
 
 

 

 

Crescimento da Sompo Seguros chega a 6,4% e supera 
R$ 3,3 bilhões em Prêmios de Seguros em 2017 

 
Evolução da companhia é puxada pelo setor de transportes que impulsionou a operação, 

além de lançamentos de produtos em diversos ramos 
 
São Paulo, 28 de fevereiro de 2018 – A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo 
Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo – atingiu em 2017 a marca 
superior a R$ 3,3 bilhões em Prêmios de Seguros, segundo Demonstrações Financeiras 
publicadas nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro. Comparado a 2016, esse valor é 
praticamente 6,4% maior. A companhia registrou ainda um lucro líquido da ordem de R$ 
79,2 milhões, um Patrimônio Líquido de R$ 1,2 bilhão e Ativos Totais de R$ 4 bilhões. 
 
O segmento de Transportes foi o que apresentou melhor desempenho e passou de 254,6 
milhões em 2016 para R$ 336,8 milhões no ano passado. O crescimento de mais de 32% foi 
impulsionado por negócios fechados na área logística, apesar de ter sido afetada pelos 
efeitos recessivos da economia. Outros segmentos que ganharam destaque nas operações 
da Sompo Seguros em 2017 foram Automóvel com crescimento de 7,1% totalizando R$1,1 
bilhão em Prêmios de Seguros, Viagem que registrou crescimento de 84,4% e R$106,2 
milhões em Prêmios de Seguros e Patrimoniais com R$1,1 bilhão em Prêmios de Seguros e 
crescimento de 2,3%. 
 
Na área de Seguro Saúde, a Sompo registrou R$ 542,3 milhões em faturamento 
(Contraprestações Líquidas), ou seja, um crescimento de 7,1% sobre o mesmo período de 
2016, apesar do acirramento da concorrência e do aumento dos índices de desemprego que 
reduzem a quantidade de vidas seguradas pelas empresas e, consequentemente, o valor 
das contraprestações. 
 
Expansão do portfólio 
 
Ao longo de 2017, foram colocados no mercado uma série de produtos com a finalidade de 
atender demandas de segmentos específicos da sociedade, em diferentes ramos de 
seguros. Entre eles, estão: Auto + Residência, Residencial Supremo, Seguro de Apoio ao 
Trabalhado (SAT), Vida PME Supremo e Equipamentos de Mobilidade, o primeiro seguro 
com esse tipo de cobertura no Brasil. 
 
A estratégia da companhia também contemplou o investimento em capital humano, com 
contratações estratégicas ao longo do ano e na infraestrutura tecnológica de ponta, o que 
propiciou mais eficiência e agilidade nos trâmites de gestão e tomadas de decisão, como o 
lançamento do aplicativo de Saúde, que trouxe mais facilidades e agilidade no atendimento 
aos segurados, possibilidade de pagamentos com cartão de crédito e da tecnologia Chatbot  
para contratação de seguros. 
  
Expectativas para 2018 
 
Para 2018, a companhia continua com a expectativa de crescimento bem acima dos índices 
de inflação, como vem alcançando nos últimos anos, garantindo mais presença e share de 
mercado por meio de levantamentos das demandas e oportunidades em cada região em 
que a Sompo atua no território brasileiro.  
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 

http://www.sompo.com.br/


 
 

 

 
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, 
Transportes, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo, Empresariais, Riscos Diversos, 
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 129 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, pessoas e acidentes pessoais, 
além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, 
saúde e bem-estar dos clientes. 

 


