
 
 

Sompo Seguros inaugura filial no Mato Grosso do Sul 
e investe para expandir atuação no Estado em 2020 

 
Seguradora, que conquistou market share em ramos como Automóvel, Transporte e 
Benfeitorias; tem expectativa de aumentar a participação com as oportunidades do mercado 
local de seguros  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – como parte de sua estratégia de expansão de mercado nas 
diferente regiões em que atua, investiu em uma filial em Campo Grande (Av. Prof. Luiz 
Alexandre de Oliveira, 919 - Bairro Vivenda do Bosque). A nova unidade foi estruturada para 
dinamizar ainda mais o atendimento aos corretores de seguros e segurados, além de 
intensificar a presença para viabilizar soluções que atendam às necessidades específicas 
dos clientes do Estado.    
 
 “A Sompo fez um trabalho bastante significativo nos anos recentes para conquistar market 
share no Mato Grosso do Sul. Só em 2019, algumas linhas de negócios apresentaram 
crescimento acima de 30%. No segmento de Transporte, por exemplo, nossa carteira 
cresceu 19,6% até novembro de 2019, já detemos 15% e estamos entre as líderes do 
mercado local. Outro ponto é que o setor de seguros está em franco crescimento no Estado 
e trabalhamos para ampliar ainda mais nossa participação na região em 2020”, destaca 
Marcelo Araújo Braz, diretor da Sompo Seguros para Minas Gerais e Região Centro Oeste. 
“Nossa atuação muito próxima de nossos parceiros de negócios, os corretores de seguros, 
também tem auxiliado bastante para que possamos apresentar as soluções de seguro que 
melhor atendem ao segurados sul-mato-grossenses”, observa o executivo.  
 
Entre os segmentos em que a Sompo teve destaque está o de Benfeitorias, no qual a 
companhia apresentou um crescimento exponencial de 57,6% até novembro de 2019. A 
companhia já é tradicional e está entre as líderes nesse ramo, que é voltado a atender 
produtores rurais e garante a indenização por danos em equipamento agrícolas. “A Sompo e 
expandiu seu portfólio e lançou recentemente dois produtos de seguro agrícola. Isso 
potencializa ainda mais as oportunidades, principalmente num estado como o Mato Grosso 
do Sul, em que cerca de 30% do PIB é gerado pelo Agronegócio”, avalia Braz.   
 
Outro ramo em que a companhia teve destaque foi de Automóvel, com 32,6% de 
crescimento até novembro de 2019. A Sompo lançou neste ano o Auto Sompo, a mais 
recente solução em termos de seguro de veículos da companhia. Desenvolvido para atender 
a um aumento na demanda por produtos de fácil contratação, que atendam a diferentes 
necessidades, o Auto Sompo é um produto moderno e flexível, de aceitação simples, que 
traz um processo ágil para a cotação e emissão de apólice. O produto vem com mais 
amplitude na aceitação de veículos de passeio e carga (nacionais e importados), limites de 
coberturas, flexibilização dos percentuais da FIPE e adequação e simplificação das 
franquias. 
 
“O Auto Sompo é um dos exemplos dos investimentos que foram feitos em tecnologia e 
capital humano para garantir um processo de cotação rápida em um produto flexível e 
adequado a atender a diferentes perfis de público. Com isso, a aderência no Mato Grosso 
do Sul aumentou substancialmente”, afirma Adriano Dal Jovem, gerente da Filial Campo 
Grande da Sompo Seguros. “Com o incremento no portfólio, nas coberturas e novos 
recursos para melhorar ainda mais a experiência do cliente, nossa perspectiva é de 
crescimento. Além dos ramos já citados, vimos que o Mato Grosso do Sul tem perspectiva 
de aumento na demanda por seguros Empresariais e de Vida, só para citar algumas das 
linhas de negócio das quais dispomos”, conclui Dal Jovem.    
 

http://www.sompo.com.br/


 
 
 
 
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 do mundo. 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 Acidentes Pessoais); 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 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: 
Sompo Seguros 
William Parron (wparron@sompo.com.br)  
Fones: (11) 3156-1451 / (11) 97241- 4382 
Juliana Montilha de Toledo (jmtoledo@sompo.com.br) 
Fone: (11) 3156-1220 
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