
 
 

Sompo debate inovação e tecnologia no mercado 
de seguros durante convenção da Lojacorr 

 
Mais de 20 executivos da companhia participam do evento e apresentam as soluções da 
companhia em Seguros Empresariais, de Vida e Transportes  

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, marca presença na 6ª Convenção Nacional Rede Lojacorr, que 
acontece nos dias 21 e 22 de março, no Expo Unimed Curitiba (R. Prof. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido), em Curitiba (PR). “A Sompo participa 
anualmente do evento, que é uma oportunidade para apresentarmos as diversas soluções 
desenvolvidas nos mais variados ramos de seguros aos corretores parceiros que integram 
uma das mais expressivas redes independentes do País”, afirma Fernando Grossi, diretor 
comercial da Sompo Seguros.  
 
Na ocasião, Grossi será um dos participantes do talk show Inovação e Tecnologia no Mundo 
dos Negócios, que acontece às 12h00 do dia 22 e deve abordar a influência das novas 
tecnologias no mercado de seguros. “A Sompo investe significativamente em tecnologia 
para tornar a jornada do cliente mais aprazível, para facilitar o dia-a-dia e contribuir para que 
os corretores de seguros possam ter recursos para explorar formas de desenvolver mais 
oportunidades de negócios”, observa Grossi.  
 
Além disso, a Sompo vai contar com mais de 20 executivos no evento, que vão atuar na 
área de relacionamento nos lounges. Outro destaque será a participação da companhia nas 
mesas de negócios, quando os corretores de seguros vão poder estar frente a frente com os 
especialistas da companhia em rodadas de negociações. Entre os destaques desse ano 
estão os ramos de Transporte, no qual a Sompo é líder de mercado, Vida e Seguros 
Empresariais. “A Sompo é uma seguradora multiproduto, que conta com soluções flexíveis 
para que o corretor de seguros possa atender a diferentes perfis de segurados. Isso permite 
também contratar modalidades diferentes de seguros para cada perfil, o que pode ser 
financeiramente mais vantajoso para o segurado e mais fácil e prático para se administrar 
pelo corretor de seguros”, completa Alberto Muller, Diretor Comercial da Sompo nos estados 
do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.   
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa do Grupo Sompo Holdings, um dos maiores grupos 
seguradores do Japão e do mundo. Resultado da integração das operações da Marítima 
Seguros, companhia fundada em Santos em 1943, e da Yasuda Seguros, que está no Brasil 
desde 1959; a companhia atua nas áreas de Seguros Corporativos (Auto 
Frotas, Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Engenharia, 
Responsabilidade Civil, Garantia, Penhor Rural e Benfeitorias, Vida em Grupo, Acidentes 
Pessoais Coletivo, entre vários outros) e Pessoais (Auto, Residencial e Acidentes Pessoais); 
bem como na área de Seguro Saúde. Atualmente a empresa conta com filiais em todas as 
regiões brasileiras.  
 
O Grupo Sompo Holdings tem sua origem no Japão, atua há 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.  
 
Informações para a imprensa: 

http://www.sompo.com.br/
https://www.lojacorr-convencao2019.com/
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