
O Marketing Direto se transformou nos últi-
mos anos em uma ferramenta de vital importân-
cia no setor de Previdência Privada e Seguros. Este
mercado usa a disciplina de forma efetiva desde o

final dos anos 1990, quando empresas estrangei-
ras chegaram ao mercado nacional e provocaram

conseqüentemente grande aumento da concorrên-
cia. "Nesta época o mercado iniciou uma busca de
diferenciação nos seguros e serviços oferecidos e o
Marketing Direto passou a ser uma ferramenta
importante do ponto de vista estratégico", explica
Valérie Cadier Adem, superintendente de Marketing
do Unibanco AIG. Uma das empresas que chegou
ao país é a Royal & SunAlliance Seguros - de
origem inglesa, com quase 300 anos de atuação e

presente em 27 países. Para não ficar atrás no
mercado brasileiro, ela também usa ferramentas
do Marketing Direto. Marcelo Biasoli, gerente da
área de gestão de clientes e comunicação externa,
conta que a alta competitividade do mercado de
seguros cria a necessidade de qualidade no aten-
dimento das seguradoras. "Isso se reflete nos pro-

cessos direcionados para cada público, proporcio-
nados pelo Marketing Direto. Estamos constante-
mente pesquisando e trabalhando para identifi-
car oportunidades no mercado, na busca de resul-
tados mais efetivos", diz.



Um dos principais motivos para a utilização
da disciplina no segmento é sua capacidade de
comunicar bem coda cliente, de forma envolvente

e diferenciada. Segundo Daniel Brumatti, diretor
geral da AdAgency, o grande diferencial oferecido
pelo Marketing Direto é a capacidade de transfor-

mar as complexas informações dos produtos ofere-
cidos em informações simples e focadas nas neces-
sidades do cliente. "O desafio das agências está
na forma de comunicar o que é vendido e quais os
benefícios dos produtos, fugindo de seus nomes
estranhos como PGBL, VGBL", explica o profissional
que já esteve do outro lodo do balcão, trabalhan-

do para algumas das principais seguradoras do
país. Biosoli chama a atenção para mais um fator:

a mensuroção de resultados. "O Marketing Direto é
muito importante porque possibilita o estabeleci-
mento de métrica de retorno e a mensuração dos
resultados dos ações", diz.

Uma forte característica do mercado de segu-
ros e previdência é a intermediação comercial rea-
lizada pelos corretores de seguros e aí, mais uma

vez, entram as técnicas de relacionamento. Marcus
Seves, superintendente de CRM e Internet da
SulAmérica Seguros e Previdência, confirma que
esses profissionais são o maior canal de vendas da
empresa. "Sendo assim uma das grandes metas é
fazer com que as ações de Marketing Direto tragam

benefícios não somente para a seguradora, mas
também para os corretores. Nossa filosofia é fazer
ações que ajudem a manter o relacionamento en-
tre o segurado e a seguradora, mas sem ferir o
relacionamento dessas duas partes com o corre-
tor", afirma Seves. Para ter êxito nesta tarefa pra-

ticamente todas as ações de Marketing Direto de-
senvolvidas pela SulAmérica são personalizadas
com o nome e o telefone do corretor do cliente,

incentivando que o contato em caso de dúvidas
seja feito direto com o profissional. Guto Cappio,

vice-presidente de criação da Sunset Comunicação
- agência que atende ao Unibanco AIG, Royal &

SunAIlionce e Porto Seguro - afirma que durante

a criação das ações o corretor nunca é esquecido
"Ele é sempre o centro de nossas ações, por isso
desenvolvemos estratégias de comunicação com o

objetivo de mantê-lo próximo à empresa, valori-
zando sua parcer ia e disponibi l izando um
ferramental de comunicação porá incrementar suas
vendas", explica.

Ferramentas utilizadas
Uma peculiaridade trazida por este relacio-

namento empresa-corretor-cliente é a possibili-
dade do uso da base de clientes das corretoras

para promover maior rentabilidade nas ações de
Marketing Direto. "É fascinante trabalhar com esse

segmento tão rico no universo de informações. Te-
mos a possibilidade de usar profundamente o CRM
criando estratégias B2B e B2C", diz Cappio, ao
refletir o ponto de vista das agências. Vale salien-
tar que as grandes seguradoras e bancos que ofe-
recem serviços de seguros e previdência possuem

umo área de DBM interna que atende a todas as
áreas da empresa, o que torno o banco de dados

ainda mais completo. "Com a área de DBM dispo-

nível podemos delimitar os perfis de clientes e trans-

formar os dados obtidos em informação e estraté-
gia, a fim de montarmos as campanhas,
acompanhá-las e mensurar seus resultados", ex-
plica a superintendente de Marketing do Unibanco

AIG. Os profissionais da SulAmérica reforçam que
a mola propulsora para o comunicação dirigida é
também a utilização do CRM. Segundo Marcus

Seves "o uso da inteligência de CRM é fundamen-
to! para o sucesso de uma ação de Marketing Dire-
to". Valérie confirma: "Com as ferramentas do CRM
mapeamos e identificamos os clientes mais rentá-
veis da companhia e estabelecemos com eles uma
régua de relacionamento: enviamos cartões de

aniversário pessoal e aniversário do plano, presen-
te de finol de ano, entre outras comunicações".

Quando se trata das fer ramentas de
Marketing Direto utilizadas, é interessante notar

que o segmento vole-se de todas elas, inclusive as
mais avançadas como mobile marketing. Na
SulAmérica, por exemplo, tanto a gestão de CRM



como de Internet ficam a cargo da mesma equipe
a fim de proporcionar integração total. "O uso inte-
grado de canais de comunicação não é nenhuma

novidade no mercado para alavancar a boa e ve-
lha venda ou renovação. As seguradoras usam as
mais diversas ferramentas do Marketing Direto,
sempre com o apoio do canal tradicional de ven-
das, que é o corretor", explica Flávia Padeti, aten-
dimento da RS Direct e uma das responsáveis pela
conta do Bradesco Seguros. A diversidade de ferra-
mentas utilizadas acontece em função da varieda-
de de produtos oferecidos. "Podemos integrar ações

on e offline, pois os produtos disponibilizados por
este segmento carregam uma diversidade incrível
de perfil, uma hora falam com o varejo de baixa

renda e em outra atingem CEOs de grandes
corporações", afirma o vp da Sunset.

Valérie, do Unibanco AIG, lembra que as fer-

ramentas utilizadas também são fundamentais

para o posicionamento da marca. "Nesta constru-
ção de posicionamento as ferramentas do Marketing
Direto são essenciais, assim como quando usadas
para estabelecer um relacionamento explorando
nossos diferenciais nos serviços prestados, já que
existe hoje 'comoditização' de produtos".

clientes,
Flávia ressalta a importância do Marketing

Direto no segmento para proporcionar vendas cru-
zadas. "A maioria das peças é totalmente

customizada conforme a necessidade e o perfil do
cliente. Se um cliente possui seguro de auto e está
fazendo um financiamento residencial, por exem-
plo, é muito pertinente ser comunicado sobre o
seguro residencial", lembra. Marcus Seves come-
mora os resultados com o uso de CRM e as demais
ferramentas de Marketing Direto: "foi possível au-

mentar em 9% o número de vendas cruzadas, em
8% do índice de renovação e 3,5% do índice de
satisfação com a empresa".

Para que a venda cruzada seja possível, a

preocupação com a atualização do banco de da-

dos é constante. Cada movimento do cliente é
medido e analisado para que a empresa decida

qual ação utilizar. "Acompanhamos a carteira
mensalmente e medimos as apólices vigentes,
suas renovações e cancelamentos. Para vida e
previdência monitoramos as contribuições men-
sais, aportes e resgates", enfatiza Valérie Adem.
Com essas informações em mãos é hora de anali-
sar o perfil do cliente e agir de forma personali-
zada. "Através dos estudos realizados consegui-

mos descobrir em quanto tempo após a compra
do primeiro produto o cliente estará 'preparado'
para uma segunda oferta. A SulAmérica utiliza a
primeira compra como base para outras e desta
forma conseguimos agir no melhor momento",

diz Marcus Seves.
Segundo Daniel Brumati, as empresas que

trabalham com seguros e previdência possuem um

banco de dados valioso que deve ser utilizado com

"Do ponto de vista da agência, um
fator interessante deste segmento é que
é preciso estar sempre atento ao proces-
so de abordagem, já que é um mercado
que envolve muitos detalhes. O sucesso
de uma ação depende muitas vezes do
alinhamento dos três clientes que devem
ser atingidos: pessoa física, pessoa
jurídica e corretores"
Daniel Brumatfi, diretor geral da AdAgency



Marcelo Biasoli, gerente da área de gestão de
clientes e comunicação externa da Royal e
SunAlliance.

inteligência. "Este é um dos pontos positivos deste
segmento, que proporciona ações de up-selling,

cross-selling, aquisição, retenção, entre outras",
enfatiza.

Resultados animadores
Com apenas 10 anos de existência, o

Unibanco AIG Seguros e Previdência tem orgulho
de hoje em dia ser a 4a seguradora mais impor-

tante do país, com 7,2% de participação no mer-
cado. A empresa utiliza as ferramentas do
Marketing Direto desde 2001, quando modernizou
sua área de comunicação - o que certamente con-
tribuiu para seu crescimento. Nesta trajetória, acu-

mula cases bem sucedidos. Um deles é uma ação
realizada em 2006, com utilização de mala direta
e e-mail marketing. "O mote da comunicação era
o incentivo ao aporte (contribuição espontânea)
enfatizando os benefícios da declaração no Impos-

to de Renda e a tranqüilidade para o futuro finan-
ceiro do cliente", explica Valérie. O resultado foi
uma taxa de retorno acima de 5% e ROÍ acima de

100%. Para todas as ações de Marketing Direto o
Unibanco AIG destina cerca de 25% da verba total
de comunicação, participação esta que tende a
aumentar dentro da perspectiva de crescimento da

carteira de clientes da companhia.
Já a SulAmerica Seguros, consolidada com

seus 6 milhões de clientes e 111 anos de história,
destaca o sucesso das ações de Marketing Direto na
retenção de clientes do seguro automóvel. "Chega-
mos a obter o aumento de 71 % no índice de reno-

vação sobre o grupo de baixa probabilidade de
renovar", conta o superintendente de CRM e Internet
da empresa.

Segundo Daniel Brumati o segredo para o
sucesso do Marketing Direto no segmento de segu-
ros e previdência é fazer campanhas fortes e

envolventes, que focam a necessidade do cliente e
não o nome do produto ou serviço, como é feito com
outros mercados. "Um dos cases de maior sucesso

que tivemos na agência foi feito com foco justa-
mente na necessidade do cliente. Usamos motes
como 'Eu procuro um seguro para minha família',

ou' Sou mulher e quero proteção'. Assim o cliente
é tocado de forma clara e objetiva, o que ajuda
também na escolha do produto certo para seu per-
fil", diz.

Propaganda e Marketing Direto juntos

Com o objetivo de manter a identidade da
marca em todas as campanhas, é tradicional que
as empresas que trabalham com seguros e previ-
dência integrem as áreas de propaganda e

Marketing Direto, mesmo que estas sejam
terceirizadas. "O trabalho das duas agências é sem-
pre integrado e todas as peças criadas são subme-
tidas à agência responsável pela comunicação
corporativa. Em muitas situações realizamos reu-

niões com a participação das duas agências a fim
de garantir a unidade das campanhas", conta
Marcus Seves. A rotina é a mesma no Unibanco
AIG, empresa que tem um departamento de
marketing responsável por coordenar a interação e
alinhamento de todas agências envolvidas na co-
municação.

Já a Royal & SunAlliance faz diferente: usa
uma mesma agência para as ações de Marketing
Direto e de publicidade. "Isso porque não temos
uma verba específica para o Marketing Direto, e
sim uma verba para comunicação. Também cen-
tralizamos porque o uso da disciplina é bem recen-
te, começou no ano passado", diz Marcelo Biasoli.
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