
Relatório Anual 20
19

Esta é a versão resumida do Relatório Anual 2019 da Sompo Seguros. Para conhecer em detalhes 
os destaques e o desempenho da empresa no ano, acesse o relatório completo em sompo.com.br.



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, em operação há mais de 130 anos. No Brasil,  
estabeleceu-se em 2016 com a integração das operações da Marítima Seguros e da  
Yasuda Seguros, aliando conhecimento local à experiência de uma companhia global.

Pelo mundo

•  Presença em 218 cidades de 30 países, 
    nos cinco continentes 
•  80 mil colaboradores
•  Mais de 20 milhões de segurados
•  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

No Brasil

•  42 filiais em todas as regiões do País 
•  1.872 colaboradores
•  26 mil corretores parceiros  
•  R$ 3,8 bilhões de prêmios emitidos em 2019
•  R$ 1,8 bilhão de indenizações pagas à sociedade em 2019
•  R$ 5,4 bilhões em ativos em 2019
•  R$ 1,3 bilhão em patrimônio líquido em 2019
•  R$ 69 milhões em lucro líquido em 2019
 

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

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

Valores Agilidade / Credibilidade / Qualidade dos serviços / Valorização das pessoas / 
                      Orientação aos clientes / Orientação para os resultados
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Brasil: um   
mercado estratégico

Para o Grupo Sompo, o Brasil é um mercado estratégico e promissor, pois já ocupa a terceira 
posição em operações da seguradora, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e do Japão. 
No País, 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.

Crescimento

Segmentos que mais cresceram em prêmios em 2019, em relação ao ano anterior:
• Vida: 65,4% 
• Ramos Elementares Corporativos: 30,2%
• Agricultura: 20% 
• Automóvel: 19,2% 
• Transportes: 19,1%
 

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 produ-
tos e serviços da Sompo Seguros, 
acesse o site www.sompo.com.br



Inovação
na prática

A inovação faz parte do dia a dia da seguradora. A Sompo investe em Digital Labs, 
localizados nos principais polos de inovação do mundo: Silicon Valey (Estados Unidos), 
Tel Aviv (Israel) e Tokio (Japão) para desenvolver novos projetos, 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. 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 País que indeniza danos 
causados a equipamentos utilizados por pessoas 
com defi ciência (PcD) ou mobilidade reduzida, como 
próteses e cadeiras de rodas. 

A Sompo é 
uma das 150 
empresas mais 
inovadoras 
do Brasil, segundo 
o anuário Valor 
Inovação Brasil.



Profi ssionais   
mais felizes

A empresa oferece qualidade no ambiente de trabalho, incentiva a diversidade, 
empenha-se para promover saúde, qualidade de vida e educação continuada
e promove oportunidades de crescimento na carreira. 

Em 2019:

• 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 defi ciência e LGBTI+
• Atividades relacionadas a ergonomia, controle da obesidade e tabagismo, 
   práticas de meditação, orientação nutricional, entre outras
• Programa Aconselhamento de Carreira

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



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.

Clientes 
sempre bem!

O cliente está no centro das decisões estratégicas, 
do desenvolvimento de serviços e do 
aprimoramento dos procedimentos. 

Em 2019
• Treinamentos e 
palestras nas fi liais

• Campanhas 
e premiações

Em 2019:

• Prática de se colocar no lugar do cliente, 
  acolher suas demandas e engajar-se na solução
• Inovações tecnológicas aliadas à excelência 
   no atendimento humano, com possibilidade 
   de comunicação em vários canais

• 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. 



Responsabilidade 
socioambiental

Promover atitudes de respeito à vida e cuidado com o meio ambiente. A partir 
dessa premissa, a empresa desenvolve ações de responsabilidade social e ambiental 
em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
defi nidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

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

DESAFIOS 
AMBIENTAIS 

PRIORITÁRIOS

• SOS Mata Atlântica
• Projeto Paperless

• Projeto Horta Solidária
• Projeto Recicla

• Projeto Água de Reúso
• Efi ciência Energética

• Programa Semear o Bem
• Filiais Green Building

• Parceiros Sustentáveis
• Estande Sustentável

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
• Gamefi cação
• Novos portais: Institucional, 
  Corretor, Segurado, Saúde e Sinistro
• Digitalização e automação de processos
• Novos cotadores: Automóvel, Frota 
  e Agronegócio

• 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

Nossas ações

MODELO 
DE SAÚDE
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