
 
 

 

 

Executivos chegam para incrementar a 
atuação da área Comercial da Sompo Seguros  

 
Emerson Bueno assume a diretoria Comercial de Negócios Corporativos e Paulo 
Sequeira, a gerência de Gestão Comercial  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, acaba de contratar Emerson Bueno como diretor Comercial de 
Negócios Corporativos e Canais e Paulo Pires Sequeira como gerente de Gestão 
Comercial. A chegada dos executivos faz parte da estratégia da companhia de 
fortalecimento da estrutura comercial, por meio da qual tanto o trabalho de 
relacionamento quanto o de fomento de negócios são feitos por equipes dedicadas 
segundo as características de negócios e demandas de produtos para cada perfil de 
corretor de seguros parceiro da companhia.  
 
Emerson Bueno, diretor Comercial de Negócios Corporativos e Canais da Sompo 
Seguros, chega à companhia para liderar as áreas se Negócios Corporativos, 
Licitações, Bancassurance, entre outros. O profissional está há quase 30 anos na 
indústria de Seguros, com atuação em companhias seguradoras brasileiras e 
multinacionais e experiência nas áreas de gestão, vendas e liderança de equipes. Nesse 
período, esteve à frente de áreas de Negócios e relacionamento com corretores de 
seguros, bem como pelas estratégias de distribuição de produtos em diferentes regiões 
brasileiras. É formado em Administração de Empresas, com MBA pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e University California Irvine (UCI), além de concluir o Programa de 
Negociação Estratégica e Liderança pela Harvard Business School. 
 
Paulo Pires Sequeira, Gerente de Gestão Comercial da Sompo Seguros, conta com 
mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande 
porte nos segmentos de Seguros, Financeiro e Tecnologia. Atuou na criação e gestão 
de áreas de estratégia, planejamento e suporte para atender às estratégias de vendas 
nos mercados de Varejo e Corporate. Além da vivência em planejamento e estratégia 
da área Comercial e Novos Negócios, participou da liderança de grandes projetos de 
vendas, fusões e aquisições. O executivo é graduado e pós-graduado em Análise de 
Sistemas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Administração 
de Sistemas pela Faculdade Associadas de São Paulo, e com MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.  
 
“Iniciamos no ano passado uma nova abordagem na área comercial, por meio da qual 
buscamos ainda mais proximidade com os parceiros corretores, assessorias e 
plataformas de seguros. O Emerson e Paulo chegam para agregar suas experiências à 
estratégia da companhia de trabalhar com assertividade para conquistar share de 
mercado por meio do fomento de negócios e pela entrega de produtos e serviços 
simples, que atendam às necessidades dos clientes”, considera Fernando Grossi, 
diretor Executivo Comercial e de Marketing da Sompo Seguros. 
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo International, empresa responsável 
pelas operações comerciais de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do 
Japão. 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, Habitacional, Vida e Acidentes Pessoais), 
Corporativos  (Auto  Frotas, Empresariais, Condomínio, 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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