Novo gerente da Sompo Seguros na filial Belém
tem o desafio de expandir atuação da marca no Pará
Mercado segurador do Pará, que cresceu 36% e alcançou R$ 1,6 bilhão, é o maior da
Região Norte em Prêmios Emitidos. Investimentos em diversos setores na ordem de R$ 127
bilhões no Estado até 2020 devem impulsionar a economia local
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos
seguradores do mundo, conta com um novo gerente em sua filial de Belém (PA). O
executivo Jaime Gil de Souza Neto assume o comando da unidade após a transferência de
Marcos Vinicius Sousa da Silva, que assumiu a gerência da Filial Salvador (BA). A iniciativa
faz parte dos planos de expansão da companhia nos mercados do Norte e Nordeste do
País, nos quais há um aumento significativo na demanda por produtos de seguros,
sobretudo em ramos como Vida, Transporte e Empresariais.
Formado em Análise de Sistemas pela Universidade da Amazônia, com pós-graduação em
Gestão Empreendedora e MBA em Gestão Empresarial pela Widen Educacional (antiga
DeVry Educacional do Brasil), Jaime Gil de Souza Neto tem 39 anos. Iniciou na Sompo
Seguros no cargo de Executivo de Contas em 2013 e agora assume o comando da Filial
Belém com o objetivo de incrementar ainda mais a participação da companhia no mercado
paraense de seguros.
O executivo vai dar continuidade aos planos de expansão da companhia na Região Norte.
Já nos 3 anos recentes, a Sompo Seguros alcançou um crescimento de 26% na Filial
Belém, além do aumento na capacidade de distribuição nos estados do Amazonas e Pará
por meio de parcerias com assessorias de seguros, além do aumento de 73% nos cadastros
de corretores de seguros parceiros.
Expansão do mercado Paraense
De acordo com dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa)
as perspectivas para a economia paraense são animadoras. Cerca de R$ 127 Bilhões
deverão ser investidos entre 2018 e 2020 no Pará em setores como os de Agronegócios,
Energia, Indústria em Geral, Infraestrutura e Logística, Mineração e Petróleo.
O Estado tem a maior arrecadação do mercado segurador local e representa 37,2% dos
Prêmios Emitidos na Região Norte do País, segundo dados da SUSEP – Superintendência
de Seguros Privados. Apenas em 2017, o Pará registrou crescimento de 36% em relação ao
ano anterior, chegando a mais de R$ 1,7 bilhão em Prêmios Emitidos frente aos R$ 1,3
bilhão registrado em 2016.
Com isso, o mercado segurador do Pará foi o quarto maior em crescimentos percentuais da
região, logo após Roraima (81,6%), Amapá (61,6%) e Acre (57,7%). Mesmo assim, todos os
Estados da Região Norte cresceram acima do mercado, a exemplo de Amazonas (25,2%),
Rondônia (16,4%) e Tocantins (10%). A Região Norte como um todo alcançou R$ 4,6
bilhões em Prêmios Emitidos no ano passado, o que representou um crescimento de 61,1%
em relação aos R$ 3,6 bilhões alcançados no mesmo período de 2016.
QUOTE:
Eduardo Fazio de Arecippo Lima, Diretor Comercial para o Rio de Janeiro, Espírito
Santo e regiões Norte e Nordeste:
“O Estado do Pará é um mercado relevante e com grande potencial de expansão para o
segmento de seguros. O Jaime é um profundo conhecedor das características específicas
da região e do mercado segurador, além de já contar um amplo relacionamento com os

corretores locais. Sua competência já é comprovada por sua contribuição no trabalho que
resultou em aumento da produção da Sompo na região. Agora, ele segue com o desafio de
contribuir para que, cada vez mais corretores de seguros e segurados, possam contar com
as soluções da Sompo na região Norte do Brasil”.
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.

