
                                                             
    

 
 

Success case 

 
Sompo Seguros aposta no HPE Synergy para simplificar 

unificação do sistema de TI entre empresas 
 
Companhia é uma das maiores no segmento de seguros e hoje atende mais de um milhão 

de clientes no País por meio de um portfólio multiproduto 
 
São Paulo, 22 de Outubro de 2019 – A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo 
Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo –, surgida a partir da integração 
da Marítima Seguros e da Yasuda Seguros, investiu na tecnologia HPE Synergy para 
integrar a operação de TI das duas empresas em um processo de fusão concluído em 2016. 
Com quase 2 mil funcionários no Brasil, parceria com 26 mil corretores e um amplo portfólio, 
a empresa surgida da junção das duas seguradoras precisava de um sistema que 
simplificasse o ambiente de TI e sua administração. 
 
Atualmente, a empresa atende às necessidades de mais de um milhão de clientes no Brasil 
em linhas de negócios que envolvem as 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. Esses segmentos envolvem transações 
elevadas, das cotações às vendas, da regulamentação aos sinistros, reunindo processos 
que hoje equivalem a 100 sistemas críticos na Sompo. Com a integração de duas 
seguradoras em uma, veio o desafio de unificar infraestruturas, funcionários e operações, e, 
com isso, buscar um sistema que simplificasse o ambiente de TI e sua administração. 
Percebendo essa necessidade, a equipe de TI da Sompo Seguros pesquisou o mercado e 
considerou plataforma HPE Synergy como a solução ideal para seu perfil de negócio. 
 
Em paralelo, por se tratar de uma empresa que tem foco em serviços, era também 
importante que se simplificasse a administração do datacenter, diminuindo a complexidade 
das operações de TI. Havia também o interesse em renovar o ambiente com uma 
plataforma que trouxesse confiabilidade e permitisse o crescimento e a inovação das 
operações no futuro. 
 
“Nós buscávamos por formas de simplificar nosso ambiente e reduzir a complexidade de 
administração do data center. Somos uma empresa de seguros e não necessariamente 
conseguiríamos operar toda a complexidade de um ambiente que não fosse 
hiperconvergente. Tudo aquilo que esperávamos se comprovou”, disse Paulo Parcesepe, 
superintendente de TI da Sompo Seguros. 
 
Já para Guilherme Muniz, diretor de Tecnologia da Informação e Inovação da Sompo 
Seguros, a primeira missão foi trazer estabilidade para as operações. “Com o investimento 
efetuado, contamos com infraestrutura tecnológica adequada para dar suporte às 
estratégias de expansão da empresa. Nesse sentido, o principal benefício do HPE Synergy 
é que podemos crescer e, de um jeito muito fácil, aumentar nossa capacidade de entrega, 
tanto para os nossos corretores quanto para os nossos clientes”, ressalta o executivo.  
 
A implementação do HPE Synergy solucionou os problemas e desafios que a Sompo 
Seguros encontrou em sua criação. Com a infraestrutura de blade composable, ideal para 
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qualquer carga de trabalho, a seguradora conseguiu simplificar a administração do ambiente 
de TI. Além disso, o HPE Synergy ofereceu também a estabilidade que era necessária para 
suportar os mais de 100 sistemas críticos que fazem parte do dia a dia da empresa, 
mantendo-se também estável e sem erros na migração do ambiente de TI, que foi feita em 
seis ondas. 
 
“A grande vantagem do HPE Synergy é que ele roda qualquer carga de trabalho e tem alto 
grau de Inteligência de Software e Inteligência Artificial dentro da plataforma. Essas 
funcionalidades simplificam a operação do cliente e trazem mais agilidade para as 
operações do dia a dia do data center. Além disso, é uma infraestrutura preparada para o 
futuro e que garante muita proteção de investimento”, complementa Luis Albejante, diretor 
de Produto da HPE Brasil. 
 
Hoje, a solução garante que os sistemas da Sompo Seguros estejam funcionando 100% do 
tempo com administração simplificada, proporcionando a confiabilidade que a equipe de TI 
necessitava para focar sua estratégia no futuro, permitindo o crescimento da complexidade 
das operações e o desenvolvimento de novos aplicativos com agilidade e eficiência. 
 
Sobre a Hewlett Packard Enterprise 
 
A Hewlett Packard Enterprise é líder global em tecnologia focada no desenvolvimento de 
soluções inteligentes que permitam às organizações coletar, analisar e tomar decisões em 
cima de dados alocados na nuvem. O objetivo da HPE é acelerar os resultados das 
empresas a partir de novos modelos de negócio, criar novas experiências para seus clientes 
e colaboradores e melhorar sua eficiência operacional hoje e para o futuro. 
 
 
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, 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 Holdings 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. 
  
Informações para a imprensa sobre a Sompo Seguros: 
Sompo Seguros 
Departamento de Comunicação e Marketing 
William Parron 
Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 
E-mail: wparron@sompo.com.br 
 
Informações para a imprensa sobre a Hewlett Packard Enterprise: 
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Interfuse Comunicação 
Daniela Passos 
Malu Gonçalves 
Wallace Garcia 
Tel. (11) 5090-8922 
E-mail: hpe@interfuse.com.br 


