
      

 

Sompo anuncia Gisele Riglia como 
nova Superintendente de Precificação 

 
Com 16 anos de experiência em precificação, a executiva chega para incrementar o 
planejamento estratégico da área de Preços 
 
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, anuncia Gisele Riglia como nova Superintendente de 
Precificação. Com 16 anos de experiência em modelagem, precificação, subscrição de 
riscos e desenvolvimento de produtos de seguradoras internacionais, a executiva chega 
à empresa com o desafio de estruturar a nova área.   
 
“Fazer parte de um grupo como a Sompo Seguros é um desafio para minha carreira. 
Trago para empresa toda minha experiência em modelagem e precificação para que 
possamos aperfeiçoar as estratégicas do setor, sempre com foco em resultados e olhar 
voltado para Inteligência de Produto”, afirma Gisele Riglia. “A ideia é elaborarmos e 
atualizarmos nossos estudos de mercado para tomada de decisões cada vez mais 
estratégicas e capazes de aumentar nosso desempenho financeiro”, completa.  
 
Gisele Riglia é formada em Matemática e Estatística (USP), com Pós-Graduação em 
Estatística e Modelagem aplicada a Seguros (FECAP) e certificação internacional SIX 
SIGMA.  
 
 
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: 
RMA Comunicação 
William Parron (william.parron@rmacomunicacao.com.br) | (11) 2244-5905 / 98273-9071 
Adriana Leme (adriana.leme@rmacomunicacao.com.br) | (11) 2244-5934 / 98718-5398 
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