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TÍTULO: Projeto Combate à Dengue 

 

INTRODUÇÃO 

 

ORIGEM DO PROJETO 

 

O projeto “Campanha de Combate à Dengue” surgiu em 2010, quando as 

colaboradoras Adriana Boscov e Aline Gislene de Oliveira, da área de 

Sustentabilidade Empresarial da SulAmérica, se depararam com o contínuo 

crescimento e evolução dos casos de dengue no País e seu impacto nos 

colaboradores da SulAmérica. 

Os resultados divulgados na época pelo Ministério da Saúde eram alarmantes, o que 

despertou a vontade de realizar um projeto que contribuísse com a disseminação 

das informações sobre a dengue, para maior conscientização e mobilização dos 

públicos atendidos pela SulAmérica Seguros. 

 

Cenário 

Em 2010, os casos de dengue cresceram mais de 100%, em relação a 2009. Foram 

registrados no País, 1.011,548 casos ante 406.269 em 2009. Neste período, os 

estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia 

concentraram cerca de 71% dos casos1.  

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, junto com o Distrito Federal, apesar de 

terem apresentado baixo número de casos em comparação ao número de 

habitantes, foram os estados que demonstraram maior tendência no aumento da 

transmissão da doença.  

Em 2011, a doença apresentou uma queda de 25% em relação ao número de 2010, 

totalizando 764.032 casos em todo o País. Segundo o Ministério da Saúde, as 

                                                           
1
 Fonte:   http://noticias.r7.com/saude/noticias/casos-de-dengue-no-brasil-crescem 109% em 2010 - Saúde - R7 
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regiões mais afetadas foram sudeste e norte, totalizando mais de 50% dos casos. 

Só o estado do Rio de Janeiro registrou ,em 2011, a morte de 51 pessoas por 

dengue somente na capital, sendo 137 óbitos em todo o estado.  

Em 2012, o índice de contaminação da doença declinou consideravelmente, 

chegando a 87% menos casos. Foram 1.083 casos confirmados no período de 

janeiro a abril com 74 casos de óbito. A expectativa é que essa queda se mantenha 

até o final do ano de 2012.  

 

ORIGEM DO PROJETO 
Baseado em todas as estatísticas apresentadas anteriormente e no aumento de 

casos de contaminação por colaboradores, a primeira fase do projeto aconteceu 

durante o ano de 2010, quando foi iniciada uma campanha interna. Os resultados 

foram excelentes e com a perspectiva de aumento da incidência de dengue no País, 

foi decidido que, para 2011, o projeto ampliaria sua abrangência, atingindo clientes, 

corretores, prestadores, comunidades do entorno e colaboradores. 

Durante o ano de 2011, o projeto contou com diversas áreas da empresa, que 

contribuíram com ações direcionadas para seus públicos, possibilitando ainda mais 

acesso à informação. A campanha foi tão bem recebida que, em 2012, o projeto 

seguirá o mesmo formato do ano anterior.  

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

Diante de um cenário de grandes possibilidades de epidemia no País, as 

colaboradoras apresentaram o projeto “Campanha de Combate à Dengue” para 

aprovação da vice-presidência de Recursos Humanos. O principal argumento foi a 

atuação expressiva da SulAmérica no mercado de seguro saúde – que representa 

65% do total de prêmios da companhia – e o impacto que essa epidemia poderia 

causar na sinistralidade, bem como no absenteísmo dos colaboradores. Além disso, 

a iniciativa seria uma excelente oportunidade de engajamento com as diversas 

partes interessadas em questões relacionadas à saúde e qualidade de vida. 
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OBJETIVO DO PROJETO 

 

O objetivo principal do projeto é contribuir para aumentar a conscientização e 

mobilização dos colaboradores, clientes, corretores, prestadores de serviços e 

moradores das comunidades do entorno, sobre a responsabilidade de cada um no 

combate à dengue, principais cuidados e sintomas.  

Objetivos específicos: 

1. Ressaltar a importância do papel de cada um para uma mudança da realidade 

na epidemia da dengue, junto às comunidades do entorno, não só agindo, 

mas também fiscalizando e cobrando respostas das autoridades públicas;  

2. Para os colaboradores, além da disseminação de informações para 

prevenção do contágio, trabalhar o engajamento e a mobilização para o 

combate à dengue junto a seus familiares e amigos no bairro em que vivem; 

3. Para clientes, corretores e prestadores, trabalhar a disseminação das 

informações sobre a doença, contribuindo para maior conscientização, 

prevenção e combate à dengue.  

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A PARCERIA COM OUTRAS ÁREAS DA SULAMÉRICA 
O projeto iniciou, em 2010, com a coordenação da área de Sustentabilidade, que 

juntamente com a área de Comunicação Interna definiu as ações a serem realizadas 

e os materiais gráficos para uso na campanha. 

Nesse primeiro ano foi criada uma identidade visual e uma série de matérias que 

foram postados nos canais de comunicação interna, principalmente no Portal do 

Funcionário (intranet), especificamente para atingir o público interno da companhia – 

os colaboradores.  

Em 2011, com a expansão do projeto para clientes, corretores e prestadores, além 

das comunidades do entorno das unidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a área de 

Sustentabilidade convidou outras áreas da SulAmérica para compor um grupo de 
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trabalho com o objetivo de utilizar ferramentas mais apropriadas para atingir os 

públicos externos. Cada área ficou com a responsabilidade de desenvolver um plano 

de ação, sempre seguindo a orientação da campanha desenvolvida pelo Ministério 

da Saúde que naquele ano tinha como chamada “10 minutos pela Dengue”. 

Foram envolvidas as áreas de Comunicação Interna, Comunicação Institucional e 

Relação com a Imprensa, CRM e Maketing, Serviços Médicos e Relações com 

Colaboradores. 

A seguir descreve-se o plano de ação, público alvo e instrumentos de trabalho de 

cada área envolvida: 

 

 Comunicação Interna 

Público Alvo: Colaboradores 

Principais atividades: 

 Criação de logo e mascote para o projeto 

 Criação de lâminas quinzenais para o Banner digital da TV Corporativa 

com dicas de prevenção e controle da dengue  

 Criação do adesivo para os banheiros masculinos e femininos 

convidando os colaboradores a participar da campanha 

 Inserção de matérias semanais no Portal do Funcionário (intranet) com 

dicas de prevenção e combate à dengue 

 Inserção dos banners no Portal do Funcionário e na TV Corporativa 

(Elemídia) 

 Elaboração de perguntas para a coluna do Portal do Funcionário “Você 

Sabia?” 

 Criação de um quis que premiou 10 colaboradores no final da 

campanha 

 

Ferramentas utilizadas: 
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Portal do Funcionário – intranet da companhia, meio oficial de comunicação entre a 

SulAmérica e seus colaboradores. 

Elemídia – Conteúdo informativo apresentado em TV´s e disponíveis dentro dos 

elevadores das unidades da Matriz da SulAmérica , no Rio de Janeiro,  e na filial do 

Morumbi , em São Paulo. 

TV coorporativa – Meio de comunicação interno apresentado em televisões 

espalhadas nos corredores das duas principais unidades (Morumbi e Matriz), 

localizadas em todos os andares do prédio. 

Banner Digital – Banner animado em flash disponibilizado na home do Portal do 

Funcionário. 

Coluna Você Sabia? – Matérias com dicas disponibilizadas no Portal do Funcionário. 

Quis – Jogo de perguntas e respostas, divulgado aos colaboradores através do 

Portal do Funcionário. Os 10 primeiros a acertar as respostas receberam um kit com 

nécessaire, lápis e caneta ecológica. 

Adesivos – Material desenvolvido para adesivar espaços internos da empresa, com 

o objetivo de engajar o público interno. 

 

 Área de Comunicação Institucional e Relação com a Imprensa 

Público Alvo: Mídia externa 

Principais atividades: 

 Elaboração e publicação de matérias na mídia externa sobre o 

combate à dengue. 

 

 Área de CRM e Marketing 

Público Alvo: Clientes, corretores e prestadores 

Principais Atividades: 

 Inserção de dicas e frases sobre o combate à dengue no Facebook 

institucional da seguradora; 
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 Criação de peças de comunicação para divulgação externa – clientes, 

prestadores de serviço e Rádio Corretor (um canal de comunicação da 

online da SulAmérica que permite uma comunicação direta com os 

corretores de seguros de todo Brasil); 

 Matérias quinzenais no site institucional ; 

 Banner digital no site institucional; 

 E-mail marketing para prestadores, clientes e corretores. 

 

 Área de Serviços Médicos 

Público Alvo: Clientes e prestadores de serviços 

Principais Atividades: 

 Atualização do script utilizado no Call Center da empresa sobre 

questões de combate à dengue 

 

 Relações com Colaboradores 

Público Alvo: Colaboradores 

Principais Atividades: 

 Contribuição da área de saúde ocupacional na elaboração das 

matérias divulgadas no Portal do Funcionário; 

 

 Área de Sustentabilidade Empresarial 

Público Alvo: Todos os públicos atingidos pelo projeto 

Principais Atividades: 

 Coordenação da campanha junto às demais áreas; 

 Divulgação de matérias e dicas para o combate á dengue para as 

comunidades do Complexo São Carlos (RJ), Jardim Panorama e Real 

Parque (SP); 
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 Treinamento sobre o combate á dengue para os funcionários da 

SulAmérica no Rio de Janeiro e em São Paulo; 

 Realização de uma ação social na instituição “Instituto Central do 

Povo”, localizada na Gamboa (RJ) A ação priorizou o atendimento as 

crianças da instituição, com apresentação de um teatro infantil, 

desenho e pintura com temas relacionados ao combate à dengue. Foi 

realizado também um momento com os responsáveis e com moradores 

da comunidade da Gamboa, com a apresentação do teatro e com 

distribuição de folders explicativos. 

 

BENEFÍCIOS E RESULTADOS OBTIDOS 

O projeto realizou duas edições (2010 e 2011) e está se preparando para a terceira, 

que terá início em novembro de 2012. 

Os resultados alcançados até o momento demonstram o engajamento e participação 

dos colaboradores para maior disseminação do tema. 

As informações e dicas estiveram disponíveis no Portal do Funcionário para os mais 

de cinco mil funcionários da empresa. 

Os resultados são: 

 O conteúdo da Campanha de Combate à Dengue divulgado no site 

institucional recebeu acesso de 7.386.154 pessoas nas campanhas 

realizadas entre 2010 e início de 2012;  

 Mais de cinco mil  funcionários foram impactados com a comunicação interna 

disseminada nos diversos canais da companhia; 

 As comunidades do Jardim Panorama e Real Parque, em São Paulo, e a 

comunidade da Gamboa, no Rio de Janeiro, receberam informações para o 

combate à dengue, com orientação direta a 450 moradores e 200 crianças; 

 Posts no Facebook, rádio corretor e e-mail marketing com informações para o 

combate á dengue foram disponibilizados durante toda a campanha. 
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Os números apresentados demonstram o sucesso do projeto em suas duas edições, 

mas podemos dizer que o maior resultado obtido é poder atingir os públicos de 

interesse da SulAmérica Seguros – comunidades do entorno, clientes, corretores, 

prestadores e colaboradores – levando informações e dicas para prevenção e 

cuidados com a dengue.   

Além de atingir os públicos de interesse, podemos dizer que esse projeto 

proporcionou uma relação direta com os temas saúde e segurança do trabalhado, 

qualidade de vida e gestão de resíduos, conforme abaixo: 

 

 Em relação à Saúde e Segurança do Trabalho – A saúde do trabalhador é 

um conjunto de ações de vigilância e assistência para a promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação, submetidas a riscos e agravos advindos do 

ambiente de trabalho. A partir da Constituição Federal de 1988, a saúde do 

trabalhador passou a fazer parte das ações desenvolvidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), no artigo 200, inciso II, que definem as ações que 

competem ao SUS na área. A proposta do projeto Combate à Dengue vem de 

encontro a essa demanda, pois disponibiliza conteúdos que contribuem para 

a redução dessa doença e melhora da saúde das pessoas, reduzindo o 

absenteísmo e, consequentemente, garantindo a produtividade da 

companhia.  

 

 Em relação à Qualidade de Vida do Entorno – Preocupada com o 

desenvolvimento local das comunidades do entorno, a SulAmérica aposta em 

ações e projetos que contribuam para o desenvolvimento de lideranças 

comunitárias, apoiando o desenvolvimento da comunidade. O projeto 

“Campanha de Combate à Dengue” também contribui para esse item, já que 

permite que as lideranças e instituições sociais sejam orientadas para reduzir 

a contaminação e combater a dengue, multiplicando as informações na 

comunidade. 
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 Em relação à Gestão de Resíduos – A falta de gestão adequada de 

resíduos nos Municípios é um dos pontos críticos no combate à doença. A 

orientação e um trabalho de conscientização com as comunidades são  

fundamentais para que a mesma cobre de seus governantes a parte que lhe 

cabe.  Nesse sentido, desde 2009, a SulAmérica vem trabalhando o tema 

gestão de resíduos sólidos dentro das suas unidades de trabalho, 

reformulando e reforçando o programa de gestão de resíduos e firmando 

parcerias com empresas especializadas para que essa prática se multiplique 

e atinja um número cada vez maior de pessoas. 

o  Na coleta seletiva de lixo a parceria com a CRR – Centro de 

Reciclagem Rio, no Rio de Janeiro, e a empresa Multilixo, em São 

Paulo, foram fundamentais para que o resíduo gerado fosse separado 

e enviado para o destino correto. 

o  Na reciclagem de vidros automotivos, a SulAmérica firmou parceria 

com a AUTOGLASS. Todo o vidro recolhido pela SulAmérica em 

sinistros é encaminhado para a AUTOGLASS, onde a reciclagem é 

realizada. Somente no período de 2010 a 2011 foram reciclados 

1.365,127 toneladas de vidros automotivos. 

o Para as peças automotivas, a empresa parceira da SulAmérica é a 

ECOPALACE que, em 2011, reciclou 91,36 toneladas de peças. 

Todas essas iniciativas de descarte correto colaboram diretamente para a 

preservação do meio ambiente. Reduzindo a quantidade de resíduo liberados no 

meio ambiente, reduzem-se também as possibilidades de acumulo de água parada, 

aumento nos casos de enchentes e a proliferação do hospedeiro e transmissor da 

dengue. 
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CONCLUSÃO  

 

Hoje, as pessoas estão cada vez mais informadas e conscientes sobre os cuidados 

e os perigos da dengue. A importância do papel de cada um como protagonista 

dessa mudança tem sido fomentada a cada dia, mas mesmo assim, ainda 

percebemos um elevado número de pessoas contaminadas em diversos Municípios 

e, consequentemente, de internações e mortes decorrentes da doença. 

Comunicar a importância de colocar areia nos vasos de plantas, fechar as caixas 

d’água, guardar pneus em locais apropriados, dentre outras questões, não é mais 

suficiente para combater a doença. Precisamos ressaltar a importância do papel de 

cada um para que haja uma mudança dessa realidade, não só agindo, mas também 

fiscalizando e cobrando respostas das autoridades públicas. 

O papel da “Campanha de Combate à Dengue” circula por esse viés, orientando 

pessoas e motivando-as para que sejam protagonistas e multiplicadoras dessas 

orientações. 
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LISTA DE ANEXOS 

ANEXO I – Apresentação de resultados do programa combate a dengue de 2010 e 

2011 

Descrição: Informações dos resultados, fotos e peças utilizadas no programa em 

2010. 

Nome do arquivo: Anexo I_ SulAmérica contra a Dengue_completa 2010 a 

2011.ppt 

 

ANEXO II – Apresentação de resultados do programa combate a dengue de 2011 e 

2012 

Descrição: Informações dos resultados, fotos e peças utilizadas no programa em 

2011. 

Nome do arquivo: Anexo II_ SulAmérica contra a Dengue_completa Dez 2011 a 

Abril 2012.ppt 


