
 

 

 

 

 

Sompo Seguros contrata executivos para incrementar 
estratégias de gestão dos ramos Automóvel e Auto Frota  

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, acaba e contratar Felipe Ribeiro como superintendente de produto 
Automóvel e Marcel Takara como gerente de produto Auto Frota. Com ampla experiência no 
mercado seguros, os executivos passam a integrar a equipe da Sompo Seguros com o 
desafio de incrementar as estratégias de desenvolvimento e gestão dos produtos Sompo 
Auto e Sompo Auto Frota. 
 
Felipe Ribeiro, superintendente de Produto Automóvel da Sompo Seguros, é graduado em 
Administração pela PUC-SP, pós-graduado em Planejamento Estratégico pela ESPM e com 
MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela FGV-SP. Conta com mais de 14 anos de 
atuação no mercado de seguros, com experiência em seguradoras nacionais e estrangeiras, 
nas quais ocupou posições como superintendente de produtos Auto Frota e Massificado, 
gerente de produtos Seguros Bancários: Prestamista, Habitacional e Cartões; bem como 
gerente de Planejamento Estratégico. 
 
Marcel Takara, gerente de Produto Auto Frota da Sompo Seguros, conta com mais de 25 
anos de experiência no mercado segurador. Atuou em companhias multinacionais na gestão 
e governança das áreas de Produto, Precificação, Subscrição e Serviços Terceirizados do 
ramo de Automóvel. Após 15 anos de atuação no mercado, retorna ao grupo segurador em 
que iniciou sua carreira profissional. É formado em Administração de Empresas (UNIP) com 
MBA Executivos em Seguros (IBMEC). 
 
 
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. 
 

Mais informações para a imprensa: 

Sompo Seguros 
Departamento de Marketing 
William Parron (wparron@sompo.com.br) 
Fones: (11) 3156-1451 / (11) 97241- 4382 
Sala de Imprensa da Sompo Seguros: https://sompo.com.br/press-releases/ 
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