida, 
Condomínio, Residencial e Empresarial; que ajudam a dinamizar negócios  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo –, como parte de sua estratégia de expansão nas diversas regiões 
do País, acaba de inaugurar suas novas instalações em Curitiba (PR), na Av. do Batel, 1647 
– Salas 701 e 702, no bairro do Batel. A transferência para o novo endereço tem como 
objetivo atender aos planos de estruturação para uma fase de crescimento e 
desenvolvimento planejada, no qual o Paraná é um mercado de fundamental importância. A 
estimativa é de alcançar um crescimento de 12% e atingir R$ 142 milhões em Prêmios 
Emitidos pela região atendida pela filial. 
 
“Investimos em infraestrutura e capital humano para alçar um novo patamar em termos de 
representatividade. Nossas expectativas são de alcançar outros 15% de crescimento em 
2020. Apresentamos uma série de novos produtos e serviços que agilizam o 
desenvolvimento de negócios pelos parceiros corretores de seguros e incrementam 
substancialmente a experiência do cliente. Além disso, a filial Curitiba já é a maior operação 
do Sul do País e uma das mais representativas da companhia em âmbito nacional”, observa 
Alberto Muller, diretor da Sompo Seguros para a Região Sul.  
 
“A nossa filial conta com uma equipe comercial devidamente estruturada para dar todo o 
suporte ao corretor de seguros. Além disso, diferente da concorrência, contamos em 
Curitiba com especialistas em ramos como seguros de Vida, Condomínio, Residencial e 
Empresarial; por exemplo; que podem contribuir para que o consultor estabeleça 
negociações de forma ágil e sempre adequadas às necessidades de cobertura de sua 
carteira de clientes”, acrescenta Ulisses Ferreira Caldeira, gerente da Sompo em Curitiba. 
“Além disso, contamos com uma equipe própria de inspetores de risco na cidade. Isso nos 
propicia ter mais agilidade no processo de aceitação e subscrição de risco”, avalia o 
executivo.  
 
Vale considerar que a Sompo Seguros conta com filial na capital paranaense desde a 
década de 1970. “Ser uma companhia com uma política de Portas Abertas, com presença 
na região há mais de 40 anos faz com que tenhamos a vantagem de conhecer a fundo o 
mercado local. Isso também faz com que possamos atender rapidamente as demandas 
específicas da região”, conclui Muller.  
 
 
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.  

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


 
 
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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