
 
 

Sompo debate tendências e soluções  
para Seguro de Transportes durante a 6ª Expocist 

 
Seguradora é líder no segmento que registrou crescimento de 14,5% e R$ 1,5 bilhão em 
Prêmios Diretos no primeiro semestre de 2018 

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – marca presença durante o 6º. Simpósio Expocist, considerado o 
maior evento do mercado de Seguro de Transportes do País, que aconteceu no dia 23 de 
Novembro, no Hotel Sheraton - WTC, em São Paulo (SP). Durante o evento organizado pelo 
CIST – Clube Internacional de Seguros de Transportes, os participantes tiveram 
oportunidade de visitar o stand da Sompo e conversar com os executivos e especialistas 
sobre o panorama do mercado e as soluções da companhia para o segmento de 
Transportes. “A Sompo é participante assídua do evento. Essa é uma excelente 
oportunidade de encontramos nossos parceiros de negócios para debater as soluções para 
se antecipar às tendências do mercado”, ressalta Adailton Dias, diretor de produtos e 
sinistros da Sompo Seguros.   
 
A companhia desenvolveu uma estratégia de investimento em tecnologia e capital humano 
para conquistar mercado e, hoje, é líder no segmento de Seguro de Transportes. Desde 
2015, a companhia desenvolveu e lançou novos produtos e serviços de consultoria em 
gerenciamento de riscos que contribuíram com a queda nos índices de sinistralidade, 
economia de recursos dos segurados e com a melhora da performance da carteira. “Nosso 
investimento em logística e inteligência de mercado, entre outros fatores, nos propiciou um 
diferencial competitivo que foi reconhecido pelo mercado”, considera Adriano Yonamine, 
diretor técnico de Transporte e Auto Frota da Sompo Seguros.  
 
Seguro de Transportes  
 
Segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg, o segmento de Seguro 
Transportes alcançou cerca de R$ 1,5 bilhão em Prêmios Diretos no primeiro semestre de 
2018, o que representa um crescimento de 14,5% frente ao R$ 1,3 bilhão registrados em 
igual período 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.  
 
Informações para a imprensa: 

http://www.sompo.com.br/
http://cist1.hospedagemdesites.ws/
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