
Sompo Seguros assume o 1º lugar no 
ranking brasileiro de Seguros de 

Transportes 
 

A conquista foi confirmada após a atualização dos dados estatísticos feita pela 
SUSEP, órgão que regulamenta o mercado de seguros brasileiro 

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – é a 1ª no ranking das seguradoras no ramo de Transportes, 
de acordo com dados da SUSEP. Em 2017, a empresa registrou um crescimento de 
34% em sua carteira de seguros de Transportes, que atingiu R$ 340 milhões em 
Prêmios Emitidos e melhorou 0,5 ponto percentual a sinistralidade em relação ao ano 
de 2016. 
  
A conquista é sinônimo dos esforços da companhia, que saiu do 6º lugar em 2014, entre 
as seguradoras do Brasil no ramo de Transportes, para líder do segmento, menos de 
três anos após o início dos investimentos nesta Carteira. 
 
“Os constantes investimentos da Sompo, sobretudo em pessoas, ferramentas de 
tecnologia da informação e novas metodologias em Gerenciamento de Riscos, foram 
capazes de otimizar processos e permitir que aproveitássemos todo o know how das 
nossas experientes equipes Técnica, Comercial e de Sinistros em prol dos nossos 
Clientes e Corretores”, comenta Adriano Yonamine, Diretor da área de Transportes da 
Sompo Seguros. 
  
Ano de conquistas 
Em 2017, a Sompo Seguros conquistou importantes clientes no setor de Transportes, 
como é o caso do Grupo Volkswagen, passando a ser líder do Programa de Seguros de 
Transportes do Grupo - que envolve as marcas Audi, MAN e Volkswagen para o triênio 
de 2018 a 2020. 
  
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, Transportes, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais Coletivo, Empresariais 
Segmentados, Riscos Diversos, 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 129 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. 
 
 


