Sompo Seguros contrata executivo para dar suporte a
projetos de infraestrutura de TI e Transformação Digital
Novo superintendente de infraestrutura de TI, que conta com quase 40 anos de experiência
na área de tecnologia voltada a bancos e seguradoras, chega como parte dos investimentos
em capital humano especializado para dar suporte às estratégias de crescimento da
companhia
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos
seguradores do mundo, acaba de contratar Paulo Cesar Parcesepe como novo
superintendente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI). O executivo, que conta
com quase 40 anos de experiência na área de serviços de TI para o setor financeiro, chega
para contribuir na gestão de projetos que integram os investimentos da companhia em
incremento das soluções de tecnologia e transformação digital.
"Chego com desafio de contribuir com o provimento de uma infraestrutura de TI que suporte
o crescimento de negócios da SOMPO de acordo com a demanda, bem como a
implementação da transformação digital de nossos serviços”, afirma Parcesepe. “Nossos
projetos levam em conta sempre o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Com
isso, vamos conseguir trazer mais agilidade, alta disponibilidade, desempenho, segurança
das informações e custo x benefício adequado”, considera.
Paulo Cesar Parcesepe é formado em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC/SP) e conta com dois MBAs, um deles em Conhecimento, Tecnologia e Inovação e o
outro em Informática e Tecnologia Internet, ambos pela Fundação Instituto de Administração
da Universidade de São Paulo (FIA/USP). Conta com quase 40 anos de experiência na área
de serviços de TI voltados ao setor financeiro, tanto em empresas quanto em consultorias e
fornecedores de serviços integrados de tecnologia. Nesse período, desenvolveu projetos de
gestão nas áreas de Infraestrutura de TI, Telecomunicações, Segurança da Informação,
Sistemas de Aplicação e Gerenciamento de Projetos. Atuou em bancos e grandes
seguradoras, entre as quais, a Marítima Seguros, uma das marcas que deram origem à
Sompo no Brasil, quando liderou a implementação da área de segurança da informação, além
de projetos de Planejamento de Continuidade de Negócios, entre outros.
“A Sompo estabeleceu um plano de desenvolvimento e implementação de novos recursos de
inovação e tecnologia que vai dar suporte às estratégias de crescimento. Além disso, vamos
trazer mais ferramentas para interação com corretores de seguros e segurados, o que vai
melhorar substancialmente a experiência do cliente, a eficiência e eficácia da companhia”,
lembra Guilherme Muniz, diretor de TI da Sompo. “O investimento em capital humano é uma
parte importante dessa estratégia e o Paulo vai agregar, além do amplo conhecimento
acumulado em décadas de experiência, sua capacidade de liderar e gerir projetos de alta
sofisticação tecnológica que pretendemos implementar nos próximos anos”, conclui.
Sobre a Sompo Seguros S.A.

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 bemestar dos clientes.
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