
 
 

Sedgwick adquire serviços de regularização e gestão de sinistros Perigest em 
Portugal 

 

MADRID, a 1 de outubro de 2020 – Sedgwick, um fornecedor líder global de riscos, benefícios e 
soluções empresariais integradas com base na tecnologia, adquiriu a Perigest, uma empresa líder 
em regulação e gestão de sinistros em Portugal. A transação representa um passo importante 
para a Sedgwick como líder de mercado em Espanha e em Portugal e está em linha com a 
estratégia de crescimento de negócios internacionais da empresa. 
 
Fundada em 2006, a Perigest é especializada na prestação de serviços de regulação e 
gerenciamento de sinistros Marítimos e de Carga, Patrimoniais e de Responsabilidade. 
 
A empresa atende principalmente companhias de seguros nacionais e internacionais, corretores 
de resseguradores, gerentes de risco e empresas multinacionais e locais. 
 
Com a Perigest, a Sedgwick torna-se o maior prestador no mercado de sinistros com uma base 
de clientes robusta e forte experiência que proporcionará uma plataforma escalonável de 
crescimento na Península Ibérica. A aquisição também permite que a Sedgwick se torne a 
fornecedora líder de serviços de regulação de perdas e gerenciamento de sinistros em ambos os 
mercados. 
 
Ana Franco de Sarabia, Diretora Geral da Sedgwick Ibéria disse: “A transação permitir-nos-á 
otimizar o nosso posicionamento estratégico em Espanha e em Portugal e capturar futuras 
oportunidades de crescimento como o maior provedor internacional de regulação de perdas, 
carga e gestão de sinistros. Isso não apenas nos permitirá diversificar a nossa base de clientes e 
ajudar a Sedgwick a desenvolver a sua especialidade, mas também apoiará a nossa ambição de 
crescimento internacional e fortalecerá a nossa liderança nesta região ”. 
 
Comentando a referida aquisição, Botelho Vaz, Diretor e CEO da Perigest disse: “Com os recursos 
globais da Sedgwick e a nossa extensa experiência no setor local, estou confiante de que, juntos, 
temos as capacidades para atender à crescente demanda por serviços especializados de 
investigação de sinistros no mercado e impulsionar o crescimento em Espanha, Portugal e 
noutros países. Estou, portanto, animado para trabalhar com a Ana e toda a equipa Sedgwick 
Ibéria daqui para frente. ” 

# # # 



 
Sobre Sedgwick 
A Sedgwick é uma fornecedora líder global de riscos habilitados para tecnologia, benefícios e 
soluções de negócios integrados. Oferecemos uma ampla gama de recursos adaptados às 
necessidades específicas dos nossos clientes em acidentes, propriedades, marinha, benefícios e 
outros ramos. Em Sedgwick, através da dedicação e experiência de mais de 27.000 colegas em 
65 países, a empresa cuida de pessoas e organizações mitigando e reduzindo riscos e perdas, 
promovendo a saúde e a produtividade, protegendo a reputação da marca e contendo custos 
que podem impactar os resultados financeiros . O acionista majoritário da Sedgwick é The 
Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex e 
outros investidores de gestão são acionistas minoritários. Para obter mais informações, 
consulte sedgwick.com. 
 
Sobre a Perigest Lda 
A Perigest é uma empresa líder em gestão e regulação de sinistros em Portugal. Com escritórios 
em Lisboa e Porto prestamos serviços especializados em reclamações Marítimas e de Carga, de 
Propriedade e de Responsabilidade Civil. A Perigest foi fundada em 2006 para fornecer ao setor 
de seguros altos padrões de qualidade como uma empresa unificada e confiável. 
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