
 

Programa de Incentivo da Sompo Seguros contribui para 
crescimento de 7% em novos seguros na carteira do ramo Vida   
 
Programa Ponto a Ponto Sompo Seguros já conta com mais de 5,3 mil corretores 
cadastrados. Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiás e Londrina estão entre as regiões que 
mais contrataram Seguro de Vida por meio da iniciativa 
 
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, comemora os resultados alcançados com o Programa Ponto a 
Ponto Sompo Seguros. Lançada em junho deste ano, a iniciativa que tem como objetivo 
incentivar a produção dos seguros do ramo Vida já conta com mais de 5,3 mil corretores 
cadastrados e quase 900 mil pontos gerados. "O engajamento dos parceiros corretores de 
seguros ao programa é bastante intenso. Verificamos que, até agosto deste ano, vários 
corretores já haviam ultrapassado 100% do que alcançaram de faturamento em seguros 
novos em igual período no ano passado”, considera Edglei Monteiro, Diretor de Vida e 
Saúde da Sompo Seguros.  
 
Como resultado do Programa Ponto a Ponto, a Sompo alcançou R$ 1,8 milhão em Prêmios 
Líquidos pagos de seguros novos, que são representados apenas por segurados que, até 
então, não contavam com apólice contratada junto à seguradora. Esse valor representa um 
crescimento de 7%. "Nessa conta não estão considerados os casos de renovação ou 
endosso de apólice, que também têm uma boa representatividade", lembra Monteiro. Do 
total de apólices geradas, 51,3% foram do produto PME Capital Global, seguido pelo Seguro 
de Vida Individual (39,6%). Os 9,1% restantes ficaram distribuídos entre os produtos PME 
Super Simples e Vida Individual - Top Mulher. 
 
Outro fator que reflete o engajamento é a distribuição das regiões que mais viabilizaram 
negócios. Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiás e Londrina são algumas das filiais que 
alcançaram arrecadação expressiva de prêmio líquido pagos por meio do Programa Ponto a 
Ponto. “Isso reflete não só o sucesso do programa, mas também uma tendência de 
mercado. O consumidor do País inteiro, cada vez mais, se informa para fazer seu 
planejamento financeiro e, como consequência, toma conhecimento sobre os benefícios e a 
necessidade de contratar um seguro de vida. Esse cenário configura uma ótima 
oportunidade de negócios para os corretores de seguros”, analisa Monteiro. 
  
Programa Ponto a Ponto 
 
O Programa Ponto a Ponto é um Programa de Fidelidade que tem como objetivo reconhecer 
o trabalho desenvolvido pelos corretores de seguros de todo o Brasil e dinamizar a produção 
dos produtos massificados do ramo vida. Toda a mecânica da ação foi desenvolvida em 
parceria com a Dotz, empresa líder em programa de fidelidade no varejo brasileiro.  
 
Por meio da iniciativa, os corretores de seguros cadastrados e ativos na Sompo Seguros 
que comercializarem os produtos Vida Individual Anual, Vida Top Mulher, PME Capital 
Global, Seguro de Apoio ao Trabalhador (SAT), PME Super Simples e PME Vida Supremo; 
acumulam pontos que podem ser trocados por prêmios. São mais de 50 mil itens, como 
produtos, viagens e experiências disponíveis no Catálogo Dotz. As trocas podem ser 
efetuadas online, via App Dotz, em parceiros físicos ou pela Central de Atendimento Dotz.  
 
A cada R$ 2,00 (dois reais) em Prêmio Líquido Emitido, faturado e devidamente pago é 
concedido um ponto. Por exemplo, uma apólice com Prêmio de R$ 400,00 dividido em 
quatro parcelas de R$ 100,00, vai resultar em 50 pontos a cada mês em que o segurado 
efetuar o pagamento da parcela. Por meio do Portal Ponto a Ponto 
(www.programapontoaponto.com.br), o corretor de seguros pode fazer a gestão dos pontos 
acumulados e trocá-los por prêmios.  
 



 
Outro detalhe é flexibilidade na utilização dos pontos. O corretor de seguros pode utilizar os 
pontos para benefício próprio, distribuí-los aos seus funcionários como forma de incentivo ou 
presentear outras pessoas com os pontos. 
 
Ao distribuir, os pontos são convertidos em Dotz. Cada ponto corresponde a um Dotz. Com 
eles, o corretor ou seus funcionários podem acessar o Catálogo Dotz e resgatar prêmios de 
diversas categorias, como eletrônicos, eletrodomésticos, itens de vestuário, entretenimento, 
passagens aéreas, hospedagens, entre outros.  
 
Essa é uma iniciativa da Sompo Seguros adotada como forma de beneficiar os profissionais 
que se empenham no trabalho de orientação ao segurado em relação aos produtos do 
segmento Vida, e considera, para efeito de pontuação e conversão em Dotz, todas as 
propostas efetivadas desde o dia 4 de junho.  
 
 
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 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 
 


