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Mercado
Com 54 anos de atuação no Brasil, a MAPFRE é 

uma das mais importantes seguradoras do País. 

Subsidiária do Sistema MAPFRE, grupo líder na Es-

panha e um dos principais investidores na Europa e 

América Latina. A companhia atua em todo o Terri-

tório Nacional, oferecendo aos clientes mais de 80 

soluções personalizadas em seguros, assistência, 

atividades financeiras, imobiliárias e de serviços. 

Para atender a seus mais de 15 milhões de segu-

rados, a companhia conta com 123 sucursais pró-

prias, 18 Diretorias Territoriais e 2660 funcionários.

A empresa apresentou, até junho de 2009, 

um lucro de R$ 166,5 milhões (antes dos im-

postos e participações). O ganho, um recorde da 

empresa no Brasil, é o maior resultado já obtido 

pela seguradora, que também alcançou R$ 6,48 

bilhões de ativos totais consolidados. 

Produtos/serviços
Com sua experiência de mais de 50 anos, a  

MAPFRE criou uma gama de produtos para os 

mais variados nichos de mercado, desde auto-

móvel, casa, agronegócios, vida, previdência, até 

transportes, riscos industrias, garantias e cré-

dito e seguro para aeronaves. São mais de 80 

soluções para empresas e pessoas.

Em serviços, a seguradora disponibiliza aos 

clientes o AutoMais Serviços, Centros Automotivos 

espalhados por todo o País que oferecem atendi-

mento imediato aos segurados que sofrem algum 

tipo de sinistro. A MAPFRE também possui Central 

de Relacionamento própria, a figura do Defensor 

do Segurado que age como um ombudsman inde-

pendente, a maior rede de Sucursais do país e o 

Club MAPFRE.

conquistas 

Entre as muitas conquistas da MAPFRE está o TOP 

Social da Associação dos Dirigentes de Vendas e 

Marketing do Brasil (ADVB). Os projetos de respon-

sabilidade social da MAPFRE foram selecionados 

por três anos consecutivos. O Grupo também re-

cebeu o prêmio máximo da Associação Brasileira 

de Telesserviços (ABT), em 2009.

Projetos da empresa como as ações “Semana 

de Segurança Viária” e “Kit Educacional de Se-

gurança Viária” também obtiveram destaques e 
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