
 

 
Sompo nomeia nova gerente para a filial Manaus  

 
Executiva tem como missão dar suporte às estratégias de expansão da carteira da 
companhia na capital manauara  
 
São Paulo, 08 de Janeiro de 2018 – A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo 
Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo – nomeia Priscilla Alencar 
Marques como a nova gerente da filial Manaus da companhia. A executiva já atuava na 
Sompo Seguros como supervisora comercial desde agosto de 2016, agora assume a 
gerência e tem como desafio prestar consultoria às carteiras de clientes corporativos e de 
seguros massificados; bem como dar suporte às estratégias de expansão comercial da 
Sompo na capital manauara.  
 
Priscilla Alencar Marques já atua há mais de 12 anos no segmento de Seguros, com 
passagem por grandes companhias. Conta com experiência nas áreas administrativa e 
comercial. Já trabalhou com diferentes linhas de produtos, mas se especializou na área de 
Benefícios (seguros de Vida e Saúde). É formada em Administração de Empresas (Ciesa-
AM), com MBA em Gestão de Seguros e Resseguros.   
 
 
QUOTE: 
 
Eduardo Fazio de Arecippo, Diretor Comercial da Sompo Seguros para a Região Norte 
/ Nordeste: 
 
“A Sompo tem por política reconhecer o esforço dos colaboradores que superam as 
expectativas no desempenho de suas funções. A Priscilla já vinha realizando um excelente 
trabalho no atendimento de clientes importantes da companhia em Manaus, que é um 
mercado que ela conhece como poucos. Com a promoção para a gerência da filial, ela terá 
ainda mais condições de contribuir para que possamos expandir nossa atuação na região”. 
 
 
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.  
 
 

 

http://www.sompo.com.br/

