
 
 

Sompo cresce quatro vezes mais 
que o mercado em Seguro de Transportes  

 
Já líder do segmento, seguradora passa a deter 15,1% de share de mercado e alcança 
evolução de 62,6% até julho deste ano com R$ 258 milhões em Prêmios Emitidos por 
conta de contratos fechados com empresas dos ramos Automotivo, Alimentício, Bens 
de Consumo, Varejo, Logístico e outros 

 
A estratégia de investimentos na expansão da carteira de Transportes fez a Sompo 
Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – alcançar um crescimento de 62,6% até julho deste ano. Nesse 
período, a companhia acumulou R$ 258 milhões em Prêmios Emitidos frente aos R$ 
158,7 milhões registrados no mesmo período de 2017.  
 
Esse crescimento é quatro vezes maior do que o observado pelo mercado como um 
todo nesse segmento e é resultado de contratos fechados com companhias de setores 
como indústrias Automotiva, Alimentícia e de Bens de Consumo; Varejo, Logística, entre 
outras. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor de 
Seguro de Transportes movimentou R$ 1,7 bilhão em Prêmios Emitidos entre janeiro e 
julho de 2018. Esse montante é 15% superior aos R$ 1,5 bilhão registrados em igual 
período de 2017.  
 
“O investimento em tecnologia, capital humano e um conceito de atendimento baseado 
em consultoria estratégica com impacto no negócio, que adotamos desde 2016, foi 
imediatamente percebida por corretores e segurados e fez nossa carteira de 
Transportes crescer exponencialmente”, destaca Adailton Dias, diretor de Produtos e 
Sinistros da Sompo Seguros.  
 
Depois de saltar do 6º lugar em 2014 para a liderança no ranking das seguradoras no 
ramo de Transportes em 2017, a Sompo agora aumenta sua representatividade ao deter 
15,1% de share de mercado, cerca de 5% acima da segunda colocada. “Com o seguro 
de Transportes da Sompo, o cliente passa a contar com toda uma infraestrutura que 
inclui a consultoria estratégica para minimizar os riscos de ocorrência de imprevistos 
que impossibilitem que a carga chegue intacta ao seu destino e dentro do prazo”, 
ressalta Adriano Yonamine, diretor técnico de Transportes e Auto Frota. “Com isso, o 
cliente ganha em eficiência da operação, geração de valor e fidelização de clientes; 
além da redução de perdas e impacto positivo com aumento no faturamento e 
lucratividade”, acrescenta.  
 
Prevenção 
 
Como parte da estratégia para aumentar a abrangência no mercado Sompo investiu em 
tecnologia e na contratação de profissionais reconhecidos no segmento de transportes, 
logística e gerenciamento de riscos. Além disso, a companhia, junto com empresas 
parceiras estratégicas da área de monitoramento, criou uma Central de Monitoramento 
própria, na qual profissionais dessas empresas parcerias estão alocados para efetuar 
atendimento exclusivo aos segurados da companhia. Cada profissional é responsável 
por um grupo de contas, as quais tem de monitorar, com toda a tecnologia disponível 
para esse fim. Isso permite um acompanhamento mais personalizado e qualitativo do 
trabalho de monitoramento. Além disso, a companhia disponibiliza um serviço de 



 
 
consultoria em gerenciamento de riscos, por meio do qual, os segurados contam com 
soluções tailor made de gerenciamento de riscos para cada embarque, considerando 
produto, rota, motorista e demais variáveis. Com isso, são estabelecidos planos que 
contribuem para fazer com que toda carga chegue ao seu destino. 
 
Outro exemplo dos serviços é a Assistência à Descarga. Por meio da Sompo Services, 
unidade de serviços da Sompo na área de Transportes, é feito o acompanhamento e 
vistoria nos seguros de Transportes internacionais com o intuito de minimizar o risco de 
prejuízo decorrente de avarias que podem ocorrer em mercadorias importadas ou 
exportadas. Com atuação em todos os portos e aeroportos do Brasil, a companhia conta 
com infraestrutura para intervir de forma ágil e cuidadosa por meio de um atendimento 
diferenciado para os clientes.   
 
Como resultado, enquanto a sinistralidade média do mercado até julho deste ano ficou 
em 53,6% (queda de 6,7% frente aos 60,3% contabilizados no mesmo período do ano 
passado), a Sompo registrou uma sinistralidade de 47,6% (queda de 10,3% frente aos 
57,9% apontados até julho de 2017).  
 
 
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.  
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