
 

 
Alfredo Lalia Neto assume o cargo 

de CEO da Sompo Seguros no Brasil 
 
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, anuncia que Alfredo Lalia Neto, assumiu na segunda-feira, dia 4 
de janeiro, o cargo de CEO da companhia no Brasil.  
 
O executivo passa a ocupar a cadeira após ter sido indicado para o cargo no último dia 
24 de dezembro, quando declarou: “É uma honra ter a oportunidade de contribuir com o 
futuro da Sompo Seguros. A reconhecida cultura de inovação da empresa e 
colaboradores engajados fazem da companhia uma organização única e bem 
posicionada no mercado brasileiro. Estou ansioso para iniciar o trabalho com a equipe da 
Sompo Seguros, para que possamos impulsionar um crescimento sustentável e lucrativo 
juntos”. 
 
Alfredo Lalia Neto chega à Sompo Seguros após mais de 27 anos de experiência no 
setor de Seguros. Nesse período, ele ocupou diferentes cargos de liderança, entre os 
quais; Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer) e Diretor de 
Subscrição (CUO - Chief Underwriting Officer); além de CEO em duas grandes 
seguradoras do Brasil. Lalia Neto iniciou sua carreira em uma empresa predecessora da 
Sompo no Brasil. 
 
 
Sobre a Sompo Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa da 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, fundada no 
Brasil em 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 tem sua origem no Japão, atua há mais de 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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