
 

 

Sompo Seguros contrata Graziela Souza 

como nova gerente da área jurídica 
 

Especialista, que conta com mais de dez anos de experiência em seguradoras multinacionais, 

chega para contribuir com as estratégias jurídicas voltadas aos objetivos de negócios da 

companhia 

 

A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 

seguradores do mundo, acaba de contratar Graziela de Oliveira Souza como nova gerente 

do Departamento Jurídico. A advogada, que conta com mais de 10 anos de experiência em 

departamento jurídicos de seguradoras multinacionais, chega para contribuir com as 

estratégias e orientação jurídica aos clientes internos e externos da companhia com o foco 

na prevenção e melhor condução de acordos e demandas. “Atualmente há vários recursos 

jurídicos que minimizam as possibilidades de controvérsias. Eles vão desde a elaboração de 

um contrato que prevê todos os aspectos necessários ao negócio até a orientação ao 

segurado demandado judicialmente por um terceiro, por exemplo. Com isso, os mecanismos 

de gestão e atuação preventiva sempre trazem resultados efetivos para a companhia”, 

ressalta Graziela.   

 

Graziela de Oliveira Souza é advogada especialista nas áreas de Contratos e Contencioso 

Cível de Massa. Atua efetivamente na advocacia empresarial, consultiva e contenciosa, com 

foco em matérias relacionadas ao Direito Civil, Consumidor, Securitário e Contratual, entre 

outros. É formada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, com especialização em 

Processo Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também conta com MBA 

Executivo em Seguros e Resseguros pela Funenseg – Escola Nacional de Seguro. Tem mais 

de 10 anos de experiência em departamento jurídicos de seguradoras multinacionais, além 

de ter atuado em escritórios de advogados.  

 

“A companhia tem investido substancialmente em capital humano altamente qualificado e 

com o conhecimento e experiência no segmento de seguros. A Graziela chega para integrar 

o trabalho de gestão do departamento Jurídico, que atua com foco em contribuir com as 

estratégias de negócios da Sompo”, afirma Isabel Cândido Willig, superintendente jurídico da 

Sompo.  

 

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: 
Sompo Seguros  
Departamento de Comunicação e Marketing 
William Parron  
Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 
E-mail:wparron@sompo.com.br 
 

 


