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Mensagem do presidente

Superando 
desafios com 
inovação

O ano de 2019 começou 
cheio de expectativas, mas 
se mostrou desafiador nos 
primeiros trimestres. Enfren-
tamos aumento de sinistra-
lidade, um mercado ainda 
adormecido e, ao mesmo 
tempo, extremamente compe-
titivo. Porém, finalizamos com 
conquistas concretas e impor-
tantes que geraram orgulho 
para toda a companhia. 

Encerramos o período com 
resultados relevantes. Atingi-
mos 102% da nossa meta de 
lucro líquido e tivemos um fa-
turamento líquido de R$ 3,86 
bilhões, 3% acima do nosso 
objetivo.  

Mais do que comemorar os 
bons números, entendemos 
que nossa maior evolução 
se deu na geração de valor 
para os nossos públicos. 
Primeiro, olhamos para dentro 
de casa e, com investimentos 
significativos, transformamos 
e modernizamos as nossas 
instalações para acolher 
melhor a todos e estampar o 
nosso jeito de ser, com mais 
flexibilidade e diversidade.  

Também incrementamos o 
nosso atendimento e os ser-
viços aos clientes, amplian-
do a escuta e agilizando as 
respostas e as soluções dos 
problemas de nossos segura-
dos. Ainda revisamos o nosso 
posicionamento em responsa-
bilidade social e ambiental. 

Afinal, como uma segura-
dora, nosso maior valor e 
missão é proteger e promover 
o bem-estar. Cuidar daquilo 
que é mais importante: nossa 
vida, nossos negócios, nosso 
patrimônio. E, neste sentido, 
2019 foi um ano de profundas 
realizações, reconhecidas 
externamente. 

Ganhamos quatro prêmios. 
Entramos pela primeira vez 
no ranking das 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar, do 
Guia VOCÊ S/A, e fomos pre-
miados como a Empresa Re-
velação 2019 por apresentar 
o maior Índice de Felicidade 
no Trabalho, entre as organi-
zações que ingressaram pela 
primeira vez no ranking.  

Conquistamos o segundo 
lugar no Prêmio Nacional de 
Qualidade de Vida (PNQV), 

da Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida, o primeiro 
lugar como a empresa mais 
inovadora no segmento de 
Capital Fechado, no prêmio 
Estadão Empresas Mais, e 
fomos considerados a segu-
radora mais bem posicionada 
no ranking das 150 empresas 
mais inovadoras do Brasil, 
segundo o anuário Valor  
Inovação Brasil. 

Acreditamos na cultura da  
inovação como meio para  
alcançar um mundo melhor.  
E inovação não apenas re-
lacionada à tecnologia, mas 
também a ideias, compor-
tamentos, relações com os 
públicos externo e interno e 
até mesmo ao meio ambiente. 
Vamos continuar evoluindo 
sempre, entendendo as novas 
demandas da sociedade e  
lançando produtos que  
contribuam para a melhoria  
da vida dos brasileiros. As  
vitórias obtidas ao longo de 
2019 nos fazem acreditar  
que estamos no caminho  
certo e vamos continuar  
gerando ainda mais resultados 
para todos em 2020. 

Francisco Caiuby Vidigal Filho
Presidente da Sompo Seguros
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Destaques do ano

• Segmentos que mais 
cresceram em prêmios  
em relação ao ano anterior:

Vida
65,4% 

Ramos Elementares 
Corporativos
30,2%

Agricultura
20% 

Automóvel
19,2% 

Transportes
19,1%

• Presença na lista das  
150 Melhores Empresas  
para Trabalhar, do Guia  
VOCÊ S/A, e destaque de 
Empresa Revelação por 
apresentar o maior Índice  
de Felicidade no Trabalho 
entre as organizações que 
estão estreando no ranking.

• Uma das 150 empresas 
mais inovadoras do  
Brasil, segundo o anuário 
Valor Inovação Brasil. 

• 42 filiais por todo o Brasil. 

• 1.872 colaboradores.

• 26 mil corretores parceiros.  

• Índice de reputação 8,1 
(Ótimo) no Reclame Aqui,  
com base nos últimos  
12 meses.

• Índice de satisfação do 
cliente NPS (Net Promoter 
Score) de 61 no ano, 
ultrapassando a meta 
estipulada.

• Lançamento dos portais 
institucional, do corretor  
e do segurado.

• Atuação efetiva das 
Comissões de Diversidade 
criadas em 2018 – grupos 
multidisciplinares formados 
pelos colaboradores para 
tratar dos temas gênero, 
gerações, raças e etnias, 
pessoas com deficiência  
e LGBTI+.

• Adesão a compromissos 
como Pacto Global, PSI 
– Unep FI Princípios para 
Sustentabilidade em  
Seguros, Fórum de Empresas 
e Direitos LGBTI+ e a sua 
agenda de trabalho expressa 
nos 10 Compromissos, 
Princípios de Empoderamento 
das Mulheres (WEPs) e Pacto 
pela Inclusão de Pessoas  
com Deficiência.

• Apoio para o projeto 
Observando os Rios, da 
Fundação SOS Mata Atlântica.

R$ 5,4 
bilhões  
em ativos

R$ 69 
milhões  
em lucro líquido

R$ 3,8 
bilhões 
de prêmios

R$ 1,8 
bilhão 
de indenizações 
pagas à sociedade
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Quem  somos

Forte no 
Brasil e  
no mundo

A Sompo Seguros S.A.  
é uma empresa do Grupo  
Sompo Holdings – um dos 
maiores grupos seguradores 
do Japão e do mundo.  
O grupo atua há mais de  
130 anos e está presente  
em 218 cidades de 30 países, 
distribuídos pelos cinco
continentes. Conta com
80 mil colaboradores,
empenhados em gerar
bem-estar aos mais de
20 milhões de segurados.

Pelo mundo

No Brasil, a Sompo Seguros 
se estabeleceu em 2016  
com a integração das  
operações da Marítima 
Seguros, instituída em  
Santos em 1943, e da  
Yasuda Seguros, no país 
desde 1959, aliando 
conhecimento local à 
experiência de uma 
companhia global. A empresa 
foi fundada com o intuito de 
humanizar a relação entre 
o seguro e o segurado, 
impulsionada pela missão de 
“Gerar bem-estar e proteção à 
sociedade provendo serviços 
da mais alta qualidade”.

Com 42 filiais espalhadas 
por todas as regiões do 
país, a Sompo tem sua sede 
própria no bairro do Paraíso, 
na cidade de São Paulo, e 
a Central de Atendimento 
no centro da capital 
paulista. Conta com 1.872 
colaboradores para atuar 
com solidez e excelência 
nas áreas de Seguros 
Corporativos e Pessoais, 
oferecendo mais  
de 30 produtos (saiba mais  
no capítulo Nossos Negócios). 

26 
mil 
corretores
cadastrados
no país

US$ 108 
bilhões  
em ativos em 2018

US$ 16 
bilhões  
em patrimônio  
líquido em 2018

US$ 24,5 
bilhões 
de prêmios de 
seguros em 2018

R$ 3,8 
bilhões  
de prêmios emitidos 
em 2019

R$ 1,8 
bilhão  
de indenizações  
pagas à sociedade

R$ 5,4 
bilhões  
em ativos em 2019

R$ 1,3 
bilhão  
em patrimônio  
líquido em 2019

No Brasil



Relatório Anual 2019 Sompo Seguros   6

A estratégia 
da empresa, 
assim como o 
seu jeito de ser 
e de fazer 
negócios, tem 
como alicerces 
a sua missão, 
visão e valores. 

Gerar bem-estar e proteção  
à sociedade, provendo  
serviços da mais alta qualidade.

Missão 

• Agilidade
• Credibilidade
• Qualidade dos serviços
• Valorização das pessoas
• Orientação aos clientes
• Orientação para os resultados

Valores

Ser a seguradora preferida 
na escolha dos clientes, com 
crescimento sustentável.

Visão  

Para garantir a eficácia de seus processos  
e políticas, a Sompo Seguros segue as melhores 
práticas de governança corporativa do mercado, 
tendo como alicerces da sua atuação:
• Fortalecimento das estruturas 
de controles internos, compliance 
e gestão de riscos.

• Testes de efetividade dos 
controles internos validados  
por meio de auditoria interna  
e auditoria independente.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SOMPO SEGUROS

Comitê de 
Nomeação e 

Remuneração 

Conselho de AdministraçãoComitê  
de Auditoria

Diretor-presidente Ouvidoria

Diretores-executivos Comitês

Administrativo
e Financeiro

Governança 
Corporativa, 
Gestão de 
Riscos e 

Compliance

TI Técnicas e 
Sinistros Comercial

Nossa 
cultura

Governança
corporativa

• Manutenção de comitês  
que visam realizar e aprimorar  
estudos internos, apoiando  
a tomada de decisões,  
a formalização das práticas  
de governança corporativa  
e o acompanhamento  
dos resultados.

Auditoria
Interna
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Comitês

Para dar suporte 
ao Conselho de 
Administração, foram 
instituídos dois 
comitês – Auditoria 
e Remuneração  – 
para tratar de temas 
relevantes e estratégicos 
da seguradora. Cada 
comitê conta com um 
time de especialistas 
no tema que assumem 
desafios e metas 
para serem refletidas 
e apresentadas 
ao Conselho de 
Administração. 
Além disso, é realizado 
um reporte mensal 
da empresa para 
os conselheiros, 
com informações 
estratégicas e 
atualizadas.

Em 2019, o Grupo Sompo 
Holdings reestruturou a 
gestão das subsidiárias para 
aprimorar a governança 
corporativa junto a elas e 
impulsionar o crescimento  
do grupo fora do Japão.  
O programa de medidas  
inclui novas operações e 
lideranças. Entre as iniciativas 

mais importantes está  
a criação da plataforma 
Sompo Retail, para gerir  
os países com grande 
potencial em varejo,  
como é o caso do Brasil.

Imagem 
corporativa

Em 2019, a seguradora 
desenvolveu globalmente 
um trabalho – em linha com 
o Grupo Sompo Holdings 
– com foco na gestão e no 
fortalecimento de sua marca. 

Diante de uma sociedade 
cada vez mais conectada, 
que compartilha experiências 
e opiniões, e de novos 
entrantes no mercado de 
seguros, a empresa definiu 
algumas atitudes a serem 
seguidas para garantir 
a transparência e o bom 
relacionamento com todos  
os seus públicos. 

Além disso, atenta aos riscos 
de imagem e reputação que 
qualquer empresa enfrenta, a 
seguradora listou seus riscos 
emergentes e alinhados com  
Enterprise Risk Management 
(ERM). Este trabalho gerou 
uma série de treinamentos  
e melhorias em controles: 

• Treinamento específico de 
gestão de riscos, incluindo 

de Business Continuity 
Management (BCM),  
com participação da  
Diretoria Executiva.
• Criação de novos controles, 
como monitoramento do SAC 
e do Procon, para análise 
mais apurada do risco. E o 
próximo passo será monitorar 
a presença digital, por meio  
de perfis de usuários. 
• Novos projetos com foco  
em eficiência operacional. 
• Ações dentro do Programa 
de Ética e Compliance.

Ética e 
compliance

Atuar de forma ética, 
transparente e íntegra faz 
parte do jeito de ser e de 
fazer negócios da Sompo. 
Anualmente, a seguradora 
realiza treinamentos sobre este 
tema e reforça os conceitos do 
seu Código de Ética. 

Em 2019, a Sompo levou  
os conceitos de compliance  
à cadeia produtiva do mercado 
de seguros. Parceiros de 
todo o Brasil, como corretores 
de seguros e oficinas de 
reparação automotiva, 
participaram de eventos para 
tratar da importância da ética e 
da integridade nas relações  
de negócios.

Os treinamentos também 

abordaram prevenção 
a fraude e corrupção 
e mostraram como o 
alinhamento com a cadeia 
produtiva e com a conduta 
adequada afasta os riscos  
e as perdas para todos.  
Ao todo, foram realizados  
36 treinamentos de gestão  
de riscos e compliance,  
entre encontros presenciais  
e e-learnings.  

Canais  
de denúncia

Para dar voz a todos os  
seus públicos (colaboradores, 
corretores de seguros, 
parceiros de negócios, 
fornecedores, clientes e 
comunidade), a seguradora 
mantém abertos canais de 
denúncia com o objetivo de 
receber relatos relacionados  
à violação ao Código de Ética, 
a operações suspeitas de 
fraude, à corrupção e crimes 
de lavagem de dinheiro, 
além de informações sobre 
possíveis descumprimentos 
de dispositivos legais  
e normativos aplicáveis  
à seguradora. 

Estes canais são 
constantemente 
aperfeiçoados. Os relatos 
podem ser feitos pelo 
formulário de denúncia 
anônima no site, pela  
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intranet, por telefone 0800  
e por e-mail. Há garantia  
de anonimato, sigilo absoluto 
e apuração imparcial. 

A gestão dos canais é 
de responsabilidade das 
áreas de gestão de riscos 
e compliance e de recursos 
humanos, sendo que todas as 
denúncias são compartilhadas 
com o Comitê de Auditoria. 
Pesquisa interna realizada  
em 2019 aponta que 89%  
dos colaboradores confiam 
nos canais. 

No ano de 2019, a Sompo 
Seguros recebeu um total de 
201 denúncias, entre relatos 
internos e externos. Destas, 
79% vieram pelo site. Do 
total, 82 referiam-se a temas 
ligados ao Código de Ética e 
119 sobre suspeita de fraude. 

Até a finalização desta 
publicação, 85% dos casos 
foram apurados em até  
30 dias. Todos os demais 
tiveram o devido retorno 
de acordo com suas 
especificidades. Os casos 
procedentes foram tratados, 
levando em conta o Código  
de Ética e a legislação vigente. 

Dados mais 
seguros 
e atualizados

Os dados dos clientes  
e os da própria empresa  

estão entre os ativos mais 
valiosos para a Sompo 
Seguros. Por isso, a 
companhia tem investido 
cada vez mais em ações 
para proteger essas 
informações e gerenciá-las 
de forma mais eficiente e 
tecnológica. A começar pela 
migração do Data Center, 
que foi transferido da sede 
da empresa para um local 
próprio, com as características 
necessárias para suporte a 
serviços críticos. Com isso, 
foi estabelecido o projeto de 
um Data Center externo com 
alta disponibilidade, melhor 
desempenho, mais segurança 
e melhor relação custo-
benefício. A iniciativa também 
visou à transformação digital 
da companhia, uma vez que 
contemplou a integração de 
sistemas novos.  

Além disso, foi implementado 
um Data Warehouse 
Corporativo para gerar 
informações centralizadas 
e confiáveis, melhorando a 
transparência e tomada de 
decisões estratégicas.

Já para dados financeiros,  
a Sompo passou a trabalhar 
com a visão de Risk Adjusted 
Profit (RAP) – Economic 
Value Added (EVA), ou lucro 
ajustado ao risco – valor 
econômico adicionado –, 
indicador que expõe, de 
maneira simples e objetiva, 
o lucro operacional e 
os recursos de capital 
necessários para gerá-lo. 

Para validar todo este trabalho, 
a companhia passa por 
auditoria contábil externa e 
possui uma auditoria interna 
terceirizada, ambas realizadas 
por empresas de referência  
no mercado.
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A Sompo criou um 
Programa de Gestão  
de Privacidade para 
conduzir todos os projetos 
criados para adequar  
seus processos à Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). Este 
programa é gerenciado 
pela área de Segurança  
da Informação e conta  
com a colaboração de  
um time multidisciplinar.

O trabalho começou em 
março de 2019 com um  
Assessment de Privacidade 
para identificar as áreas  
que processam dados 
pessoais e o fluxo desses 
dados para mapear os  
riscos. Em seguida, foi 
feita uma adequação dos 
processos de compras,  
com o levantamento de  
todos os parceiros que  
têm acesso aos dados 
pessoais dos clientes da 
Sompo. Fez parte deste 
trabalho o ajuste dos  
modelos de contrato,  
em uma ação conjunta  

com o Jurídico, incluindo 
acordos de confidencialidade 
e assinatura de aditivos  
para contemplar cláusulas  
de privacidade exigidas  
pela lei. 

Foram criadas, também, 
políticas de classificação  
da informação para  
configurar novas ferramentas 
de Prevenção à Perda  
de Dados (DLP) e 
implementadas novas 
ferramentas de segurança  
da informação para detecção 
de ameaças e alertas. 

Em 2020, o trabalho continua 
com outras ações, a exemplo 
do desenvolvimento da 
Solução de Consentimentos, 
que será integrada a todos 
os canais que coletam dados 
pessoais, para informar e 
solicitar o consentimento dos 
visitantes sobre os tipos de 
dados que serão coletados e 
suas respectivas finalidades.  

A Sompo Holdings tem como um de seus objetivos estratégicos aumentar 
expressivamente a representatividade de suas subsidiárias na composição 
da lucratividade do grupo. Em função deste objetivo e visando aprimorar a 
governança corporativa, modelo de gestão entre as subsidiárias fora do Japão, 
foi criada a Sompo International Holdings, que segregou todas as subsidiárias 
em duas plataformas – Commercial e Retail – que têm como função promover 
sinergia entre as empresas. A Sompo International criou, ainda, uma plataforma 
com foco no Seguro Agrícola, denominada AgriSompo. 

A Sompo Seguros está 
contida na plataforma Retail e  
possui alta representatividade 
na plataforma AgriSompo, 
dado o potencial dos 
mercados varejista e agrícola 
característicos do Brasil.
Assim, com a expectativa 
da retomada da economia 
e, consequentemente, do 
consumo, a operação no 
Brasil ocupa posição de 
destaque na estratégia global. 

Esta perspectiva influencia 
diretamente a nossa atuação 
como Sompo Seguros, cuja 
diretriz-chave para a execução 
das nossas estratégias 
corporativas, táticas e 
operacionais é buscar o 
crescimento sustentável da 
operação, como declarado 
em nossa visão de futuro: 
“Ser a seguradora preferida 
na escolha dos clientes, com 
crescimento sustentável”.
Para os próximos anos, a 
liderança executiva da Sompo 

Seguros promoveu, em linha 
com as diretrizes da Sompo 
International Holding e as 
ambições para as plataformas 
Retail e AgriSompo, um 
processo de diagnóstico 
e construção de um plano 
estratégico de transformação 
de negócios, que resultou na 
definição e na priorização de 
iniciativas plurianuais para 
alcance da visão de futuro.

Em relação a ser a 
seguradora preferida na 
escolha dos clientes, estamos 
fortalecendo o conhecimento 
e a consideração pela 
nossa marca, que considera 
entregar uma experiência 
diferenciada e positiva aos 
nossos clientes em potencial. 
Deste modo, disponibilizar 
conveniência, agilidade e 
praticidade no atendimento e 
na prestação de serviços aos 
nossos clientes e parceiros 
é ponto central da nossa 
estratégia.  

Privacidade de dados 
acima de tudo

Estratégias
de negócios
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Para promover o crescimento 
sustentável, com foco na 
preservação do resultado, 
adotamos, além de 
mecanismos de defesa de 
capital, estratégias para 
controle de sinistralidade, 
gerenciamento de resseguro, 
disciplina na subscrição, 
aumento da eficiência 
operacional por meio de 
automação de processos, 
implantação de soluções 
digitais e controle de despesas.  

Campanha interna 
de disseminação  
da estratégia

Trabalhamos na comunicação 
da estratégia desde 
2018, quando lançamos 
a campanha interna 
Conquistadores 2022. Em 
continuidade ao plano de 
disseminação da estratégia, 
a companhia investiu na 

gameficação em 2019. 
Num primeiro momento, 
foi desenvolvido um Mapa 
Estratégico, estruturado com 
o mote de uma jornada pelo 
espaço. O pano de fundo é 
cada colaborador se tornar 
um Conquistador Sompo. 

O lançamento contou com 
apresentações na sede 
da empresa e nas filiais, 
alcançando 100% do público 
interno. Em 2019, foi adotada 
uma plataforma de game, 
denominada Conquistadores 
2022 – O Jogo, para checar 
o entendimento e colocar 
em prática o conhecimento 
adquirido na primeira etapa, 
enfatizando a conexão entre 
diferentes temas com a 
estratégia da companhia.

Inovação 
na prática

Em 2019, levantamento feito 
pela Strategy&, consultoria 
estratégica da PwC, para 
a quinta edição do anuário 
Valor Inovação Brasil, coloca 
a Sompo em destaque entre 
as seguradoras com o melhor 
posicionamento. 

A inovação faz parte do 
dia a dia da seguradora, 
aqui no Brasil e também no 
exterior. A Sompo investe em 
Digital Labs, localizados nos 
principais polos de inovação 
do mundo: Silicon Valey 
(Estados Unidos), Tel Aviv 

(Israel) e Tokio (Japão).
Tudo isso para expandir 
o campo das ideias, 
desenvolver novos projetos e 
gerar resultados. O objetivo 
principal é criar oportunidades 
de negócios e melhorar a 
experiência do cliente. 

No Brasil, o trabalho de 
inovação teve início com  
o recrutamento de agentes 
de inovação, responsáveis 
por difundir a cultura e 
desenvolver projetos.  
Há 78 agentes de  
inovação, dos quais 48 já 
desenvolveram projetos  
e 30 estão trabalhando em 
novos desafios. Em 2019, 
nove projetos foram  
iniciados e concluídos. 

Entre as propostas 
desenvolvidas pela área de 
inovação, vale destacar o 
Seguro Sompo Equipamentos 
de Mobilidade, produto inédito 
no Brasil que indeniza danos 
causados a equipamentos 
utilizados por pessoas 
com deficiência (PcD) ou 
mobilidade reduzida, como 
próteses e cadeiras de rodas. 

O projeto ganhou o Prêmio 
Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em 
Seguros, concedido pela 
Confederação Nacional  
das Empresas de Seguros  
Gerais, Previdência Privada  
e Vida, Saúde Suplementar  
e Capitalização (CNseg),  
na categoria Produtos  
e Serviços.

Em 2019, a seguradora 
viu muito de seus esforços 
e práticas reconhecidos 
e finalizou o ano com um 
prêmio especial: entrar para 
a   lista das 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar, 
sendo ainda a Empresa 
Revelação do ano. Confira  
os seis prêmios recebidos  
no período: 

150 Melhores Empresas  
para Trabalhar - edição 2019
Organização: Guia VOCÊ S/A
Colocação: 41ª posição 
Destaque: 1ª empresa com  
maior Índice de Felicidade no 
Trabalho entre as empresas  
que ingressaram pela primeira 
vez na lista

Prêmio Nacional de Qualidade  
de Vida (PNQV) – 22ª edição
Organização: Associação 
Brasileira de Qualidade de  
Vida (ABQV)
Colocação: Prata na categoria 
Grandes Empresas

Estadão Empresas Mais  
– 5ª edição
Organização: Grupo O Estado 
de S.Paulo, agência Austin 
Rating e Fundação Instituto 
de Administração (FIA)
Colocação: 1º lugar como a 
empresa mais inovadora no 
segmento de Capital Fechado

Valor Inovação Brasil 2019
Organização: jornal Valor 
Econômico e Strategy& 
Colocação: 2ª lugar na categoria 

Seguros e Planos de Saúde
Caio 2019
Organização: Revista Eventos 
Colocação: Prata na categoria 
Projetos de Estandes e 
Ambientes Cenográficos de 
Grande Porte pelo estande  
3D no Congresso de Corretores 
de Seguros de São Paulo

Prêmio Gaivota de Ouro
Organizador: Revista  
Seguro Total
Colocação: Ouro na categoria 
Excelência em Seguros  
de Transporte

Reconhecimentos
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Nossos
relacionamentos

Gerar bem-estar e  
proteção à sociedade 
provendo serviços 
da mais alta qualidade.  
Esta é a missão da  
Sompo Seguros. E,  
a partir desta diretriz, 
a empresa define suas 
práticas, políticas  
e condutas com seus  
diversos públicos  
de interesse. 

Para seus profissionais, a 
empresa oferece qualidade 
no ambiente de trabalho, 
incentiva a diversidade e 
promove oportunidades  
de crescimento na carreira. 
Investe em relacionamento 
de longo prazo com seus 
corretores parceiros e  
coloca o cliente no centro  
do negócio, entendendo  
as atuais demandas. Este 
é o jeito de se relacionar 
da Sompo.  

Colaboradores 
felizes

Está provado que equipes 
felizes trabalham melhor. 
E a seguradora tem se 
empenhado para promover 
saúde, qualidade de vida, 
educação continuada em 
um ambiente que preza 
pelo respeito em todas as 
relações, com comunicação 
aberta e com diversidade de 
pensamentos e características 
pessoais, para os seus  
1.872 colaboradores em  
todo o Brasil.

Para garantir a paridade em 
oportunidades e benefícios, 
a seguradora mantém 

uma cultura organizacional 
inclusiva, na qual é essencial 
ouvir para aprimorar e inovar 
nas políticas de recursos 
humanos. Neste sentido, 
muitas inovações ocorreram 
em 2019, mostrando uma 
maior flexibilidade da 
empresa, para atender  
às mudanças da sociedade  
e do mercado de trabalho.  
E pequenos detalhes podem 
fazer a diferença no clima 
organizacional, como poder 
trabalhar de bermuda  
e de chinelo e até relaxar  
com massagens rápidas.

Um dos destaques que 
incrementaram a qualidade  
no ambiente de trabalho foi  
o projeto de reestruturação 
dos espaços corporativos 
para deixá-los mais 
confortáveis, modernos, 
humanizados e ainda 
sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, contribuindo 
não só para o bem-estar dos 
colaboradores, mas também 
optando por materiais e 
soluções mais sustentáveis 
(mais informações no capítulo 
Nossas Responsabilidades).

Estas e outras ações 
foram reconhecidas como 
diferenciais para o público 

A Sompo valoriza 
e investe no 
relacionamento 
com seus clientes, 
corretores e 
colaboradores.
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interno e resultaram na 
inclusão da Sompo Seguros 
no ranking das 150 Melhores 
Empresas para Trabalhar,  
do Guia VOCÊ S/A; e 
no Prêmio Nacional de 
Qualidade de Vida (PNQV).

Um aspecto que também 
contribuiu para este resultado 
foi a pontuação elevada, 
acima da média, no Índice  
de Qualidade do Ambiente  
de Trabalho (IQAT), em  
vários quesitos: 

• Employer Branding:  
reputação da empresa 
como boa empregadora.
• Gestão de 
Sustentabilidade e 
Diversidade: percepção  
das ações para ser 
socialmente responsável.

1.872 colaboradores

18 a 25 anos     152
26 a 35 anos     591
36 a 45 anos     733
46 anos e acima     396
Total geral  1.872

Faixa etária 

Até 2 anos      608
3 a 5 anos      522
6 a 10 anos      402
11 a 20 anos      236
21 anos e acima      104
Total geral    1.872

Tempo de empresa

Feminino   1.061
Masculino      811
Total geral    1.872

Gênero

Ensino superior completo     886
Pós-graduação completa     210
Sem graduação                   776
Total geral                1.872

Escolaridade

Total geral      127

Mulheres na liderança

Auditiva    28   29%
Física    52   55%
Visual    13   14%
Outros      2     2%
Total geral   95  100%

PcD                           %

Para reforçar e ampliar as 
práticas de inclusão em seu 
ambiente, a Sompo Seguros 
estabeleceu Comissões  
de Diversidade. São grupos 
de afinidade, formados por 
colaboradores, com  
o objetivo de instituir ações, 
práticas e políticas que 
promovam a equidade de 
oportunidades, além da 
integração e do respeito  
ao ambiente corporativo. 

As comissões se dividem 
em cinco pilares: gênero, 
gerações, raças e etnias, 
pessoas com deficiência  
e LGBTI+. 

Em 2019, os trabalhos 
foram intensificados com 
os compromissos sociais 
assumidos pela empresa  
para contribuir com um 
ambiente plural:

• Fórum de Empresas e 
Direitos LGBTI + (Carta  
de Adesão ao Fórum e os  
10 Compromissos da 
Empresa com a Promoção 
dos Direitos LGBTI+).

• Princípios de 
Empoderamento das 
Mulheres – ONU Mulheres.

• Pacto pela Inclusão de 
Pessoas com Deficiência – 
REIS (Rede Empresarial  
de Inclusão Social).

Saúde e  
qualidade de vida

Cuidar da saúde e incentivar 
a qualidade de vida dos 
seus colaboradores também 
faz parte do propósito da 
empresa. Em 2019, as ações 
em ambos os temas foram 
reforçadas: 

• Palestras sobre ansiedade, 
depressão e outros temas. 

• Evento #Cultive Bem-
Estar, focado em atividades 
relacionadas a ergonomia, 
controle de obesidade, 
tabagismo, práticas de 
meditação, mindfulness, 
orientação nutricional e 
postural. 

• Incentivo à prática de 
atividade física, por meio  

Ambiente plural de convênios com a 
Gympass, além dos 
programas internos Sompo 
Runners (grupos de corrida)  
e Sompo Balance (aulas  
de ioga, pilates e zumba).

• PAE – programa de apoio  
ao empregado e familiares 
que oferece auxílio 
psicológico, econômico 
e jurídico, por meio de 
atendimento telefônico  
e presencial. 

• Sompo Gestar – equipe 
especializada traz orientações 
sobre saúde e autocuidados 
durante a gestação. 

• Programa Você mais Leve 
– acompanhamento quinzenal 
com psicóloga e nutricionista 
com o objetivo de incentivar 
a mudança de hábitos 
alimentares. 

• Gestão da Comunicação 
Interna: boa comunicação da 
empresa com colaboradores, 
dentro de uma perspectiva  
de liberdade e abertura.

• Gestão Estratégica 
e de Objetivos: avalia 
o quanto colaboradores 
estão cientes e engajados 
para o cumprimento 
das estratégias.

• Gestão de Saúde, 
Segurança e QVT: apura  
o quanto os colaboradores  
se sentem valorizados  
em relação ao trabalho  
que executam.
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Educação 
continuada

Ao longo de 2019, foram 
realizados 540 treinamentos 
presenciais e 327 cursos 
e-learning, totalizando 
18.986 participações de 
toda a empresa. Além dos 
treinamentos corporativos, 
a Sompo incentiva o  
aprendizado permanente, por  
meio dos cursos e-learning  
da plataforma Portal do 
Saber,  oferece bolsas de 
estudo  (graduação, pós-
graduação e  curso de inglês) 
e desenvolve  programas 
periódicos  concentrados em 
três  modalidades: 

• Por Dentro do Negócio 
– rodada de conhecimento 
sobre a cadeia de valor dos 
produtos Sompo. 

• Intercâmbio – trabalha 
competências globais e 
favorece o intercâmbio  
de colaboradores para  
nossa Matriz no Japão.

• Desenvolvimento 
Internacional – programas 
de formação para executivos 
realizados no exterior. 

• Programa Sompo Saber – 
participação de colaboradores 
como multiplicadores em 
treinamentos técnicos, 
comportamentais e de 
assuntos diversos, que 
atuam como voluntários 

compartilhando seus 
conhecimentos fora do horário 
de trabalho.

Programa 
Aconselhamento  
de Carreira

Esta iniciativa proporciona 
autoconhecimento e contribui 
para que o colaborador 
encontre alternativas que 
satisfaçam suas expectativas 
em relação ao seu 
desenvolvimento profissional 
e realize o planejamento  
de sua carreira. Desta forma, 
conseguimos aproveitar  
ao máximo o que nossos 
talentos internos têm de 
melhor. Para atender a esta 
demanda, foram criadas  
dez turmas e realizados  
três workshops de quatro 
horas por turma, totalizando  
mais de 540 horas de 
capacitação. Em 2019, 
tivemos a participação  
de 75 colaboradores  
neste programa. 

Voz aos 
colaboradores

A Sompo acredita que  
o diálogo é o melhor caminho 
para compartilhar ideias, 
trocar experiências e ouvir 
críticas e sugestões. E, para 
incentivar esta postura entre 
os seus profissionais, dispõe 

de canais, ferramentas e 
momentos para esta interação:

• RH com Você 
Semana dedicada a divulgar 
processos de RH e ouvir 
sugestões das equipes. 

• Fale com RH  
É o endereço do e-mail  
em que os colaboradores  
podem mandar dúvidas  
e sugestões. 

• Fale com o Presidente 
Iniciativa criada para 
aproximação da alta 
liderança com toda a 
organização. Nesse 
momento, além de conhecer 
melhor o presidente, 
tanto do ponto de vista 
profissional como pessoal, 
os colaboradores fazem 
perguntas variadas sobre  
o ambiente corporativo.

• Agentes de RH e 
comunicação interna 
São profissionais 
responsáveis por repassar 
os assuntos da empresa 
para lideranças e equipes 
para ampliar a comunicação 
entre todos.

• Pesquisa sobre produtos e 
serviços de RH e benefícios 
O resultado do estudo 
contribui para a melhoria  
ou para ajustes dos produtos 
e serviços ofertados. 

• Canais de denúncia 
Canais disponibilizados no 
site da Sompo e na intranet 
para denúncias anônimas  
de colaboradores, prestadores 
de serviços, segurados e 
corretores. Mensalmente, 
há um fórum com a Diretoria 
Executiva para tratar de 
todas as denúncias e  
seus direcionamentos. 
Canais disponíveis: Código  
de Ética, fraude e lavagem 
de dinheiro.

Além destes canais, a 
empresa ainda disponibiliza 
intranet, Boletim Semanal, 
com as notícias do período, 
e TV Corporativa Sompo. 
Anualmente, é realizada  
uma pesquisa de opinião  
– o estudo tem demostrado  
um crescimento na  
satisfação dos colaboradores 
com a comunicação interna.  
Em 2019, 84% deles 
classificaram a comunicação 
como boa e muito boa. 

Nível de 
Engajamento dos 
colaboradores

Para acompanhar 
este nível, a Sompo 
Holdings realiza 
anualmente 
uma Pesquisa de 
Engajamento, em 
parceria com a Gallup 
em todos os países 
onde tem subsidiárias. 
Em 2019, o índice geral 
aumentou 0,24 pontos 
percentuais, de uma 
escala de notas que  
vai de 1,0 a 5,0.
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Atração de 
novos talentos

Em 2019, a seguradora 
investiu no Programa Novos 
Talentos Sompo para atrair 
estudantes para o processo 
de seleção de estagiários na 
empresa. Mais de sete mil 
candidatos se inscreveram. 
Contratamos 30 novos 
estagiários, que iniciaram o 
trabalho em janeiro de 2020. 
Este grupo, que se juntou aos 
18 estagiários que começaram 
em 2019, entra com a missão 
de trabalhar em projetos 
multidisciplinares com foco 
de atuação no consumidor 
final. Os projetos serão 
apresentados no fim de 2020, 
e os melhores poderão ser 
implementados pela empresa 
após análise de viabilidade.

Corretores
parceiros

Tão importantes quanto 
os colaboradores, para a 
excelência dos negócios da 
Sompo, são os corretores de 
seguros – principais parceiros 
de negócios da seguradora.

Atualmente, a seguradora 
conta com 26 mil corretores 
para oferecer seus produtos 
aos clientes. A área comercial 
desenvolve políticas e 
condutas específicas para 
motivar os corretores e mantê-
los informados sobre produtos, 
serviços e novidades da 
empresa. 

Para conhecer  
– treinamentos  
e palestras

Os treinamentos, realizados 
nas filiais, são conduzidos 
pelos executivos de contas e 
os produtos são apresentados 
pelas áreas técnicas. Além de 
conhecer o portfólio, o corretor 
também é convidado para 
participar do Programa de Ética 
e Compliance, composto por 
palestras. O intuito é garantir 
a manutenção da ética e 
integridade e minimizar riscos 
de exposição a danos de 
imagem e de responsabilização. 
Esses momentos também 
permitem criar proximidade 
com os parceiros de negócios, 

fundamental para compartilhar 
os valores da empresa com 
transparência. 

Para motivar  
– campanhas  
e premiações 

A Fraternidade Sompo é  
um programa de incentivo  
à produtividade que propicia 
o aprimoramento de talentos 
e oferece prêmios. Os 
20 vencedores de 2019 
ganharam o curso Costumer 
Experience, no campus da 
University of Central Florida 
(UCF) e na Universal Orlando, 
nos Estados Unidos, com 
certificação internacional. 
Esta campanha é exclusiva 
para corretores que 
comercializam os seguros 

Automóvel, Empresarial e 
Vida, com registro regular na 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 

O Mestre Sompo premia 
os profissionais que batem 
as metas de produção 
estabelecidas na campanha. 
A bonificação é composta por 
comissões adicionais sobre o 
Prêmio Líquido. A premiação 
valoriza os profissionais que 
atuam como mestres na área, 
com dedicação, técnica e 
profissionalismo. 

Programa ponto a ponto 
reconhece as corretoras que 
comercializam seguros novos 
dos produtos Vida, Acidentes 
Pessoais e Saúde. A cada 
venda realizada, o corretor 
ganha pontos para trocar por 
diversos tipos de prêmio. 

Para as famílias
Empresa promove  
entretenimento aos filhos,  
cônjuges e pais dos  
colaboradores. 

• Sompo + MAM 
Visitas monitoradas ao Museu  
de Arte Moderna de São Paulo 
(MAM), com o objetivo de  
incentivar a educação, arte e 
cultura. 

• Sompo Kids e Sompo Teen
Portas abertas para os filhos  
dos colaboradores – crianças  
de 5 a 11 anos e jovens  
adolescentes de 12 a 15 anos – 
passarem um dia na empresa  
e conhecerem a rotina e o 
ambiente de trabalho dos pais. 
Participaram dos programas  
312 pessoas em 2019. 
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jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

semestral12 meses

7,1
7,5 7,6

8,0 8,3 8,4 8,6 8,5 8,4

8,1 8,0 8,0

6,9 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 7,9

7,9 8,0 8,1

Clientes 
sempre bem!

Uma missão praticada 
no dia a dia. Promover o 
bem-estar e a qualidade  
de vida e proteger o cliente 
é a prioridade da Sompo 
Seguros há mais de  
130 anos. Nas decisões 
estratégicas, no 
desenvolvimento de serviços, 
no aprimoramento dos 
procedimentos, em cada 
atendimento, o cliente é 
o centro. Não é à toa que 
a visão estratégica da 
seguradora é ser a preferida 
na escolha dos clientes. E o 
que ela faz para isso? Pratica 
a cultura do “vestir os sapatos 
do cliente”, ver com os olhos 
dele, acolher a demanda 
e engajar-se na solução. 
E também alia inovações 

tecnológicas à excelência  
no atendimento humano,  
que na prática se traduz em:

• Agilidade na resolução  
dos processos.

• Cuidado aos detalhes  
para superar expectativas. 

• Proximidade com clientes 
para personalizar produtos  
e serviços.

• Alta qualidade garantida 
por meio da adoção das 
melhores práticas.

• Relacionamento baseado 
no protagonismo do cliente. 

Em 2019, todos estes 
conceitos foram seguidos 
e aprimorados nas suas 
execuções com importantes 
medidas tomadas ao longo  
do ano.

Nossa prioridade é 
cuidar dos clientes, 
contribuindo para o 
seu bem-estar e sua 
qualidade de vida.

 
 Calçar os sapatos 

do cliente
Colocar-se no lugar do cliente,  
entender suas dúvidas, dores  
e desafios, brigar pelos seus  
direitos e interesses. Parecem 
ser os dizeres de cartilha em 
defesa do consumidor. Mas 
não são. Trata-se da cultura 
interna da Sompo Seguros, 
que envolve não só todos os 
funcionários da empresa, mas 
também parceiros. O objetivo 
é gerar resultados concretos, 
ágeis e inteligentes ao cliente. 
Esta cultura conta com três 
pilares de atuação:

• Promover o acolhimento:  
ouvir atentamente, mostrar que se 
importa com o cliente, não deixar 
que ele se sinta só mais um. 

• Engajar para a solução:  
atuar dentro da empresa para 
resolver a questão, acessando 
a equipe solucionadora (não 
importa de qual hierarquia) para 
explicar a situação para o cliente 
com todas as informações e 
usando uma linguagem clara.
 
• Gerar compromisso  
com o cliente: construir uma  
relação de confiança,  
proximidade e transparência,  
garantindo resultados. 

Estes pilares foram a base para  
criar a campanha #DeixaComigo, 
direcionada ao atendimento  
dos corretores aos clientes,  
como também os preceitos  
da assistência da Sompo Seguros 
em qualquer assunto relacionado 
à assistência ao segurado. 

Sompo  
amplia  
satisfação 

Em 2019, evoluímos  
em duas importantes  
métricas de clientes:

• Reclame Aqui 
Encerramos 2019  
com reputação 8,1.  
(Ótimo) no Reclame Aqui,  
com base nos últimos  
12 meses, e por dois 
meses conquistamos 
 o RA1000.

• NPS 
(Net Promoter Score) 
Encerramos 2019 com  
61, indicação que  
estamos no intervalo  
de QUALIDADE. 

Evolução Indicador Reclame Aqui – Seguros
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No NPS, a empresa 
ultrapassou a meta estipulada 
para 2019 (tanto entre os 
clientes com sinistro como 
entre os clientes sem sinistro) 
e caminha no sentido de 
conquistar mais promotores, 
ou seja, fãs da empresa que 
podem vir a falar bem de sua 
experiência com a marca de 
forma espontânea.

Nos dois casos, a 
disseminação do Jeito  
Sompo de Resolver  
e os treinamentos  
internos tornaram as  
equipes mais proativas, 
rápidas e autônomas  
para solucionar problemas. 
Isso efetivamente  
mostrou resultados. 

NPS Sompo 2019

Treinar para  
a excelência 

Investir em treinamento para 
a equipe é colher frutos com 
os clientes. A seguradora 
ofereceu 59 treinamentos 
e palestras para o seu time 
da Central de Atendimento 
em 2019. De forma geral, 
todos visam conectar os 

profissionais  
com a missão, os valores  
e a visão da empresa, 
treinando para a promoção 
do bem-estar. No entanto, 
sete desses cursos foram 
direcionados para o time  
de atendimento, que  
adquiriu conhecimento  
sobre remoção saúde, 
negócios, cobrança e 
seguro de vida, entre outros.

Qualidade de 
dentro para fora

Para o cliente ter a melhor 
experiência possível, a 
Sompo Seguros criou em 
2019 uma equipe de controle 
de qualidade, para atuar 
na jornada end to end dos 
segurados, abrangendo os 
serviços de assistência 24 
horas.

Implementamos um modelo de 
gestão híbrida, no qual  
o time das parceiras fica  
in loco na Sompo Seguros. 
Além disso, acompanhamos o 
processo de serviços on-line 
com possibilidade de correções 
de rota durante a jornada, a 
fim de mitigarmos os riscos de 
atrito e garantirmos alto nível 
de qualidade.

Este time monitora os 
atendimentos aos clientes 
fornecidos pelas empresas 
parceiras de assistência. Além 
de controlar a qualidade dos 
trabalhos de seus parceiros, 
a equipe da Sompo atua de 
forma preventiva e aponta 
oportunidades de melhorias. 

Desta forma, também coloca 
o seu olhar e a sua identidade 
em cada atendimento. A 
evolução deste processo  
é contínua para garantirmos 
altos índices de qualidade  
em serviços e uma jornada 
fluida e diferenciada aos 
clientes. A metodologia  
PDCA garantirá a evolução  
do processo.

Presença 
multicanal 

Atender bem na era digital é 
conversar com o cliente pelo 
canal que ele escolher. Cabe 
à empresa ter competência 
para circular por esses meios 
e, principalmente, criar um 
jeito simples e amigável 
no acesso a cada uma das 
plataformas ou redes sociais. 
Esta foi uma das metas 
de 2019: ser multicanal, 
oferecendo mais meios 
de comunicação com os 
públicos. 

• Lançamento dos portais 
institucional, do corretor  
e do segurado.
• Aprimoramento dos 

aplicativos com mais 
operações e usabilidade 
intuitiva.
• Avanço na estratégia 
omnichannel, um processo 
iniciado há dois anos. 
• Atualização e ampliação da 
atuação da Sayuri, o chatbot 
da Sompo Seguros.

Sayuri – 
a assistente 
virtual Sompo

A Sayuri foi lançada em 
novembro de 2018 com o 
objetivo de atender com 
agilidade e simplicidade 
às demandas dos nossos 
corretores e segurados. 
Temos uma equipe de 
curadoria que trabalha 
diariamente e continuamente 
na melhoria e na sua 
formação em busca de maior 
agilidade, assertividade 
e ampliação de escopo 
de atendimento. Trata-se 
de um processo contínuo 
de desenvolvimento e 
aprendizado para que a Sayuri 
sirva os clientes em seus 
canais de preferência.

Central de Atendimento   + de 1,8 milhão  + de 1,4 milhão     + de 1,3 milhão
Sayuri     0   + de 37 mil  + de 456 mil

Atendimento ao cliente 2017   2018   2019

Sayuri

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 META

60,4

61,5 61,8 61,9

61,3
62,2 62,1 61,3 61,3 61,0

60,9
60,5 59,3

52,6

54,6

56,6

58,6

60,6

62,6

64,6
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Promover atitudes de 
respeito à vida e cuidado 
com o meio ambiente. 
Esta é a causa assumida 
pela Sompo Seguros 
como responsabilidade 
estratégica junto aos 
seus colaboradores, 
clientes e população.

A partir desta premissa, a 
empresa desenvolve ações 
de responsabilidade social e 
ambiental em consonância 
com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), definidos pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

A Sompo elegeu dois 
pilares primordiais para 
trabalhar: direitos humanos 
e meio ambiente. Todos 
os seus investimentos 
em responsabilidade 
socioambiental, bem como 
as campanhas internas ou 
externas da seguradora, 
estão comprometidos 
com esses pilares. E os 
aportes ocorrem de diversas 
formas: verba direta, leis de 
incentivo, permutas, apoio 
institucional e as várias ações 
de voluntariado, por meio do 
projeto Semear o Bem.

Nossas   
responsabilidades
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Nossas 
ações

DIREITOS 
HUMANOS

• MASP Professores
• Parceria Transempregados
• Semana do Respeito
• Empresa Cidadã
• Parceria MAM
• Declaração da Diversidade e Inclusão
• Censo da Diversidade
• Bolsa de Estudos e Idiomas
• E-learning Diversidade
• Comissão de Diversidade
• Programa de Aconselhamento de Carreira
• Sompo Saber

AVANÇOS NA 
TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

• Equipamentos de Mobilidade
• APP Sompo
• Seguro Top Mulher
• Sinistro WhatsApp
• Vistoria prévia por imagem de equipamento agrícola
• Chatbot Atendimento
• Drone RE
• Gameficação
• Novos portais: Institucional, Corretor, 
   Segurado, Saúde e Sinistro
• Digitalização e automação de processos
• Novos cotadores: Automóvel, Frota e Agronegócio

MODELO 
DE SAÚDE

• Vacina contra gripe
• Evento #Cultive Bem-Estar

• Outubro Rosa e Novembro Azul
• Calendário da Saúde 

(campanhas educativas)
• Quick Massage

• Sompo Runners
• Sompo Balance

• Programa de Apoio 
ao Empregado (PAE)

• Acompanhamento de 
Colaboradores Afastados

• Espaço de Descompressão
• Controle de obesidade

• Sompo Gestar
• Sala da Mamãe

DESAFIOS 
AMBIENTAIS 

PRIORITÁRIOS

• SOS Mata Atlântica
• Projeto Paperless

• Projeto Horta Solidária
• Projeto Recicla

• Projeto Água de Reúso
• Eficiência Energética

• Programa Semear o Bem
• Filiais Green Building
• Parceiros Sustentáveis

• Estande Sustentável
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Foco em direitos 
humanos

Em 2019, foram 
desenvolvidas diversas 
iniciativas – dentro da 
empresa e em parceria  
com outras instituições –,  
com o objetivo de  
promover a inclusão e  
o respeito à diversidade. 
Destacamos algumas  
delas a seguir:

• Comissão de Diversidade
Composta por cinco grupos 
de afinidade  – gêneros, 
gerações, pessoas com 
deficiência, LGBTI+, raças  
e etnias –, a Comissão 
de Diversidade tem como 
missão manter um ambiente 
de trabalho cada vez mais 
inclusivo e aberto para o 
novo. Organiza conversas 

bimestrais para debater 
sobre o tema, desenvolve 
ações educativas e apoia 
colaboradores que desejam 
dialogar sobre diversidade. 

• Semana do Respeito 
Realizada todos os anos para 
os colaboradores da Sompo, 
a Semana do Respeito de 
2019 teve como assunto 
central a empatia e o respeito. 
Além de rodas de conversa 
com especialistas convidados, 
de palestras presenciais e de 
atividades com abordagem 
histórica e cultural (no caso 
do grupo de raças e etnias), 
os profissionais participaram 
do curso on-line sobre Viés 
Inconsciente e a liderança 
ainda teve acesso ao 
treinamento Líder Inclusivo. 
Também foi realizada a 
palestra Diversidade sob  
a Ótica dos Direitos  
Humanos. O engajamento  

Nossos colaboradores 
se empenham 
em causas de 
voluntariado para 
fazer a diferença  
na vida das pessoas.

foi significativo, com cinco  
mil visualizações na intranet 
e 1,8 mil colaboradores 
treinados nos cursos.  
Além destas ações, em  
junho de 2019 foi realizado 
um bate-papo com a liderança  
no Dia Internacional do 
Orgulho LGBTI+. 

• Canto Cidadão
A organização não 
governamental Canto 
Cidadão desenvolve 
programas sociais nas áreas 
de saúde, educação e cultura, 
trabalhando por meio da arte 
e da comunicação. A Sompo 
foi uma das patrocinadoras 
do Plano Anual Canto 
Cidadão, projeto que capacita 
voluntários para desenvolver 
ações que utilizam a arte em 
hospitais, na Grande São 
Paulo, para criar um ambiente 
mais acolhedor aos pacientes. 

• #PetLoversSompo
A Sompo também apoia 
a causa animal e, em 
outubro de 2019, promoveu 
o #PetLoversSompo. O 
evento reuniu diversos 
parceiros e organizações 
não governamentais (ONGs) 
para promover a adoção de 
cães, feirinha de novidades 
pet e food trucks. Parte do 
valor arrecadado no evento 
foi destinada às ONGs que 
atuam na assistência a 
animais abandonados.  

• MASP
A Sompo apoiou o programa 
MASP Professores, que 

realiza encontros sobre arte  
e educação para formação  
de educadores e interessados 
em geral. As atividades são 
gratuitas e ocorrem em um 
sábado a cada mês. Em  
2019, os encontros tiveram 
como ciclo expositivo 
“Histórias das mulheres, 
histórias feministas”. 

Semear o Bem
O programa de voluntariado da 
Sompo, o Semear o Bem, atua 
em duas frentes. Uma delas é 
a Abraçando uma Causa, que 
apoia e incentiva projetos desen-
volvidos por colaboradores 
que tenham interesse em fazer 
a diferença na vida de outras 
pessoas e na construção de um 
mundo melhor. A outra é o Sinal 
Verde para o Futuro, que tem 
o objetivo de levar informação 
e conscientização sobre com-
portamento seguro no trânsito 
como pedestre, ciclista e futuro 
motorista, de uma forma lúdica, 
a crianças de 7 a 9 anos. 

Abraçando uma Causa em 2019:
• 4 projetos apoiados
• 1.057 pessoas beneficiadas
• 60 voluntários envolvidos
• 156 atuações voluntárias
• 3 capacitações 

Sinal Verde para o Futuro  
em 2019:
• 292 crianças de 8  
   a 10 anos beneficiadas
• 24 voluntários envolvidos
• 162 horas dedicadas
• 13 turmas atendidas
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Compromissos 
assumidos
Fazer parte de pactos sociais  
e assinar cartas de adesão  
é uma maneira de firmar  
publicamente o compromisso 
de adotar as melhores  
práticas, condutas e políticas 
em respeito às causas 
relacionadas aos direitos 
humanos e ao respeito à 
diversidade e ao meio  
ambiente. A Sompo aderiu 
aos seguintes pactos  
e compromissos: 

Pacto Global – Iniciativa  
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para incentivar 
as empresas de todo o 
mundo a adotar políticas 
de sustentabilidade e 
responsabilidade social, 
visando a um mercado  
global mais inclusivo  
e sustentável. 

Ações 
ambientais

São várias as iniciativas 
da Sompo para preservar 
o meio ambiente. Este 
comprometimento inclui 
não só o olhar para dentro 
de casa, como adaptar 
as instalações físicas da 
empresa às soluções 
sustentáveis, mas também 
atua em questões globais  
no cuidado com a natureza. 

• SOS Mata Atlântica
Em 2019, o destaque foi 
a participação com apoio 
financeiro para o projeto 
Observando os Rios, da 
Fundação SOS Mata 
Atlântica, tendo em vista 
o acesso à água limpa, o 
saneamento básico e a saúde 
da população. O projeto 
monitora a qualidade das 
águas da bacia hidrográfica 
da Mata Atlântica, engaja 
a população local na 
preservação deste recurso e 
aperfeiçoa políticas públicas 
com estas finalidades. 

A iniciativa conta com 
mais de 250 grupos de 
monitoramento, que analisam 
aproximadamente 300 
pontos e 230 rios dos 17 
estados abrangidos pela Mata 
Atlântica e do Distrito Federal. 
Esta causa tornou-se urgente 
para a empresa porque está 
em consonância com os eixos 
estratégicos da companhia 

PSI – Unep FI Princípios 
para Sustentabilidade em 
Seguros – Compromisso das 
empresas de seguros com a 
manutenção de um ambiente 
sustentável. Na pauta de 2019, 
destacaram-se: integração das 
questões ambientais, sociais e 
de governança na estratégia e 
no dia a dia dos negócios e a 
importância da sustentabilidade 
e das parcerias com o World 
Wide Fund for Nature (WWF)  
e a Unesco para Patrimônios  
da Humanidade. 

Fórum de Empresas e Direitos 
LGBTI+ e a sua agenda de 
trabalho expressa nos 10 
Compromissos  – A  
Sompo Seguros formalizou a 
assinatura da Carta de Adesão ao 
Fórum e aos 10 Compromissos 
da Empresa com a Promoção dos 
Direitos LGBTI+ junto ao Fórum 
de Empresas e Direitos LGBTI+.

 Princípios de Empoderamento 
das Mulheres (WEPs) – 
A empresa formalizou a 
assinatura dos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres 
(WEPs, na sigla em inglês),  
uma iniciativa da ONU Mulheres 
com o Pacto Global que 
estabelece parâmetros para 
que as empresas alcancem a 
igualdade de gênero por meio  
do empoderamento feminino. 
 
Pacto pela Inclusão de  
Pessoas com Deficiência –  
A Sompo aderiu à ação  
da Rede Empresarial de 
Inclusão Social (REIS) para 
promover políticas e práticas 
que contribuam com o 
desenvolvimento de uma cultura 
interna e de um ambiente 
inclusivo e acessível e que 
propicie igualdade de condições 
de trabalho para pessoas com 
deficiência (PcD).

no sentido de promover 
proteção e bem-estar à 
população. Água limpa é fator 
primordial e insubstituível 
para a saúde das pessoas 
e do meio ambiente. 
Também para alertar 
sobre a importância deste 
tema, a Sompo patrocinou 
o minidocumentário 
Observando os Rios,  
que conta sobre o projeto 
e sensibiliza para o tema. 
Acesse o vídeo no  
QRCode ou no canal da 
Sompo no YouTube.
 

• Prédios sustentáveis
Em 2019, a Sompo reformou 
21 unidades para deixar os 
ambientes mais modernos 
e acolhedores para seus 
colaboradores. Mas a 
seguradora foi além e incluiu 
nas reformas o conceito de 
Green Building. Outras duas 
unidades já foram construídas 
neste conceito, integralmente 
responsável na esfera 
ambiental. 
• Instalação de lâmpadas  
LED de alta eficiência, 
substituição dos 
equipamentos de ar-
condicionado, regulador  
de pressão nas pias.
• Substituição dos elevadores 
por outros mais modernos  
e eficientes. 
• Troca dos geradores, 

contemplando 100% da  
carga do prédio.
• 100% de automação no 
sistema de iluminação.
• Substituição das válvulas 
hidras por caixas acopladas.
• Substituição de todos os 
cabos de rede por CAT6.

• Horta solidária 
A reforma do prédio da  
matriz da seguradora, em  
São Paulo, contou também 
com a instalação de uma 
horta hidropônica. As  
verduras colhidas são  
doadas a três instituições:  
Lar Redenção, que dá suporte 
a crianças com deficiências 
físicas ou mentais severas; 
Centro de Recuperação  
e Educação Nutricional 
(CREN), que combate a 
desnutrição por meio da 
educação nutricional em 
crianças e jovens; e a  
CAF, associação responsável 
pela distribuição dos 
alimentos para diversas 
instituições. Em 2019, 
a Sompo colheu  
e doou 10.800 hortaliças. 

• Economia de água 
Também no momento da 
reforma, foram construídas 
cisternas para captação  
da água de chuva, usada  
para lavar áreas externas  
e regar plantas. Além  
disso, outras medidas foram 
adotadas para a redução  
do consumo de água,  
como a instalação de  
redutor de vazão e de  
balão nas caixas acopladas. 
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Projeto 
Recicla 

A seguradora destina 
100% do lixo coletado nas 
unidades de São Paulo para 
a reciclagem. Este processo 
inclui: coleta, segregação, 
identificação e transporte 
dos resíduos. A intenção 
é reduzir a extração dos 
recursos naturais, diminuir a 
poluição do solo, da água e 
do mar e conservar o solo. 
O projeto, já cadastrado na 
prefeitura, será estendido 
em 2020 para as filiais. 
Além disso, a seguradora 
vai instalar pontos de coleta 
nos estacionamentos de 
suas unidades para os 
colaboradores da empresa 
e a comunidade do entorno 
depositarem seus lixos para  
a reciclagem. 

Menos
papel

O programa Paperless, 
iniciado na Sompo em 2017, 
tem como objetivo reduzir  
em até 80% o uso de papel 
tanto por colaboradores como 
por clientes. Até 2019, as 
ações promovidas reduziram 
as impressões em 44%. Para 
isso, a seguradora investiu em:

• Instalação de controle  
ao lado das impressoras, 
em suas unidades, de forma 
que a impressão só pode ser 
realizada quando o funcionário 
passa o seu crachá.

• Elaboração de campanhas 
que incentivam o cliente 
a preferir o acesso aos 
documentos via digital. 
Quando ele opta pela  
apólice digital, a seguradora 
doa R$ 0,02 para projetos  
de conservação e restauração 
das florestas mais ameaçadas 
do Brasil.

• Utilização de tecnologia, 
desenvolvida em parceria  
com a Xerox, capaz de “ler”  
a documentação e transportar 
os dados para o sistema.

Gestão
da frota

Como muitas empresas, a 
seguradora disponibiliza carros 
para diversos colaboradores 
que ficam em trânsito visitando 

seus clientes ou em outras 
atividades. Consciente da sua 
responsabilidade ambiental, 
a Sompo somente contrata 
fornecedores de frota que 
possuem projetos voltados à 
proteção do meio ambiente, 
como “Compensação de  
CO²” por meio de plantio de 
árvores e compra de crédito  
de carbono para aplicação 
em usinas de geração de 
energia sustentável.

Green Building
Duas unidades da Sompo 
 já foram construídas de  
acordo com o conceito de 
edificação sustentável e  
ambientalmente responsável, 
com placas de captação  
de energia solar, luminárias  
LED com driver, cisternas,  
redutor de vazão para  
economia de água, além de 
outros recursos que reduzem 
os impactos ambientais.  
Em 2020, o objetivo é 
conquistar o Leadership in 
Energy and Environmental  
Design (LEED), selo de  
certificação internacional  
para edificações com  
sustentabilidade ambiental  
e energética. 

Divulgar o bem
No Facebook e no Instagram  
da Sompo, é possível  
encontrar posts com  
informações sobre como 
respeitar o meio ambiente  
e os direitos humanos. No 
Facebook, há a campanha  
Dicas Faixa Preta, com 
conselhos sobre como ajudar 
a preservar o meio ambiente, 
por meio de atitudes simples 
e práticas. Há também temas 
como respeito à diversidade. 
Reflexões importantes, que  
são feitas internamente na 
empresa, são replicadas 
para fora dela. No Instagram 
predominam as publicações  
da campanha Anônimos  
do Bem, com cases sobre  
como pessoas comuns se 
empenham para ajudar  
as pessoas e a natureza.  
É uma forma de reforçar  
o propósito da seguradora  
que estimula a cultura de 
promover atitudes de respeito 
à vida e o cuidado com  
o meio ambiente!
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Nossos negócios

Brasil: um 
mercado 
estratégico

Para o Grupo Sompo, o Brasil 
é um mercado extremamente 
estratégico e promissor, pois 
já ocupa a terceira posição 
em operações da seguradora, 
ficando apenas atrás dos 
Estados Unidos e do Japão, 
país de origem da empresa. 
Este cenário reafirma a 
confiança e o interesse em 
continuar ampliando seus 
negócios na região, com 
investimentos, inovações e 
produtos diferenciados. 

A seguradora mantém a 
liderança em seguros para 
transporte, tem destaque no 
atendimento ao agronegócio, 
está em sexto lugar na 
categoria de seguros 
empresariais e ocupa a nona 
posição em automóveis. 

Em 2019, o portfólio de 
produtos passou por 
reformulações no que diz 
respeito a melhorias de alguns 
seguros e ao lançamento de 
novos produtos e serviços, 
ampliando a diversidade 
no atendimento às atuais 
demandas dos clientes. 

Tão importante quanto a 
diversificação da carteira é o 
aprimoramento dos serviços 
já ofertados. A empresa 
investiu em um programa  
de ações para tornar produtos 
e serviços mais atraentes 
e competitivos. Entre as 
mudanças realizadas no ano, 
estão os investimentos feitos 
na área de precificação  
de automóveis, a extensão  

 
 Portfólio diversificado

Ao todo, são mais de 30 produtos oferecidos pela Sompo para 
atender às necessidades dos clientes e de seus negócios, em  
diversos ramos de atuação

• Auto
• Agrícola
• Condomínio
• Frota
• Garantia
• Responsabilidade Civil
• Residencial

• Riscos Diversos
• Riscos de Engenharia
• Riscos de Petróleo
• Seguro Empresarial
• Seguro Saúde Empresarial
• Transportes
• Vida

Para saber mais sobre os produtos e serviços da Sompo Seguros, 
acesse o site www.sompo.com.br

Transportes 

de benefícios, a melhoria  
da qualidade da assistência  
e o uso de novas tecnologias  
para agregar valor.  

A resposta do mercado foi 
clara. Não só o índice de 
satisfação dos segurados 
foi elevado, mas também os 
resultados financeiros tiveram 
impacto positivo. Em 2019,  
a seguradora conquistou  
R$ 3,86 bilhões em prêmios 
e R$ 69 milhões em lucro 
líquido. Valores expressivos 
para um ano ainda  
de recessão.

Líder do segmento desde 
2017, detém 20,2% 
do mercado brasileiro. 
Diferencia-se por oferecer o 
serviço de gerenciamento de 
riscos e acompanhamento e 
monitoramento de carga com 
assistência 24 horas por meio  
da Sompo Services. Em 
2019, foram 64,4 mil 
embarques monitorados, 
o que representou R$ 225 
bilhões em carga. 

Agrícola 
A empresa passou a oferecer, 
em 2019, os serviços Sompo 
Agrícola Custeio (indenização 
contra perdas em plantações de 

diferentes culturas) e Sompo 
Agrícola Produtividade 
(com cobertura para queda 
de produção da lavoura 
segurada). Para atender a 
essa demanda, consolidou 
uma estrutura interna com 
equipe especializada em 
agronegócio no Brasil e tem o 
respaldo da expertise global 
da plataforma AgriSompo, da 
Sompo International Holdings, 
para esse mercado. O setor 
movimenta mais de R$ 2 
bilhões em prêmios no Brasil.

Trata-se de um seguro  
que garante a proteção  
de equipamentos agrícolas 
contra danos de causa 
externa, com cobertura para 
incêndio, raio, explosão, 
tombamento, abalroamento, 
colisão, roubo, furto e 
vendaval. Em 2019, teve  
um crescimento de 23%  
em relação ao ano anterior 
e passou a ocupar a terceira 
posição no ranking do 
mercado brasileiro.

Benfeitoria e 

Penhor Rural

Automóvel
Com crescimento de 19,2% em 
2019, o segmento registrou bom 
resultado, impulsionado por 

revisão do pacote de serviços, 
melhoria na qualidade da 
assistência 24 horas e grande 
investimento na área de 
Gerenciamento de Riscos no 
Auto Frota. Outro aspecto 
que impactou o crescimento 
foi o tecnológico. A nova 
plataforma para o corretor 
elabora cotações em 20 
segundos, agilizando a 
tomada de decisão do cliente 
e espelhando a agilidade no 
atendimento do prospectado. 
Atualmente, a seguradora 
recebe um milhão de 
solicitações de cotação on-line 
por mês para o segmento 
de Auto Individual.  

Vida
Este produto mostrou um 
desempenho superior ao do 
mercado brasileiro em 2019: 
apresentou crescimento de 
65% se comparado a 2018, 
enquanto o mercado cresceu 
apenas 11%.

Grandes Riscos
Neste seguro, também houve 
uma evolução acima da média 
do mercado em 2019: a 
Sompo registrou crescimento 
de 30% em relação ao ano 
anterior, em comparação 
com um índice de 12% do 
mercado. Um dos 



motivos deste crescimento 
foi o grande investimento 
na capacitação da área de 
Gerenciamento de Riscos. 

Empresarial e 
Condomínio

Os seguros Empresarial 
e Condomínio ganharam 
destaque em 2019, ocupando 
o segundo lugar no ranking 
brasileiro do mercado de 
seguros.  

Equipamentos 
de Mobilidade 

Desenvolvido pelo núcleo  
de inovação do Brasil, é  
o primeiro seguro do país 
para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida  
e assegura equipamentos  
e acessórios utilizados  
por esse público. O seguro 
conquistou o Prêmio Antônio 
Carlos de Almeida Braga 
de Inovação em Seguros, 
conferido pela Confederação 
Nacional das Empresas  
de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e  
Vida, Saúde Suplementar  
e Capitalização (CNseg).

 
 Empresarial Day

Um dia da semana concentra-
do nos esforços de vendas dos 
produtos empresariais. Este foi 
o escopo da iniciativa realizada 
em todas as filiais, com atu-
ação conjunta da Área Comer-
cial e Técnica, de novembro a 
dezembro de 2019. 

Foram geradas mais de três mil 
propostas, totalizando prêmios 
da ordem de R$ 9 milhões. 
Uma iniciativa de sucesso que 
deverá ser repetida. 

 
 Vistoria com drone

O uso de drones para vistorias 
na Sompo Seguros foi  
consolidado em 2019 e  
significou um incremento  
na gestão de riscos. Eles são  
utilizados para comprovar 
sinistros de Riscos de 
Engenharia em locais de difícil 
acesso. Esta inovação trouxe 
diversos benefícios: 

•  Acesso e avaliação mais   
  efetivos em imóveis e prédios  
  de difícil acesso.
•  Assertividade na constatação  
  de danos.
• Redução de vistorias  
  frustradas.

Nosso desempenho 
econômico

No ano de 2019, a Sompo Seguros, mais  
uma vez, alcançou um resultado satisfatório 
em seus negócios, atingindo a marca de  
R$ 3,8 bilhões de prêmios emitidos. 
Também apresentou 
um desempenho acima 
do mercado segurador 
em termos de prêmios 
emitidos. A empresa  
atingiu 11% a mais em 
relação ao ano de 2018, 
sendo que o mercado 
contabilizou 6,1% de 
aumento em comparação 
ao ano anterior. Essa 
conquista deve-se à 
boa performance de 
alguns segmentos que 
tiveram um crescimento 
expressivo em relação 
a 2018, especialmente 
os de Automóvel, Vida, 
Transportes, Ramos 
Elementares Corporativos  
e Agricultura. 
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Evolução dos prêmios de seguros por segmento 

Automóvel    963,4   25,2   808,3   23,4        19,2
RE Massificados    517,2   13,5   548,7   15,9        (5,7)
Pessoas    344,6     9,0   208,4     6,0        65,4
RE Corporativos    579,3   15,1   445,1   12,9        30,2
Agricultura    212,3     5,5   176,9     5,1        20,0
Transportes    690,1   18,0   579,4   16,8        19,1
Viagem       43,1     1,1   106,4      3,1       (59,5)
DPVAT       24,3     0,6     64,1      1,9       (62,1)
Saúde     455,8   11,9   513,4    14,9       (11,2)
Total                3.830,1              100,0            3.450,7                100,0        11,0

Em R$ milhões   2019 % 2018 % Variação (%) 2017 % Variação (%)

O lucro líquido alcançou  
R$ 69 milhões em 2019, 
10% a menos do que 
no ano anterior, devido 
principalmente à performance 
do prêmio ganho e ao 
aumento da cessão em 
resseguro para proteção junto 
às carteiras de Automóveis, 
Ramos Elementares 
Corporativos e Transportes.

Para o futuro, mesmo diante 
de tamanho desafio como 
a Covid-19, a Sompo se 
mantém firme, acreditando 
ainda em um crescimento 
de seus negócios em 2020 
e confiando em que o 
mercado segurador brasileiro 
encontrará caminhos para 
garantir a continuidade de seu 
bom desempenho histórico. 

Evolução do lucro consolidado

2019

R$ 69 
milhões

R$ 76 
milhões

R$ 59 
milhões

Evolução das provisões técnicas de seguros 

Provisão de prêmios                  1.720,3  63,7             1.329,8   52,0    29,4               1.221,4  55,3%    8,9%
Provisão de sinistros                            981,9   36,3             1.229,3   48,0   (20,1)                  987,2  44,7%               24,5%
Total      2.702,2               100,0             2.559,1              100,0      5,6               2.208,6  100%              15,9%

Em R$ milhões   2019 % 2018 % Variação (%) 2017 % Variação (%)

1.043,4
763,2
194,1
284,4
336,2
106,2

69,5
531,0

3.328,0

31,4
22,9

5,8
8,5

10,1
3,2
2,1

16,0
100,0

(22,5)
14,9

7,4
3,4

72,3
0,3

(7,8)
(3,3)

4,4

2017

2018



Relatório Anual 2019 Sompo Seguros   25

 
Balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Circulante               3.156.663     3.326.330
   Disponível                    58.314          41.249
   Caixas e bancos                   58.314           41.249
   Aplicações                  382.627      1.037.589
   Créditos das operações com seguros e resseguros          1.419.746      1.131.267
 Prêmios a receber             1.193.822         971.114
 Operações com seguradoras                 19.279           44.392
    Operações com resseguradoras               206.645         115.761
   Outros créditos operacionais                107.433             53.131
 Outros créditos operacionais               107.433               53.131
   Ativos de resseguro – provisões técnicas              775.556        743.031
   Títulos e créditos a receber                  61.647           31.663
 Títulos e créditos a receber                 17.082            11.430
 Créditos tributários e previdenciários                23.401            11.298
 Outros créditos                   21.164             8.935
   Outros valores e bens                   26.356           24.367
 Bens à venda                   20.103           21.651
 Outros valores                     6.253             2.716
   Despesas antecipadas                   10.918             8.800
   Custos de aquisição diferidos                314.066                       255.233

Ativo não circulante              2.229.007                    1.454.334
Realizável a longo prazo              1.632.680         918.604
   Aplicações               1.056.188         480.101
   Créditos das operações com seguros e resseguros               55.369             11.907
 Prêmios a receber                  55.369           11.907
   Ativos de resseguro – provisões técnicas                77.233           58.471
   Títulos e créditos a receber                374.175            348.639
 Títulos e créditos a receber                     -             3.000
 Créditos tributários e previdenciários              123.265         107.896
 Depósitos judiciais e fiscais               246.756         237.743
 Outros créditos a receber                    4.154        -
   Empréstimos e depósitos compulsórios       107                107
   Despesas antecipadas                     1.481             2.402
   Custos de aquisição diferidos                 68.127           16.977
 Seguros                   68.127           16.977
   Investimentos                     1.308             1.349
 Imóveis destinados a renda                  1.026             1.067
 Outros investimentos                       282                282
   Imobilizado                  107.646           92.955
 Imóveis de uso próprio                  61.229           59.106
 Bens móveis                   18.330           18.322
 Outras imobilizações                  28.087           15.527
   Intangível                  487.373           441.426
 Outros intangíveis                487.373         441.426
 Total do ativo              5.385.670      4.780.664

Ativo 2019 2018
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Circulante          3.550.005            3.105.999
   Contas a pagar            185.075               181.730
 Obrigações a pagar            55.188                 79.817
 Impostos e encargos sociais a recolher           87.919                 73.680
 Encargos trabalhistas               3.009                 22.157
 Empréstimos e financiamentos              1.787                   2.515
 Impostos e contribuições               5.176                            -
 Outras contas a pagar               1.996                   3.561
   Débito das operações com seguros e resseguros        925.110               591.930
 Prêmios a restituir                 411                   3.547
 Operações com seguradoras            60.221                 25.075
 Operações com resseguradoras         658.044               397.106
 Corretores de seguros e resseguros         206.011                            166.202
 Outros débitos operacionais                 423             -
   Depósitos de terceiros              93.667                 37.479
   Provisões técnicas – seguros        2.346.153               2.294.860
 Danos         2.089.470            2.057.250
 Pessoas            170.008               138.892
 Vida indiviual              13.055                  11.101
 Saúde               73.620                   87.617

   Passivo não circulante            553.041                 394.118
   Contas a pagar                                 657         632
 Obrigações a pagar                  657                      632
   Débitos das operações de seguros e resseguros            7.633      2.842
 Corretores de seguros e resseguros             7.633     2.842
   Provisões técnicas – seguros           356.035               242.101
 Danos             248.936               224.621
 Pessoas              82.497                 15.582
 Vida                 1.552                    1.898
 Saúde               23.050                 22.183
   Outros débitos            188.716               170.866
 Provisões judiciais           176.031                 170.866
 Outras provisões              12.685            -

   Patrimônio líquido         1.282.624            1.236.041
 Capital social         1.010.832               985.586
 Custo de transação            (7.256)                (7.256)
 Reservas de capital                    14           14
 Reservas de lucro          281.424                257.085
 Ajustes de avaliação patrimonial           (2.287)         478
 (-) ações em tesouraria               (103)             -
   Participação dos minoritários                      -                        134
 Total do passivo e do patrimônio líquido      5.385.670            4.780.664

Passivo 2019 2018
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Demonstrações dos resultados consolidados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)

Prêmios emitidos líquidos        3.830.106     3.450.723
Variação das provisões técnicas        (392.017)      (107.040)

Prêmios ganhos        3.438.089     3.343.683

Receita com emissão de apólices              6.683               7.428
Sinistros ocorridos      (2.045.091)                            (2.121.721)
Custo de aquisição         (682.441)      (666.046)
Outras receitas e despesas operacionais         (97.776)      (140.979)
Resultado com resseguro         (158.335)           41.971
     Receita com resseguro           574.367         544.668
     Despesa com resseguro        (732.702)     (509.033)
Despesas administrativas         (448.469)                          (415.633)
Despesas com tributos           (70.207)         (75.351)
Resultado financeiro            123.321                              131.526
Resultado patrimonial             (9.180)            (6.071)
Resultado operacional             56.594                                   98.807

Ganhos e perdas com ativos não correntes                             325                (166)
Resultado antes dos impostos e participações          56.919                                    98.641

Imposto de renda                 6.998            (6.719)
Contribuição social                 5.059          (15.551)
Lucro líquido do exercício             68.976                         76.371
Participação dos minoritários                  40                   45

Lucro líquido do exercício            69.016             76.416
Quantidade de ações no período     108.955.074                        106.795.047
Quantidade de ações ordinárias                 108.946.242                       106.786.176 
Quantidade de ações preferenciais              8.832               8.87 

Demonstração do 
resultado do exercício 2019 2018

Demonstração dos resultados abrangentes consolidados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)

Lucro líquido do exercício                 69.016          76.416

Variação no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda               (4.608)           4.262
Imposto de renda e contribuição social                 1.843         (1.918)
Ajuste dos títulos e valores mobiliários – controlada           -                (4)
Subtotal                  (2.765)           2.340

Previdência privada                  12.685        -
Imposto de renda e contribuição social                         (5.074)      -
Subtotal                     7.611                                      -

Total dos resultados abrangentes                73.862                            76.756

2019 2018

 
 Demonstrações  

financeiras completas
Acesse as demonstrações financeiras completas da Sompo  
Seguros em https://sompo.com.br/demonstracoes-financeiras/
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