
 
 

 

Sompo anuncia venda da Sompo Saúde para a SulAmérica 
 

Seguradora fecha acordo de venda de 100% de sua subsidiária no segmento de Seguro 
Saúde para focar no crescimento da operação de seguros gerais 
 
A Sompo Seguros S.A, subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas 
operações comerciais de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, 
anuncia que estabeleceu um acordo de venda da Sompo Saúde Seguros S.A., sua 
subsidiária integral do ramo de Seguro Saúde para a SulAmérica. A transação está 
sujeita à aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.   
 
“Com essa operação, vamos poder concentrar nossos planos de crescimento por meio 
da conquista de market share e do fomento de negócios para os parceiros corretores de 
seguros nas diferentes regiões do país”, considera Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo 
Seguros.  
 
Essa estratégia pode ser conferida com os resultados da companhia nesse ano. A 
Sompo Seguros alcançou R$ 3,1 bilhões em Prêmios Emitidos no período de Janeiro a 
Outubro/2021. Isso representa um crescimento de 5,3% frente os R$ 2,9 bilhões 
alcançados no mesmo período de 2020.  
 
“A Sompo Seguros continuará a disponibilizar soluções e serviços da mais alta 
qualidade para clientes e corretores nos múltiplos ramos do mercado brasileiro de 
seguros gerais em que a companhia atua”, disse Katsuyuki Tajiri, CEO de varejo, diretor 
executivo da Sompo International Holdings, Ltd. e vice-presidente executivo da Sompo 
Holdings Ltd. “Esta decisão estratégica de focar nos negócios de seguros gerais nos 
ajudará a alcançar nossa visão de ser a empresa preferida com crescimento sustentável 
no Brasil, que vemos como um dos países estrategicamente mais importantes para 
nossa operação”.  
 
“Estamos muito satisfeitos e orgulhosos em anunciar essa transação, que envolve duas 
marcas centenárias e reconhecidas pela alta qualidade de seus produtos e permitirá 
que, na condição de uma das líderes do mercado de saúde suplementar no Brasil, 
possamos agregar aos beneficiários, clientes, corretores, prestadores e colaboradores 
da Sompo Saúde no Brasil toda nossa estratégia de Saúde Integral e Cuidado 
Coordenado que vem sendo desenvolvida com sucesso nos últimos anos, ampliando 
aspectos onde já temos destaque como qualidade, assistência e acolhimento”, diz 
Ricardo Bottas, presidente da SulAmérica. 
 
 

A Sompo Saúde 
 
A Sompo Saúde é uma operadora de Seguro Saúde Coletivo. A companhia apresenta 
um crescimento significativo em 2021, ano em que alcançou R$ 464,5 milhões em 
receitas líquidas entre janeiro e setembro, o que representa uma evolução de 22,1% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi impulsionado, 
principalmente, pela estratégia da companhia de ampliar as vendas novas com foco nos 
produtos voltados às Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo International, empresa responsável 



 
 

 

pelas operações comerciais de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do 
Japão. No Brasil, a companhia disponibiliza soluções completas em produtos e serviços 
de seguros com o objetivo de ser a seguradora mais simples e próxima para os clientes 
e corretores, com crescimento sustentável. Seu amplo leque de ofertas contempla 
Seguros Pessoais (Auto, Residencial, Habitacional, Vida e Acidentes Pessoais), 
Corporativos  (Auto  Frotas, Empresariais, Condomínio, Riscos Nomeados e 
Operacionais, Transportes, Engenharia, Responsabilidade Civil, Garantia, Agrícola, 
Penhor Rural e Benfeitorias, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo, entre vários 
outros); bem como a área de Seguro Saúde.  
  
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: www.sompo.com.br 
 
 
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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