
 
 

 
Sompo Seguros apresenta potencial de negócios na região 
do Grande ABC em Fórum de Oportunidades do Sincor-SP 
 
Executivos apontam oportunidades de negócios na região em que a filial da seguradora 
apresentou crescimento de 23% até maio deste ano, com aumento na demanda por 
seguros em ramos como Automóvel (55%), Transporte (55%) e Pessoas (11%) 
 
 
Executivos da Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores 
grupos seguradores do mundo –  apontaram o potencial de negócios no mercado de 
Seguros da Região do Grande ABC durante o Fórum de Oportunidades realizado na 
quinta-feira, dia 27/06, no Hotel Mercure Santo André. Durante o evento promovido pela 
Regional ABCDMR do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da 
Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e 
Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP), foram destacadas as oportunidades 
para corretores de seguros e o aumento da demanda nas áreas de Seguros Gerais e 
Benefícios na região. “A nossa filial na região alcançou um crescimento de 23% até o 
mês de maio. Esse é um índice bastante expressivo, resultado de um esforço em trazer 
soluções inovadoras para incentivar o desenvolvimento de negócios e incrementar 
nossa participação no mercado local. A região das sete cidades tem uma economia que 
engloba uma indústria de relevância nacional, um comércio pujante e um crescente 
mercado de serviços. Esse é o ambiente propício para o desenvolvimento de negócios 
tanto para corretores de seguros quanto para segurados, sejam eles empresas ou 
pessoas físicas”, observa Francisco Caiuby Vidigal Filho, presidente da Sompo, que 
participou do módulo Papo com Presidentes.  
 
Já no módulo Oportunidades - Seguros de Benefícios, Edglei Monteiro, diretor comercial 
de produtos Saúde e Vida da Sompo Seguros apontou as perspectivas da companhia 
para os segmentos de Saúde e Vida. “A nossa expectativa é que o Seguro de Vida 
ganhe cada vez mais importância no planejamento financeiro das pessoas. Em termos 
de Seguros Coletivos, atualmente, vimos que as áreas de RH destacam os benefícios 
de Seguro Saúde e Seguro de Vida como um diferencial relevante para contratar e reter 
talentos. Isso porque as pessoas e empresas estão reconhecendo a relevância dessas 
modalidades para a garantia de seu patrimônio e para o bem-estar próprio, de seus 
colaboradores ou de seus familiares”, apontou o executivo.  
 
Crescimento Exponencial 
 
A filial da Sompo Seguros, que fica na Av. Gilda, em Santo André, e é responsável por 
toda a região das sete cidades (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) apresentou um 
crescimento de 23% em Prêmios de Seguros Líquidos até maio deste ano em 
comparação ao mesmo período do ano passado. Com o bom desempenho, a 
seguradora expandiu a participação de mercado em algumas carteiras que alcançaram 
aumento substancial, a exemplo dos ramos Automóvel (55%), Transporte (55%) e 
Pessoas (11%). “A Sompo lançou neste ano um novo seguro Automóvel. A exemplo do 
que aconteceu no resto do Brasil, esse produto teve ampla aceitação na região. Além 
disso, as soluções diferenciadas na área de Benefícios, a liderança de mercado no 
segmento de Transportes e nosso trabalho intenso junto aos corretores da região 
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contribuíram para atingirmos um crescimento bem acima da média de mercado”, avalia 
Wilson Lima, diretor comercial da Sompo Seguros.  
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa do Grupo 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, que 
está no Brasil desde 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 Holdings 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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