Sompo Seguros

Amigos (as),
A política de Portas Abertas, o respeito e a transparência sempre pautaram o
relacionamento da Sompo Seguros com nossos clientes, fornecedores e parceiros de
negócios. Foi com base nessa premissa que, nos anos recentes, muitas iniciativas
permitiram à Sompo Seguros se estabelecer como uma marca expressiva e de abrangência
nacional. E é por isso, que escrevo para contar que a Sompo Seguros está para dar início a
uma nova fase em seu posicionamento no mercado brasileiro.
A Sompo Seguros, em um alinhamento com a Sompo International, empresa responsável
pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, vai
concentrar os investimentos nos produtos do segmento Corporativo, área em que mantém
posição de liderança em diferentes ramos. Para isso, estabeleceu um acordo para a venda
de seus negócios de Varejo para a HDI Seguros, subsidiária no Brasil da Talanx AG, um dos
mais expressivos grupos seguradores da Europa. Os termos do acordo ainda estão sujeitos
à aprovação dos órgãos reguladores.
Com isso, a Sompo Seguros vai aliar seu conhecimento de mercado, sua infraestrutura e
equipe de especialistas das áreas técnica e comercial à expertise mundialmente
reconhecida da Sompo International para expandir a sua presença em novos nichos de
mercado por meio da integração de conhecimentos comerciais e de seguros especializados
no desenvolvimento de produtos, subscrição, resseguro, e Developer Experience (DX)
utilizando Inteligência Artificial. Isso vai permitir à companhia estar à frente das tendências
no atendimento das demandas dos clientes e garantir um ambiente propício para o fomento
de novas oportunidades aos nossos parceiros de negócios.
Nesse processo de transição, nossos clientes e parceiros continuam a contar com o suporte
da nossa equipe especializada para atendimento e suporte à venda de produtos de seguros
massificados. Todos os ativos relacionados à linha de Varejo serão transferidos para uma
nova sociedade seguradora a ser constituída pela Sompo Seguros e subsequentemente
vendida à HDI após a aprovação das autoridades regulatórias competentes, o que deve
ocorrer dentro de alguns meses.
Com isso, reforçamos o nosso compromisso de trabalhar para conduzir a Sompo Seguros a
um novo patamar no mercado brasileiro, por meio da oferta de produtos e serviços de
qualidade superior em ramos como Transportes, Riscos Nomeados e Operacionais, Riscos
de Engenharia, Lucros Cessantes, Compreensivo Empresarial (com Limite Máximo de
Garantia superior a R$ 30 milhões), Responsabilidade Civil Geral, Garantia, Fiança
Locatícia, Riscos Diversos – Equipamentos, Agrícola, Penhor Rural e Benfeitorias. Tudo
isso, sempre estabelecendo iniciativas para apresentar as soluções mais adequadas às
necessidades dos segurados e fomentar o desenvolvimento de oportunidades e
reconhecendo nossos parceiros de negócios.
Conte sempre conosco!
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