
 
 

Sompo promove workshop de gerenciamento de riscos 
 
Especialistas debateram fundamentos, novas tecnologias e recursos voltados à análise 
e gerenciamento de riscos e prevenção de sinistros 
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, promoveu o Workshop Gerenciamento de Riscos P&C, 
realizado nos dias 5, 8 e 9 de abril em sua sede na Capital Paulista. Organizado pela 
área de Gerenciamento de Riscos P&C da companhia, o evento teve como objetivo 
apresentar e levar a debate temas relacionados ao gerenciamento de riscos e 
prevenção de sinistros nas carteiras relacionadas a essa área, a exemplo dos ramos 
Residencial, Condomínio, Empresarial e Grandes Riscos, entre outros. “Essa foi uma 
ótima oportunidade para avaliar novas tecnologias, compartilhar e difundir as melhores 
práticas em engenharia e gerenciamento, bem como ampliar e qualificar profissionais 
envolvidos no processo de inspeção e análise de riscos”, considera Cesar Yukio 
Nagasse, gerente da área de Gerenciamento de Riscos P&C.  
 
O evento contou com cerca de 150 participantes, entre subscritores, inspetores e 
analistas de sinistros, que tiveram a oportunidade de passar por um treinamento com a 
equipe de Gerenciamento de Riscos P&C sobre análise de riscos, o novo modelo de 
relatório de inspeção e o book de recomendações da Sompo, ministrado pelo 
engenheiro de riscos da área, Jairo Benedito Cardoso. Além disso, foram convidados 
para apresentar temas relacionados às suas áreas de atuação, especialistas de 
empresas como IRB Brasil RE, ABPEX - Academia Brasileira para Prevenção de 
Explosões, Blue Fire Engenharia e Consultoria, Icon Tecnologia Termográfica, Fike 
Corporation, RBENGE Engenharia e Critério Experts.  
 
A termografia infravermelha na prevenção de interrupções e sinistros, sistemas de água 
para combate a incêndio, correlação entre problemas de iluminação e explosão de pó, 
riscos em áreas classificadas e protecionais e redes elétricas e seus riscos foram alguns 
dos temas tratados durante o workshop. “Além de unificar conceitos e critérios de 
análise de riscos com foco na subscrição, o evento também foi uma oportunidade muito 
significativa de troca de experiências entre todos os profissionais participantes”, 
acrescenta Nagasse. 
 
“Trabalhamos para nos antecipar às tendências e incorporar os recursos mais eficazes 
que garantam a eficiência da operação. Também trabalhamos para que a alta 
capacidade técnica de nossa equipe seja percebida como um diferencial pelo segurado, 
por conta da qualidade do serviço prestado”, avalia João Carlos França de Mendonça, 
diretor técnico de P&C da Sompo Seguros. “A companhia já conta com posição de 
destaque nos rankings nacionais em ramos como Condomínio, Residencial e 
Empresarial, por exemplo. O trabalho minucioso de nossa equipe pode apontar 
questões que, corrigidas, não apenas vão melhorar o risco para a companhia, mas 
também contribuir para evitar que ocorra um sinistro que poderia colocar o patrimônio e 
a vida do segurado em risco”, conclui o executivo. 
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 

http://www.sompo.com.br/


 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa do Grupo 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, que 
está no Brasil desde 1959; a companhia atua nas áreas de Seguros Corporativos (Auto 
Frotas, Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Engenharia, 
Responsabilidade Civil, Garantia, 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 Holdings tem sua origem no Japão, atua há 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. 
 
 
Informações para a imprensa: 
Sompo Seguros 
Departamento de Comunicação e Marketing 
William Parron 
Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 
E-mail: wparron@sompo.com.br 

 


