
 

 
Sompo Seguros investe no desenvolvimento de uma cultura mais 

inovativa para operação brasileira 
 

Seguradora contratou a ilegra como parceira para acelerar o processo e chegar nas 
melhores estratégias; empresa é hoje considerada uma das mais inovadoras do país 

 
Porto Alegre, julho de 2019 - Para desenvolver a cultura de inovação dentro da companhia, 
a Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – contratou a ilegra, empresa global de design, inovação e software. 
Juntas desenvolveram uma série de iniciativas com o intuito de promover a inovação dentro 
da empresa no Brasil. Reconhecida globalmente por seu perfil inovador, com laboratórios 
digitais no Japão, Israel e Estados Unidos, o desafio era criar um modelo brasileiro, sem 
replicar conceitos de fora.  
 
A parceria deu início a um processo de culturalização da companhia, por meio da formação 
do grupo de agentes da inovação e seleção de ideias inovadoras que se transformaram em 
projetos. Também foram realizados workshops, Talks e treinamentos relacionados ao tema. 
Os agentes dedicaram 10% do seu tempo durante seis meses para participarem do programa.  
 
Entre os projetos desenvolvidos pela Sompo Seguros com o foco em inovação está o Seguro 
Equipamentos de Mobilidade, que indeniza danos causados a equipamentos utilizados por 
Pessoas com Deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida. Esse produto, inédito no Brasil, 
indeniza o custo com reparos ou reposição de equipamentos tais como cadeiras de rodas, 
triciclos com propulsão pelas mãos e próteses em caso de acidentes de causa externa, a 
exemplo de quedas, impactos, colisões, desabamentos, atropelamentos, assaltos à mão 
armada etc. O projeto está diretamente conectado com o posicionamento da Sompo Seguros 
em criar inovação para o bem-estar das pessoas. Como resultado, a companhia conquistou 
o reconhecimento do mercado por meio de relevantes prêmios nacionais. 
 
Além disso, há outros 15 projetos na esteira de Inovação, em estágio avançado, já perto da 
fase de teste e implementação. As iniciativas contemplam a aplicação de Inteligência Artificial, 
bots, big data etc. em soluções voltadas a trazer novas formas de interação, gerenciamento 
e utilização de dados. Entre elas, estão projetos voltados à área de RH praticamente prontas 
para serem implementadas, que devem contribuir para agregar valor, bem como com a 
gestão e controles internos de pessoas. Já em termos de produtos e serviços, estão para 
serem lançadas novidades que devem trazer muito mais comodidade aos segurados, além 
de propiciar mais oportunidades de negócios para corretores de seguros em ramos como 
Agronegócio, Automóvel, Condomínio, Residencial e Saúde.  
 
“A ilegra montou conosco a estrutura de inovação na Sompo, sem um modelo definido, 
desenvolvendo todo o processo de forma colaborativa. Elaboramos uma estratégia de 
inovação escalável e orgânica, projetada para os próximos quatro anos, e construída para 
ser ajustada o tempo todo. A customização foi um dos principais diferenciais do trabalho: 
primeiro eles buscaram entender profundamente as nossas necessidades para, depois, 
pensar na melhor forma de atuação”, comenta Claudio Quaglia, Gerente de Inovação da 
Sompo Seguros.   
 
“Diante de um cenário bastante adverso, principalmente pela velocidade com que o 
comportamento de compra do consumidor evolui frente às novas tendências, utilizamos 
técnicas de pesquisa e desenvolvimento com foco no cliente, considerando todos os atores 
das cadeias de valor (por linha de negócio)”, analisa Quaglia. “A inovação deixou de ser um 
diferencial para ser questão de sobrevivência para as empresas”, finaliza. 

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


 
 

“Estabelecer uma cultura de inovação com o efetivo engajamento de times multifuncionais é 
um dos principais desafios das empresas, e não encará-los de frente pode trazer 
consequências como equipes apáticas, pseudoinovações, e pouco preparo para competir por 
clientes, que estão cada vez mais dinâmicos e exigentes”, acrescenta Caroline Capitani, VP 
de Digital Design e Inovação da ilegra. “O case da Sompo Seguros é um exemplo de como, 
com a abordagem certa, é possível engajar times e mudar mindsets para que projetos 
inovadores sejam criados, testados e retroalimentados com o feedback de mercado”, conclui 
Capitani. 
 

Um dos resultados do trabalho realizado em parceria com a ilegra foi o reconhecimento que 
a Sompo Seguros recebeu, como a seguradora mais inovadora do país. Ela está entre as 150 
empresas selecionadas pelo Anuário Valor Inovação Brasil 2019, um ranking realizado pela 
Strategy&, consultoria estratégica da PwC, que as classifica a partir de quatro grandes 
critérios: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos e avaliação 
do mercado.  
 
 

Sobre a ilegra 

 

A ilegra é uma empresa global de design, inovação e software. Com 17 anos de existência, 

a empresa busca trazer agilidade para estratégias digitais, auxiliando as companhias para a 

realidade de um mercado inquieto. Com parcerias estratégicas com Google, AWS e GitHub, 

a empresa possui em seu portfólio de clientes companhias líderes de mercado que tem a 

inovação em seu DNA, como Whirlpool, FCA, Bradesco, Cielo, Sapore, Agibank, Orizon, 

Embraco, AGCO, Thomson Reuters e Thyssen Krupp Elevadores. 

 

 

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. 
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