
 

 

Sompo Seguros é reconhecida entre os destaques 
em Gestão Saudável pela consultoria Great Place to Work 

 

A companhia foi a única seguradora da lista de dez empresas no Brasil reconhecidas pelas 
boas práticas voltadas à saúde física, mental e emocional dos colaboradores  
 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, foi premiada no Destaque GPTW Gestão Saudável 2021, que 
reconhece as empresas com boas práticas voltadas à saúde fisica, mental e emocional dos 
colaboradores. O levantamento é feito pela consultoria global Great Place To Work (GPTW) 
em parceria com a Aliança para Saúde Populacional – ASAP e ABRH Brasil. Das 133 
empresas inscritas nessa categoria, apenas dez foram reconhecidas e a Sompo Seguros é a 
única seguradora da lista.  
 

“Depois de estar na lista das Melhores Empresas para Trabalhar, atendendo ao levantamento 
criterioso da GPTW, receber mais esse reconhecimento nos traz a certeza de que as políticas 
e práticas de gestão de pessoas da companhia estão no caminho certo.” comenta Celso 
Ricardo Mendes, diretor Executivo da Sompo Seguros. “Desenvolvemos nossos programas 
de benefícios com base no respeito aos colaboradores. Reconhecimento, Orientação para as 
pessoas e pertencimento são alguns dos atributos expressos nos valores e cultura da 
companhia que orientam nossas estratégias e ações e também são percebidos no 
engajamento das equipes”. 
 

“Além dos benefícios, os programas de desenvolvimento de carreira, os treinamentos, 
feedbacks e as ferramentas de gestão são alguns dos recursos fundamentais na manutenção 
de um bom clima organizacional”, ressaltou Roberta Caravieri, Superintendente de RH. 
“Consideramos o resultado do levantamento uma conquista que é resultado do esforço de 
cada colaborador em contribuir para que a Sompo tenha um ambiente saudável, produtivo, 
de respeito à individualidade e potencialidade de cada um”, completa. 
 
 

As Melhores Empresas GPTW Gestão Saudável 2021 
 

Para participar da lista Melhores Empresas GPTW Gestão Saudável 2021, é necessário 
contar com quadro mínimo de 30 colaboradores, ser uma empresa certificada no último ano 
e responder ao questionário Gestão Saudável 2021. Esta é a terceira vez que empresas são 
reconhecidas no destaque Gestão Saudável. Das 133 empresas inscritas nessa categoria, 
apenas dez forma reconhecidas.  
 
 

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, 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/ 

http://www.sompo.com.br/
mailto:wparron@sompo.com.br
https://sompo.com.br/press-releases/

