
 

 

 

 

 

Sompo Seguros apresenta novos gerentes das filiais 
Belo Horizonte, Londrina, Salvador e Vitória 

 
Executivos têm o desafio de alavancar a abrangência da companhia e fomentar negócios 
em estados do Nordeste, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais 
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, acaba de anunciar novos comandos em quatro de suas filiais. 
Marcos Vinicius Sousa da Silva assume a gerência da filial Belo Horizonte (MG) após três 
anos à frente da filial Salvador (BA). Com isso, Marcelle Boldrin, que esteve cerca de 10 
anos na liderança da Filial Vitória (ES), é a nova gerente da filial de Salvador (BA) e passa a 
ser responsável pelo relacionamento comercial nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Já 
Alessandra Guimarães foi promovida à gerência da filial de Vitória com o desafio de 
potencializar o crescimento da companhia no Estado do Espírito Santo. Além disso, Adriano 
Rocha Dal’Jovem, que estava desde 2018 à frente da Filial Campo Grande (MS), assumiu a 
gerência da Filial Londrina (PR). 
 
Marcos Vinicius Sousa da Silva, gerente da filial Belo Horizonte da Sompo Seguros, atua 
na companhia há cerca de 13 anos. Com ampla experiência no mercado segurador do 
Norte/Nordeste, começou a carreira em Fortaleza (CE) e já foi gerente das filiais Salvador 
(BA), Belém (PA) e Manaus (AM), período em que alcançou o crescimento das operações, 
aumento na capacidade de distribuição e no cadastro de corretores, além de ter 
desenvolvido parcerias com assessorias de seguros com objetivo de ampliar o alcance da 
companhia nessas regiões.  
 
Marcelle Altoé Boldrin, gerente da filial Salvador da Sompo Seguros, atua há mais de 23 
anos no mercado de Seguros e esteve à frente da operação da Sompo no Espírito Santo por 
10 anos. Nesse período desenvolveu as estratégias de expansão comercial no Estado, que 
resultou na inauguração da unidade da companhia em Vitória, incremento da base de 
corretores e na ampliação da operação local. Também foi 2ª. Vice-Presidente do Clube de 
Vida em Grupo do Espírito Santo (CVG-ES). 
 
Alessandra Siqueira Guimarães, gerente da filial Vitória da Sompo Seguros, tem mais de 
23 anos de experiência em seguradoras nacionais, atuando sempre no mercado do Espírito 
Santo. Está na Sompo Seguros há cerca de dois anos, período em que contribuiu com o 
crescimento exponencial da operação, com trabalho de relacionamento com os parceiros 
corretores de seguros e, mais recentemente, com o desenvolvimento de parcerias com 
assessorias de seguro. Assume a gerência da filial Vitória com o desafio de aumentar a 
capilaridade da companhia, sobretudo nas cidades do interior do Espírito Santo.   
 
Adriano Rocha Dal'Jovem, gerente da Filial Londrina (PR) da Sompo Seguros, está no 
mercado segurador desde 2006. Já atuou na área comercial de corretoras de seguros e 
seguradoras multinacionais nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Está na Sompo 
Seguros desde 2015, quando foi contratado como Executivo de Contas na Filial Curitiba 
(PR). Em 2018 assumiu a gerência da Filial Campo Grande (MS) e, em 2021, foi transferido 
para a Filial Londrina (PR). É formado em Relações Públicas, Comunicação Organizacional 
e Negócios (UniBrasil), com pós-graduação em Comunicação e Negócios (FAE) e MBA em 
Administração e Negócios (ISAE/FGV). 
 
“A estratégia de crescimento da companhia passa pelo investimento no aumento da 
abrangência da marca nos Estados. Para isso, contamos com a experiência desses quatro 
profissionais que já trabalham para o fomento de negócios nas regiões pelas quais agora 
são responsáveis”, destacou Fernando Grossi, diretor Executivo Comercial e de Marketing 
da Sompo Seguros. “Colocamos a reconhecida competência dos nossos profissionais à 



 

 

 

 

serviço dos parceiros corretores, plataformas e assessorias de seguros, contribuindo para o 
número crescente na contratação das diferentes modalidades de seguros com os benefícios 
e vantagens que a Sompo tem a oferecer”, conclui o executivo. 
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo Holdings, um dos maiores grupos 
seguradores do Japão e do mundo. No Brasil, a companhia disponibiliza soluções completas 
em produtos e serviços de seguros com o objetivo de ser a seguradora mais simples e 
próxima para os clientes e corretores, com crescimento sustentável. Seu amplo leque de 
ofertas contempla Seguros Pessoais (Auto, Residencial, Vida e Acidentes Pessoais e 
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); bem como a área de Seguro 
Saúde.  
  
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: www.sompo.com.br 
 
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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