
 

 

 

   

 

 

Plataforma Sompo Pay permite contratar 
o seguro Sompo Auto com pontos Livelo 

 
Segurados podem resgatar até 100% do valor do prêmio de seguro para automóvel usando 
os pontos acumulados na Livelo, um dos principais programas de recompensas do Brasil 

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, acaba de lançar a Sompo Pay, uma plataforma integrada que vai 
permitir aos clientes utilizar os pontos acumulados na Livelo no resgate do prêmio do Seguro 
Sompo Auto. Já na cotação, é disponibilizado ao corretor de seguros as propostas com os 
valores dos prêmios de seguro Sompo Auto. Estas propostas poderão ser apresentadas aos 
clientes nas versões integral e com desconto por meio da utilização dos pontos disponíveis 
na conta Livelo do segurado, caso tenha saldo de pontos a resgatar.  
 
“A plataforma Sompo Pay é inovadora e chegou para trazer muito mais facilidade para os 
clientes aproveitarem seus pontos, com um diferencial bastante relevante em sua proposta e 
negociação. O segurado tem a opção de utilizar os pontos Livelo para resgatar parte do prêmio 
de seguro e o restante por meio de cartão de crédito. Ou ainda, caso a pontuação cubra o 
valor total do prêmio, não será necessário dispender de qualquer desembolso”, observa Marco 
Aurélio dos Santos, superintendente financeiro da Sompo Seguros.  
 
A Livelo é um dos maiores programas de recompensas do Brasil e oferece aos seus mais de 
20 milhões de clientes diferenciais como app e site intuitivos, o que torna a experiência de 
acúmulo e resgate descomplicada, portfólio de resgate com mais de 800 mil produtos, serviços 
e experiências, além de permitir acúmulo de pontos em compras em lojas físicas e resgate de 
recompensas via QR Code diretamente nos estabelecimentos comerciais. Em 2020, a 
empresa também expandiu seus negócios ao firmar importantes parcerias. 
 
“A Livelo oferece aos parceiros soluções que fortalecem a proposta de valor para os seus 
clientes. 2020 foi um ano intenso para nós na frente de negócios B2B e já iniciamos este ano 
a todo vapor junto da Sompo Pay. Essa ampliação de portfólio resulta em mais uma opção 
para o cliente usar seus pontos como quiser, até mesmo na proteção de seu patrimônio. Com 
essa oportunidade, é possível poupar gastos”, pontua Marcelino Cruz, diretor de Relações 
Comerciais e Trade Marketing da Livelo. 
 
Vale considerar que a opção de resgate por meio da plataforma Sompo Pay só é exibida caso 
o segurado tenha pontos disponíveis. “O lançamento da plataforma Sompo Pay é mais uma 
iniciativa da Sompo Seguros que viabiliza ferramentas que agregam ainda mais valor e 
economia ao segurado no momento da aquisição do seguro Sompo Auto ao mesmo tempo 
em que abre mais oportunidades de negócios para os corretores de seguros por meio de uma 
ferramenta prática e eficiente”, acrescenta Sven Robert Will, diretor Executivo Financeiro da 
Sompo Seguros. “As tecnologias recentes já nos trazem recursos para viabilizar maneiras 
diferenciadas em termos de meios de pagamento que incrementam a jornada do cliente junto 
à companhia e contribuem para que nossos parceiros corretores de seguros desenvolvam 
mais negócios de uma forma ainda mais dinâmica”, complementa. 
 
 
Sompo Pay 
 
A plataforma Sompo Pay foi desenvolvida pela Pay2B e já está integrada ao cotador Sompo 
Auto, que pode ser acessado via Portal do Corretor. Ao efetuar uma cotação, o sistema já 
verifica por meio do número do CPF digitado se o proponente conta com pontuação no 
programa de recompensas da Livelo. Em seguida são apresentadas as opções para utilização 
de pontos. Caso opte, será enviado um código via SMS para o segurado confirmar o uso dos 



 

 

 

   

 

 

pontos. A utilização dos pontos pode cobrir o valor total ou parcial do prêmio de seguro, que 
pode ser complementado com o pagamento via cartão de crédito.  
 
 
Livelo  
 

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas quatro anos 
de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em 
seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras 
online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, 
pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua 
também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar 
seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.  
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa da Sompo Holdings, um dos maiores grupos 
seguradores do Japão e domundo.Resultado da integração das operações da Marítima 
Seguros, companhia fundada em Santos em 1943, e da Yasuda Seguros, fundada no Brasil 
em 1959; a companhia atua nas  áreas  de  Seguros  Corporativos  (Auto  Frotas, 
Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Engenharia, 
Responsabilidade Civil, Garantia, Agrícola, Penhor Rural e Benfeitorias, Vida em Grupo, 
Acidentes Pessoais Coletivo, entre vários outros) e Pessoais (Auto, Residencial e 
AcidentesPessoais); bem como na área de Seguro Saúde. Atualmente a empresa conta 
com filiais em todas as regiões brasileiras. 

 
O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 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. 

 

Mais informações para a imprensa: 

Sompo Seguros 
Departamento de Marketing 
William Parron (wparron@sompo.com.br)  
Fones: (11) 3156-1451 / (11) 97241- 4382 
Sala de Imprensa da Sompo Seguros: https://sompo.com.br/press-releases/ 
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