Executivo da Sompo Seguros está entre os Profissionais
de Comunicação do ano do Prêmio Comunique-se
Executivo, que pela quarta vez está entre os profissionais de destaque, participou no
processo de integração que culminou no lançamento da marca Sompo no Brasil
Andre Gouw, gerente de Comunicação e Marketing da Sompo Seguros S.A., empresa do
Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos seguradores do mundo – está entre os
profissionais de destaque na categoria Profissional de Comunicação Corporativa da 16ª
edição do Prêmio Comunique-se. O executivo figura numa lista dos dez profissionais mais
lembrados por jornalistas, publicitários, profissionais e estudantes do segmento, bem como
internautas interessados no mercado de comunicação.
Esta será a quarta vez que Gouw está entre os profissionais de destaque. As outras três
aconteceram nas edições de 2013, 2015 e 2017. Agora já está aberta a 2ª etapa de votação
do prêmio, por meio da qual será dada distinção aos três executivos com mais votos. A
votação nesta fase acontece até o dia 8 de julho e pode ser feita por meio do link:
http://votacao.premiocomunique-se.com.br/. “Estar numa lista em que os profissionais são
indicados conforme a lembrança do público já é um reconhecimento importante. No caso do
Prêmio Comunique-se, que já é amplamente reconhecido e sempre conta com milhares de
indicações, o grau de relevância aumenta substancialmente”, comemora Gouw.
O executivo é o único representante de uma seguradora a estar entre os finalistas. Na
segunda fase, Andre Gouw concorre com profissionais de comunicação que atuam em
marcas de reconhecimento global nos ramos de Alimentação, Aviação, Automotiva,
Consumo, Eletrônicos e Tecnologia; para a etapa que define os três finalistas que
concorrem à premiação final. O Prêmio Comunique-se tem como objetivo reconhecer o
desempenho do profissional ou agência pelo conjunto do seu trabalho em determinado
período, ao invés de avaliar um trabalho específico. “Estar entre os profissionais mais
lembrados é um reconhecimento que devo compartilhar com a equipe de comunicação da
Sompo, sempre empenhada em levar ao mercado um entendimento do mercado de seguros
com uma linguagem atrativa e amigável”, complementa Gouw.

Construção de Marca
Andre Gouw atua há mais de 35 anos no mercado de comunicação, dos quais mais de 17
no setor de Seguros. Entre suas ações mais recentes, o executivo conduziu o processo de
construção e apresentação da marca Sompo, que completa dois anos no mercado brasileiro
em julho. O lançamento envolveu estratégias específicas para públicos interno e externo
(agentes de mercado, imprensa, corretores e segurados e público geral), além de
campanhas publicitárias em nível nacional. Atualmente está em veiculação uma campanha
multiplataforma de abrangência nacional que tem como mote criativo a confiabilidade da
seguradora de origem japonesa e traz Lyoto Machida - lutador brasileiro de MMA e Karatê como protagonista.
O processo para adoção da nova identidade da Sompo Seguros S.A. teve início em 2009,
quando a Marítima Seguros, uma companhia fundada em Santos (SP) há mais de 70 anos,
vendeu 50% de sua participação acionária à Yasuda Seguros, que atuava no Brasil desde
1959 e era subsidiária do Grupo Sompo Japan (hoje, Grupo Sompo Holdings). No início de
2013, o Grupo Sompo, por intermédio da Yasuda Seguros S.A., aumentou sua participação,
assumindo o controle acionário da Marítima Seguros S.A. Já em abril de 2014, a companhia

obteve a aprovação prévia da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, para se
incorporar, passando a se chamar Yasuda Marítima Seguros. A aprovação final do órgão
regulador foi concedida e publicada no dia 7 de outubro de 2014. Após conclusão do
processo de integração houve a decisão pela mudança da marca para Sompo Seguros S.A.,
já autorizada pela SUSEP e que passou a valer desde 1º de Julho de 2016.

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.

