
 

Seguro de Vida Individual da Sompo é homenageado 
durante 42º Prêmio Destaques do Ano do CVG-RJ 

 
Reconhecimento pelo Clube de Vida em Grupo do Rio de Janeiro chega em momento em 
que o segmento Vida já ultrapassa Automóvel como a categoria de seguros com maior 
arrecadação 
 
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, foi reconhecida com o troféu Destaques do Ano 2017/2018, do 
Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), na categoria Produto Destaque em 
Seguro de Vida – Vida Individual. A homenagem foi conferida à seguradora durante 
cerimônia em comemoração à 42ª edição do evento, realizada na noite de ontem (4 de 
outubro), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).  
 
“O segmento está em seu melhor momento. O consumidor tem percebido a relevância e 
benefícios de ter um seguro de vida e tem demando cada vez mais seus corretores de 
seguros. Tanto é que até julho de 2018, pela primeira vez na história, a arrecadação do 
Seguro de Vida supera a de Seguro de Automóvel. Isso mostra um amadurecimento do 
mercado”, destaca Edglei Monteiro, diretor de Vida e Saúde da Sompo Seguros, que 
recebeu a homenagem em nome da companhia. “Receber o reconhecimento por parte dos 
profissionais que estão entre os mais especializados e criteriosos no setor é contar com um 
‘certificado de qualidade’ do nosso produto”, complementa.  
 
Seguro de Vida da Sompo Seguros 
 
O seguro de vida individual tem como objetivo garantir proteção financeira para o segurado 
e seus familiares, no caso de imprevistos. Ao contrário do que se possa pensar, essa 
categoria de produto não garante indenização apenas em casos extremos, como morte ou 
acidentes. Existem coberturas que podem ser utilizadas pelo segurado em vida. 
 
No caso do Seguro de Vida Individual, os produtos da Sompo contam com coberturas e 
serviços diferenciados, que fazem com que os segurados tenham a real percepção do que 
um seguro de vida pode propiciar.  
 
Em termos de coberturas, por exemplo, os seguros Vida Individual e Vida Top Mulher, da 
Sompo Seguros, contemplam a cobertura Doenças Graves (plano básico ou estendido) que 
visa o pagamento de indenização ao próprio segurado caso seja diagnosticada uma doença 
grave pré-definida em contrato. Entre as doenças contempladas nesses produtos estão 
acidente vascular cerebral agudo, câncer, infarto e transplante de órgãos, entre outras.  O 
seguro de vida também conta com coberturas para Invalidez Permanente Total ou Parcial 
por Acidente; Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas em caso de acidentes e até 
pagamento antecipado por Invalidez Funcional Total e Permanente por Doença. 
 
Já em termos de serviços, um exemplo bastante procurado é a Assistência Nutricional, por 
meio da qual o segurado pode ter um programa personalizado de informações nutricionais, 
que inclui um planejamento alimentar segundo os objetivos do segurado e orientações sobre 
alimentos e atividades físicas.  Outro serviço interessante é o de Personal Fitness, que tem 
por objetivo orientar e tirar dúvidas sobre programas de atividades físicas tanto para 
iniciantes como para praticantes, assim como incentivar a prática consciente de exercícios e 
adequá-los a rotina do segurado. 
 
 
Programa Ponto a Ponto  
 
Os seguros de Vida Individual e Vida Top Mulher são os dois produtos na categoria Vida 
Individual estão entre os produtos do Programa Ponto a Ponto, 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. 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. 
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%.  
 
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.  
 
Mercado 
 
Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, as modalidades de Seguro de 
Vida Individual e Coletivo totalizaram R$ 21,5 bilhões entre janeiro e julho de 2018. Essa 
arrecadação é 9,89% aos R$ 19,6 bilhões alcançados em igual período do ano passado. O 
ramo Seguro de Vida Coletivo totalizou R$ 16,5 bilhões entre janeiro e julho de 2018 
(10,21% superior aos R$ 15 bilhões nos primeiros sete meses de 2017). Já o ramo Seguro 
de Vida Individual registrou crescimento de 8,84% e passou de R$ 4,6 bilhões entre janeiro 
a julho de 2017 para aproximadamente R$ 5 bilhões em semelhante período deste ano.  
 
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.  
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