
 
 

Sompo Seguros contrata executivo e incrementa estratégia de 
suporte técnico à área Comercial e corretores de seguros    

 
Com 26 anos de experiência nas áreas técnica e operacional, profissional chega para 
integrar equipe responsável por ramos como Condomínio, Empresarial e Residencial, nos 
quais a companhia está entre as mais expressivas do mercado  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, acaba de contratar Elias Santos como novo gerente técnico para a 
área de Seguros Compreensivos (Condomínio, Empresarial, Residencial) e Habitacional. 
Com cerca de 26 anos de atuação no mercado, o executivo passa a integrar a equipe 
responsável por produtos que ocupam lugar de destaque nos rankings de seus segmentos. 
“A Sompo já é líder no ramo Condomínio e é a segunda no ramo Empresarial. Nossa 
estratégia para 2019 é a de implementar uma série de novidades, além de investirmos ainda 
mais no suporte que a área técnica pode dar à área comercial e aos corretores de seguros. 
O Elias é um especialista reconhecido no mercado e seu know how e experiência serão 
determinantes nesse processo”, destaca Fabiana Medina, superintendente técnica de RE 
Massificados da Sompo Seguros.  
 
Elias Santos é formado em Administração de Empresas, com Pós-Graduação em Gestão de 
Seguros. Atua há 26 anos nas áreas técnica e operacional na área de Seguros, com 
passagens por empresas tradicionais do mercado financeiro e de seguros. Ao longo desse 
período, atuou em diferentes linhas de negócios, tais como Vida, Ramos Elementares, 
Transportes, Garantia, entre outros. Nas companhias em que atuou, prestou suporte às 
áreas Comercial e de Subscrição para desenvolvimento de oportunidades de melhoria 
operacional e novas oportunidades de negócios. Atuou também em processos de fusão e 
aquisição de novas empresas, unificação de sistemas, processos e reestruturação de 
departamentos. 
 
 
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.  
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