
 
Sompo debate crescimento e oportunidades do mercado de 
seguros na região Norte durante Congresso de Corretores 

 
Crescimento do setor na região já atingiu 25,1% e acumula arrecadação de R$ 4,5 
bilhões até agosto 
 
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores 
grupos seguradores do mundo, marca presença na 1° edição do Congresso Norte 
de Corretores, que acontece dias 07 e 08 de novembro no Hangar Convenções e 
Feiras (Av. Doutor Freitas, s/n - Marco), em Belém (PA).  Durante os dois dias de 
evento, executivos vão receber no stand da companhia, corretores de seguros, 
representantes de entidades e demais agentes do mercado para apresentar as mais 
recentes novidades, bem como perspectivas de negócios da Sompo para a região 
Norte.  
 
Na ocasião, Eduardo Fazio, diretor comercial para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
regiões Norte e Nordeste; participa na Rodada de Negócios no dia 07, às 15h00. “A 
demanda na região tem aumentado significativamente. Vale destacar segmentos 
como os seguros de Vida e Empresariais, que têm encontrado grande repercussão e 
para os quais, a Sompo conta com soluções tanto para pessoas físicas, quanto para 
empresas, sejam elas micro, pequenas, médias ou grande empresas”, destaca.   
 
Já Francisco Caiuby Vidigal Filho, presidente da Sompo Seguros, será um dos 
executivos participantes no painel “Crescimento e oportunidades de seguros na 
Região Norte”, que acontece às 10h30 do dia 08. “O mercado de seguros está em 
franco crescimento na região Norte. Com isso, observamos muitas oportunidades de 
expandir ainda mais a presença da marca Sompo localmente”, avalia o executivo.  
 
O Congresso Norte de Corretores é organizado pelo Sindicato dos Corretores do 
Pará (Sincor-PA), em parceria com os Sindicatos de Corretores do Amazonas, 
Roraima, Tocantins, Rondônia e Acre. 
 
Crescimento exponencial  
 
Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, o mercado 
segurador da Região Norte arrecadou R$ 4,5 bilhões em Prêmios de Seguros no 
período de janeiro a agosto de 2018, o que representa um crescimento de 25,1% em 
comparação com os R$ 3,6 bilhões alcançados no mesmo período de 2017. 
 
 
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, Penhor Rural e 
Benfeitorias, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo, entre vários outros) e 
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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.  
 
 
Informações para a imprensa: 
Sompo Seguros  
Departamento de Comunicação e Marketing 
William Parron  
Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 
E-mail:wparron@sompo.com.br 
 


