
 

Campanha de planejamento estratégico 
da Sompo Seguros conquista Prêmio Caio 2018 

 
Pelo segundo ano consecutivo, a seguradora é reconhecida pela principal premiação da 
área de eventos do Brasil 

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo – acaba de ser reconhecida na 19ª edição do Prêmio Caio, 
conhecido como o “Oscar dos Eventos”, com a premiação Prata na categoria Operação e 
Produção de Eventos pelo trabalho desenvolvido no lançamento da ação Conquistadores 
2022. A iniciativa, que concorreu com outros 20 cases, teve como finalidade apresentar o 
Mapa Estratégico com os objetivos de negócios até o ano de 2022 para todos os 
colaboradores da companhia. “Esse foi um projeto que demandou um trabalho criativo e 
operacional bastante substancial tanto da equipe da Sompo, quanto da agência responsável 
pela campanha. Mas nossos indicadores mostraram um aproveitamento de mais de 95% da 
ação, o que é um resultado excepcional”, afirma Andre Gouw, gerente de Comunicação e 
Marketing da Sompo Seguros.  
 
Sob o conceito Conquistadores 2022, a ação criada e desenvolvida pela Alternativa F 
Eventos contemplou o evento de lançamento que reuniu todos os colaboradores em um 
hotel, com o intuito de apresentar o mapa estratégico estabelecido para direcionar os 
negócios da empresa entre os anos de 2018 e 2022. Com o slogan “Todo espaço para 
irmos além”, a ideia era tornar cada colaborador um “conquistador”. Se valendo da ideia de 
uma viagem espacial, os colaboradores foram colocados como astronautas, protagonistas. 
Dessa forma, a mensagem transmitida foi a de que seria necessário o engajamento de 
todos para que os caminhos traçados e a direção pretendida pudessem ser alcançados com 
sucesso. Ao demonstrar que, se o mapa estratégico for compreendido e utilizado como 
direcionador, é possível a todos ir além e chegar exatamente onde pretendem no futuro. 
 
A ação contemplou uma série de teasers online e offline, como se fossem uma “contagem 
regressiva” para o evento. Também foi estabelecida uma ação de pré-lançamento com dois 
atores fantasiados de astronautas, entregando um teaser nas recepções em dois dos 
prédios da companhia em São Paulo (SP), para aguçar a curiosidade de todos. O evento de 
lançamento contou com foguetes e uma cenografia temática.  Além disso, o gerente de 
Planejamento Estratégico, Ricardo Paulino, fez toda a apresentação vestido de astronauta, 
quando também aproveitou o mote para reforçar o conceito da ação enquanto explicava 
cada item. Outro ponto foi que, na ocasião, foi instalada uma cápsula do tempo, na qual os 
os colaboradores puderam colocar seus objetivos para 2022, ano em que a cápsula será 
aberta e quando os participantes poderão refletir se os objetivos foram atingidos. “A ação 
abrangeu colaboradores do Brasil inteiro, com transmissão dos eventos online e uma 
logística de ativação e distribuição de brindes a fim de que todos fossem impactados da 
mesma forma pela campanha”, conclui Gouw.  
 
Bicampeonato 
 
Este é o segundo ano consecutivo em que uma campanha da Sompo é reconhecida pelo 
Prêmio Caio. No ano passado, a seguradora recebeu a premiação Prata na categoria 
Marketing Estratégico para Eventos por uma campanha de endomarketing também 
produzida pela Alternativa F Eventos, que apresentava para os colaboradores da companhia 
as vantagens e características do Seguro Residencial Supremo, produto que estava prestes 
a ser lançado à época e que tem o objetivo de contemplar as necessidades específicas dos 
proprietários de casas ou apartamentos (habitual ou de veraneio) com foco em imóveis de 
valor superior a R$ 2 milhão.  
 

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


 
Como parte da estratégia, os colaboradores foram surpreendidos com uma exposição de 
arte num primeiro dia, com imagens de joias, carros e objetos de alto valor. Numa outra 
etapa, receberam a informação de que esses “objetos” teriam sido supostamente roubados, 
incendiados e molhados e foram convidados a opinar sobre o que teria acontecido. Ao final, 
a divulgação de um vídeo trouxe a solução do mistério, além do sorteio de dois jantares. A 
iniciativa, que teve como objetivo reforçar os atributos do produto junto aos colaboradores 
da companhia, encontrou grande repercussão e foi uma das ações desenvolvidas no 
processo de lançamento de divulgação do produto. 
  
 
Sobre o Prêmio Caio 
 
O Prêmio Caio® é uma realização da Eventos Expo Editora, foi criado em 1999 e está em 
sua 18ª edição. Tem como missão promover, difundir e aprimorar a utilização de uma das 
mais modernas e eficazes ferramentas de marketing à disposição das empresas: a 
promoção comercial, o marketing promocional, o turismo de negócios e os eventos, 
elegendo as melhores empresas, profissionais e empreendimentos destes setores no país. 
Além disso, tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e 
profissionais da Indústria Brasileira de Eventos e Turismo, proporcionando reconhecimento 
em seu segmento e na mídia. Desde sua criação o Prêmio Caio® é gerido por um Conselho 
Diretor, que em 2017 é composto pela ABEOC Brasil – Associação das Empresas de 
Eventos; ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; ABRACCEF - Associação 
Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras; ACADEMIA Brasileira de Eventos e 
Turismo; AMPRO – Associação de Marketing Promocional; UBRAFE – União Brasileira de 
Promotores de Feiras; e UneDESTINOS - União Nacional das Entidades de Destinos e 
EXPO Editora. 
 
 
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 bem-estar dos clientes.  
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Sompo Seguros  
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