Sompo Seguros contrata executivos para áreas
Atuarial e de Gerenciamento de Projetos
Especialistas com ampla vivência de mercado chegam para incrementar o
desenvolvimento de áreas estratégicas da companhia com vistas no desenvolvimento
de negócios e conquista de market share nos próximos anos
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos
seguradores do mundo, acaba de contratar Daniela Carlos como gerente de PMO e
Vitor Neves Martins Puresa como gerente Atuarial. Os executivos passam a agregar a
experiência de anos de vivência no mercado segurador para incrementar as estratégias
de desenvolvimento de negócios para atender ao planejamento estabelecido para a
conquista nos próximos anos de market share nas diferentes regiões em que a
companhia atua no Brasil.
Daniela Carlos, Gerente de PMO da Sompo Seguros, conta com mais de 10 anos de
experiência nas áreas de PMO, Gerenciamento de Projetos (tradicional e agile) e
Escritório de Processos (foco lean) e Gestão Estratégica nas indústrias de Seguros e
Saúde Suplementar. Acumula expertise na aplicação de metodologias de Design
Thinking, Gestão Estratégica, Gestão de Riscos Empresariais, Controles Internos
e Compliance, na observância de regulamentações de entidades como ANS – Agência
Nacional de Saúde Suplementar, SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, bem
como na Lei Sarbanes-Oxley, instrumento jurídico norte-americano voltado à área de
Governança Corporativa e Compliance nas empresas. É graduada em Administração
com ênfase em Sistemas pelo IBMEC, com pós-graduação em International Business
pela Douglas College (Canadá). Também acumula certificações nas áreas de Riscos e
Sistema de Controle de Informação (CRISC - ISACA), Gestão de Projetos (PMP – PMI)
e Gestão Híbrida de Projetos (FLEKS Hybrid Model - FHM).
Vitor Neves Martins Puresa, Gerente Atuarial da Sompo Seguros, conta com 21 anos
de experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte no segmento
de Seguros, Consultoria e Auditoria Atuarial, além de sólida experiência em cálculos
atuariais, previsões orçamentárias e provisões técnicas de seguradoras,
resseguradoras, entidades de previdência e capitalização. É Graduado em Ciências
Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós-graduado em
Administração de Empresas pela FGV – Fundação Getúlio Vargas e Contabilista pelo
Instituto Cepat de Ensino.

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
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