
 

 
 

Sompo Seguros dissemina diretrizes estratégicas utilizando 
gamificação e promove engajamento entre seus colaboradores 

 
A conquista do espaço é o tema do jogo Conquistadores 2022 – O Jogo, que utiliza uma 
narrativa especialmente desenvolvida para gerar interação e disseminar os objetivos 
estratégicos e metas da companhia entre todos os colaboradores 
  
A Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – investiu em gamificação para disseminar os objetivos estratégicos 
estabelecidos para a companhia, de forma lúdica, entre seus colaboradores. “Para gerar 
entendimento e ajudar para que todos na companhia assimilassem a mensagem da melhor 
maneira possível, esses objetivos foram apresentados por meio de um Mapa Estratégico, 
que foi estruturado com o mote de uma jornada pelo espaço. Como o investimento em 
inovação e eficiência permeia boa parte de nossas iniciativas, buscamos utilizar um modelo 
diferenciado para que todos os colaboradores da companhia tivessem pleno conhecimento e 
estivessem engajados em nosso propósito”, destaca Sven Robert Will, Diretor Executivo 
Financeiro da Sompo Seguros.  
 
Para isso, a companhia contou com uma plataforma de gamificação desenvolvida pela 
Ludos Pro. Com o apoio dessa ferramenta, a seguradora pôde dar sequência ao storytelling 
da jornada no espaço que, aliada a técnicas de comunicação e aprendizagem, norteou à 
criação do Conquistadores 2022 – O Jogo. “Optamos por utilizar a gamificação como um 
canal de comunicação consolidador das informações pulverizadas na empresa, enfatizando 
a conexão entre diferentes temas com a estratégia da companhia. Por meio do jogo, as 
pessoas são estimuladas a conectar e relacionar causas e efeitos de seu trabalho aos 
objetivos estratégicos corporativos”, considera José Ricardo Paulino, Superintendente de 
Planejamento Estratégico, Projetos e Processos da Sompo Seguros.   
 
 
Conquistadores 2022 – O Jogo 
 
Conquistadores 2022 - O Jogo foi lançado em abril deste ano e é direcionado a todos os 
colaboradores da Sompo Seguros e de sua subsidiária, Sompo Saúde. Desde seu 
lançamento, já apresenta mais de 60% de adesão entre os colaboradores. Desses, mais de 
95% consideram a relevância do conteúdo muito boa ou ótima. 
 
A estrutura do jogo foi baseada na organização do mapa estratégico da companhia, que é 
estruturado sob os conceitos de Balanced Scorecard (BCS). As bases para gamificação 
foram criadas utilizando técnicas de design thinking, como o desafio de pano de fundo, que 
é se tornar Conquistador Sompo. Para isso, o usuário deve passar pelos desafios 
necessários para incrementar sua nave espacial, o que vai garantir condições para cumprir 
novas missões estratégicas a cada trilha lançada. 
  
Dessa forma, a experiência de jogo faz com que o jogador seja desafiado a completar 
tarefas que envolvam questões relacionadas às diretrizes estratégicas e políticas 
específicas já comunicadas por meio da Intranet ou pelos gestores de área. Além disso, o 
jogador também é incentivado a participar de desafios off-line, como treinamentos e 
participação em eventos da companhia, com o intuito de ganhar pontos para se destacar no 
ranking geral e receber moedas extras, que podem ser trocadas por produtos na loja dentro 
do jogo. 
 
Além dos comentários positivos apontados em levantamentos internos, o resultado na 
assertividade da comunicação e processo de aprendizagem também foram apontados em 

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


 
levantamentos feitos por empresas de consultoria que publicam rankings de mercado com 
parâmetros sobre a qualidade do ambiente de trabalho e clima organizacional.   
 
 
Inovação 
 
Vale considerar que o investimento em soluções inovadoras que permeiam processos e 
produtos já está inserido na cultura organizacional da companhia, que já conta com uma 
área com equipe estruturada especificamente voltada a essa finalidade.  
 
A área de Inovação da Sompo foi criada em 2017, quando foi desenvolvido um canal para 
que ideias de colaboradores pudessem ser convertidas em projetos que tivessem como 
objetivo criar oportunidades de negócios ou melhorar a experiência do cliente junto à 
seguradora. A priorização dessas ideias é definida por meio de uma plataforma que utiliza 
Inteligência Artificial. Essa ferramenta também é utilizada para nos apoiar no recrutamento 
dos agentes de inovação, que são os responsáveis por difundir a cultura e desenvolver 
projetos, logo depois de passarem por um treinamento específico para essa finalidade.   
 
Em julho deste ano, a Sompo Seguros alcançou posição de destaque entre as seguradoras 
no levantamento realizado pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC, para a quinta 
edição do anuário Valor Inovação Brasil.  
 
Internacionalmente, a Sompo conta com o SOMPO Digital Lab, que são laboratórios digitais 
distribuídos pelos principais polos de inovação do mundo, tais como Silicon Valey (EUA), 
Tell Aviv (Israel), Tokio (Japão), além das áreas de Inovação das demais subsidiárias da 
Sompo Holdings pelo mundo.  
 
 
 
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, Agrícola, 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 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. 
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