
 
 

Sompo apresenta na Reatech seguro inédito no Brasil 
para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

Única seguradora a contar com estande no evento apresenta produto inovador que 
indeniza o segurado em caso de ocorrências, a exemplo dos custos com reparo ou 
reposição de próteses e cadeiras de rodas 
 
A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – leva à Reatech – Feira Internacional de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, o único seguro desenvolvido no Brasil que tem 
como objetivo atender a Pessoas com Deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida, a 
exemplo de idosos, que necessitam de equipamentos de tecnologia assistiva. A 
companhia, única seguradora entre os expositores do evento, vai receber os visitantes 
em seu estande (localizado na Rua 200, nº 217 A) para apresentar o Seguro 
Equipamentos de Mobilidade, que indeniza o custo com reparos ou reposição de 
equipamentos tais como cadeiras de rodas, triciclos com propulsão pelas mãos e 
próteses em caso de ocorrências de causa externa, a exemplo de quedas, impactos, 
colisões, atropelamentos, assaltos à mão armada etc.  
 
“A Sompo tem como Missão ‘Gerar bem-estar e proteção à sociedade provendo serviços 
da mais alta qualidade’. Com base nessa premissa, nossa área de Inovação 
desenvolveu o produto, que já foi reconhecido com premiações em nosso segmento de 
atuação”, lembra Marcio Martinati, superintendente da Sompo Seguros responsável 
pela área de Equipamentos de Mobilidade.  
 
Além de ser o primeiro seguro com esse tipo de cobertura no Brasil, o seguro 
Equipamentos de Mobilidade também é o primeiro produto da Sompo em todo o mundo 
com essas características. Com o lançamento do produto, a Sompo também 
estabeleceu uma parceria com a AACD – Associação de Assistência à Criança 
Deficiente, que conferiu à seguradora o selo Empresa Parceira da AACD. 
 
Além das coberturas, o produto conta com um Plano de Assistência 24 horas com 
serviços voltados a atender às necessidades específicas de PcDs ou com mobilidade 
reduzida. Entre os serviços estão: Taxi Emergencial, Despesas Médicas por Acidente, 
Rede de Cuidadores, Recolocação Profissional, Concierge especializado no 
atendimento de PcD, Courrier, entre outros. O Plano de Assistência 24 horas conta 
ainda com serviços como Chaveiro, Conserto de Linha Branca, Reparos Elétricos, 
Reparos Hidráulicos, Consultoria de Marceneiro, Consultoria de Serralheiro, Troca de 
Chuveiro, Check-up do Lar e até Apoio Emocional 
 
O Sompo Equipamentos de Mobilidade 
 
O Sompo Equipamentos de Mobilidade foi criado a partir do trabalho desenvolvido pela 
área de Inovação da Sompo. Os agentes de inovação da companhia mapearam que 
não havia no mercado um seguro que atendesse as reais necessidades de Pessoas 
com Deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida. Com isso, a companhia lançou o Sompo 
Equipamentos de Mobilidade, que teve seu reconhecimento por meio do Prêmio Antonio 
Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, conferido pela Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização-CNseg, na categoria “Produtos e Serviços”. 

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


 
 
 
 
Serviço 
Reatech – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade 
Data: de 13 a 16 de junho de 2019 
Horários: 13 e 14, das 13h às 20h | 15 e 16, das 10h às 19h00 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda, São Paulo 
 
 
Sobre a Reatech 
 
Organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano, a Reatech – Feira Internacional de 
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade é considerada a principal feira 
do setor na América Latina. A cada edição, reúne cerca de 300 expositores dos 
segmentos de agências de emprego voltadas para pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, 
departamentos de recursos humanos, indústrias farmacêuticas, indústrias dos 
segmentos de animais treinados, veículos adaptados para deficientes físicos (carros, 
ônibus, vans), fabricantes de aparelhos auditivos, equipamentos especiais, materiais 
hospitalares, higiene pessoal, próteses e órteses, terapias alternativas, turismo e lazer. 
 
 
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 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  
Departamento de Comunicação e Marketing 
William Parron  
Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 
E-mail: wparron@sompo.com.br 
 
 


