Grupo Sompo contrata Daniel de Rosa como novo
diretor executivo de Tecnologia da Informação no Brasil
O Grupo Sompo acaba de contratar Daniel de Rosa como novo diretor executivo de
Tecnologia da Informação no Brasil. O executivo, que atua há mais de 30 anos no setor de
TI em cargos de liderança em seguradoras, bancos e consultorias de mercado; chega para
contribuir com as estratégias de expansão do market share e a abrangência de atuação do
grupo segurador no mercado nacional.
“O Grupo Sompo é reconhecido no mercado por conta dos investimentos em inovação que
vem implementando nos anos recentes. Pretendo contribuir para que o grupo continue a
desenvolver novas soluções que, além de serem reconhecidas pela inovação, também
tragam mais eficiência e incrementem a jornada dos clientes junto à companhia”, destaca
Daniel de Rosa.
Daniel de Rosa conta com mais de três décadas de experiência na área de Tecnologia da
Informação, com atuação em empresas nacionais e estrangeiras dos setores de Serviços
Financeiros, Indústria Automotiva, Pesquisa de Mercado e Consultoria. Liderou gestão
global de TI e em áreas multifuncionais como Processos, Operações, Segurança da
Informação e Prevenção a Fraudes. Como executivo, liderou processos de estruturação das
áreas de TI e Negócios localmente e no exterior, desenvolveu planejamentos estratégicos
de TI alinhado à estratégia das companhias, além de comandar migrações de Datacenter,
reestruturações de processos de Operações com foco em eficiência e grandes projetos no
mercado financeiro e de seguros. É graduado em Ciências da Computação (Universidade
São Judas Tadeu). Em entidades representativas, já ocupou a posição de Membro e
Presidente do Conselho de Tecnologia da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) e
Coordenador da Febraban no GT de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB) do Banco Central do Brasil.
“O Grupo Sompo investe em infraestrutura e inovação na área de TI há anos, com foco
estratégico em dinamizar negócios e agregar valor no relacionamento com parceiros de
negócios e segurados. Daniel de Rosa é um profissional com ampla vivência de mercado e
sua chegada traz um olhar mais estratégico na condução dos investimentos que devem ser
implementados nos próximos anos”, destaca Alfredo Lalia Neto, CEO do Grupo 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
AcidentesPessoais); 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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