Sompo Seguros apresenta perspectivas de negócios
no Norte de Minas Gerais durante Fórum de Corretores
Seguros nos ramos Empresarial, Residencial e Vida são alguns com expectativas de
gerar as melhores oportunidades de negócios durante o ano
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos
seguradores do mundo, aproveitou a participação no 11ª edição do Fórum de Debates
dos Corretores de Seguros de Minas Gerais – Região Norte de Minas, no último dia 26
de abril para destacar as oportunidades de negócios em seguros, impulsionado pela
retomada da economia. Realizado no Bonjuá Hotel Fazenda, em Montes Claros, o
encontro propôs o debate sobre temas que devem dinamizar o mercado de seguros
nos próximos anos, a exemplo das novas tecnologias, questões relacionadas à gestão
de negócios, entre outros.
A Sompo Seguros aproveitou a oportunidade para apresentar aos corretores
oportunidades de negócios, sobretudo para a região metropolitana de Montes Claros.
“O Estado de Minas Gerais apresenta potencial de crescimento em ramos diversos
como os de Seguros Empresariais, Residenciais e Vida”, destaca Marcelo Araújo Braz,
Diretor Regional de Minas Gerais e Centro Oeste da Sompo Seguros.
O otimismo do diretor é embasado pela melhora nos índices econômicos. Segundo
dados da Fundação João Pinheiro (FJP), o PIB mineiro atingiu a marcar de R$ 573,7
bilhões em 2017, o que representa alta de 0,6% em relação à 2016. O primeiro ano
com índice positivo após três anos de recessão foi puxado principalmente pelo setor
de serviços que teve uma evolução de 1,3% no período, tendo em vista o crescimento
do subsetor de comércio (2,5%) e de transportes (0,9%). Além disso, dados Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, dão conta
que Minas Gerais apresentou o segundo maior saldo positivo de empregos gerados no
mês de março (+14.149), logo depois de São Paulo (+30.459), mas à frente do Rio
Grande do Sul (+12.667), Paraná (+6.514), Goiás (+5.312) e Bahia (+4.151).
Outro fator relevante foi a recente notícia sobre quedas nos índices de juros para
financiamento de imóveis pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo),
o que traz uma nova perspectiva para o mercado imobiliário e para sua cadeia
produtiva, na qual estão inclusos produtos de seguros, como o Seguros de Grandes
Riscos, Empresariais, além do Residencial e Condomínio, por exemplo.
O ramo de Seguro Residencial, por exemplo, registrou aumento de 5,71% em Minas
Gerais e alcançou o valor total em Prêmios Diretos na casa do R$ 175 milhões, frente
aos R$ 165 milhões observados no mesmo período de 2016.
QUOTE:
Marcelo Araújo Braz, Diretor Regional de Minas Gerais e Centro Oeste da Sompo
Seguros:
“Nossa equipe tem trabalhado para disponibilizar as soluções mais adequadas em
termos de seguros a fim de garantir a tranquilidade do segurados. Apresentamos as
novidades aos parceiros corretores de seguros da região Norte do Estado, que tem um
potencial bastante relevante e tem demonstrado ser um vetor importante de retomada
da economia regional”.
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
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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.

