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Os consumidores norte-americanos 
que buscam uma companhia de seguros 
certamente estão passando longe da 
AIG. Mesmo profissionais de comuni-
cação acostumados com crises de ima-
gem das piores espécies balançaram a 
cabeça negativamente para as últimas 
atitudes do gigante do setor, que não 
somente se tornou o nome mais relacio-
nado à cobiça do mercado financeiro, 
como também aparece como uma em-
presa que contraria a própria natureza 
do seu negócio.

Primeiramente, em outubro, a AIG 
— logo após ter recebido um socor-
ro de US$ 85 bilhões de dinheiro do 
contribuinte dos EUA — decidiu levar 
adiante um encontro de executivos 
em um resort luxuoso na Califórnia, 
uma movimentação qualificada pelo 
presidente Barack Obama durante 
um debate de sua campanha como um 
comportamento “ridículo”. E na sema-

na passada, o público soube que a AIG 
gastou US$ 165 milhões (também do di-
nheiro do contribuinte) em bônus para 
executivos, o que ocasionou intensas 
críticas em programas de televisão e 
uma nova observação de Obama.

A resposta da AIG: os bônus servem 
para ajudar a manter grandes talentos 
e precisaram ser concedidos porque 
faziam parte do contrato. Isso acabou 
gerando muitas notícias danosas para a 
companhia na mídia na semana passada, 
dando conta de que a seguradora deu 
mais de US$ 1 milhão para 73 pessoas. 

Onze delas não trabalham mais para 
a companhia, e uma faturou US$ 4,6 
milhões. (N.R: na quarta-feira passada, 
o presidente da seguradora Edward 
Liddy reconheceu que o pagamento de 
bônus foi “repugnante” e solicitou aos 
executivos que receberam compen-
sações superiores a US$ 100 mil que 
devolvessem a quantia e que alguns já 
o teriam feito).

Desconsiderando o fato de que 
está lidando com dinheiro público, a 
AIG atua ainda em um mercado em 
que precisa de confiança para man-
ter os consumidores. Eric Dezenhall, 
presidente e fundador da consultoria 
de comunicação Dezenhall Recursos, 
afirmou que toda a cobertura negativa 
afetará em muito suas relações com 
os consumidores. Ele diz ainda que 
a questão do bônus é “incendiária” 
e que a maior parte das pessoas não 
está disposta a deixar isso passar, e 

AIG sem bônus
Ao conceder incentivos para seus executivos com dinheiro público,  
a seguradora ganhou um problema grande para sua imagem

quer explicações por ter sido passada 
para trás.

“Tenho visto pessoas falando sobre 
reter pessoas e dar bônus, e esse argu-
mento não é absurdo”, diz Dezenhall. “O 
problema é o momento em que isso é feito 
faz com que ninguém seja receptivo a essa 
mensagem”, analisa.

Caminho árduo
Em outras palavras, um mercado 

baseado da confiança, como no caso 
de seguros, não oferece uma saída 
fácil para uma crise de imagem como 
essa. E talvez jamais ofereça. “Há um 
transbordamento originado pelos pro-
blemas gerais de imagem em relação 
aos consumidores, porque isso faz as 
pessoas pensarem sobre a viabilidade 
da companhia”, diz ele. “Seguros são 
uma coisa visceral. Se você pensou que 
as chances de sua apólice não estar ali 
fossem de uma em cem, você vai para 
outra empresa em nome da segurança”, 
lembra.

Para Dezenhall, essa não é uma 
situação típica de crise na qual uma 
empresa contrata uma companhia de 
gerenciamento de imagem e lança uma 
campanha e um site para contornar o 
estrago. “Isso está muito fora dessa 
estratégia, porque está em um nível 
estratégico e político mais amplo. An-
tes de pensar sobre táticas para isso, 
você precisa primeiro remover o tumor 
maligno”, afirmou.

Ele não acredita que uma campanha 
de marketing de qualquer natureza seja 
a resposta. “Contrariando o que os meus 
colegas de mercado irão pregar, uma 
campanha publicitária apresentando ga-
rotinhas com flores e falando sobre como 
a AIG se preocupa com os consumidores 
é uma completa perda de dinheiro”, diz, 
“especialmente diante de um clima em 
que sua sobrevivência como empresa é 
tema de debate todas as noites no noticiá-
rio”, completa.

Comunicação
Nem todos concordam com esse 

ponto de vista. Torod Neptune, vice-
presidente de relações públicas da 
Waggener Edstrom, afirma que a AIG 
precisa fazer algo e que pesquisas recen-
tes de sua agência indicam isso. “Nossos 
estudos mostraram que está claro que 
os consumidores querem ouvir o que 
as instituições financeiras têm para 
falar, embora elas não o façam”, diz. A 
agência entrevistou mil consumidores, e 
muitos deles disseram que sequer estão 
recebendo informações de seus próprios 
bancos. “Por causa disso, a AIG precisa 
se comunicar agressivamente”, conclui.

O estudo concluiu que 44% das pes-
soas ouviram argumentos recentes das 
instituições financeiras, mas a imagem 
que tinham delas piorou depois dessa 
comunicação; 38% não ouviram nada; e 
11% se sentiram melhor em relação a esse 
segmento de empresas depois de ouvir 
suas mensagens.

“Além da AIG, o mercado financeiro 
todo tem a necessidade de comunicar 
o que está fazendo. E para empresas 
que receberam verbas do contribuinte, 
a importância disso é muito maior”, 
analisa Neptune. A AIG não respondeu 
a Ad Age.

Os premiados trabalhos da dupla 
britânica Tony Davidson e Kim Papworth 
nos últimos anos trouxeram uma recom-
pensa para ambos, que se tornaram na 
semana passada sócios da Wieden + Ken-
nedy, com participação direta nos lucros 
da empresa. Os diretores executivos de 
criação do escritório londrino da rede 
são os primeiros a atingir esse status na 
agência desde 1996. Outro fator inédito 
é a entrada de gente de fora do escritó-
rio de Portland na sociedade, que agora 
conta com sete pessoas.

Uma delas é Dan Wieden, que também 
é o presidente. “Se você quer se tornar 
sócio da Wieden + Kennedy, precisa ser 
um pouco santo e um pouco maluco. 
Ninguém exemplifica melhor isso do 
que Tony e Kim. Eles ultrapassaram bar-
reiras, quebraram regras, empolgaram 
corações e chocaram o mundo. Não há 
nenhuma agência, em qualquer lugar, 
que seja mais amada e respeitada do que 
a Wieden + Kennedy de Londres”, disse 
ele, em comunicado.

Com uma dose de exagero, na opinião 
de alguns, mas muitas outras de justiça, 
essa afirmação deve ser analisada à luz 
do trabalho já entregue pela dupla ao 
mundo. Conhecidos pelas campanhas de 
Honda e pelo trabalho que possibilitou a 
conquista da conta global de Nokia, Da-
vidson e Papworth foram responsáveis, 
por exemplo, por “Cog”, um comercial 
de dois minutos em que diversas peças 
de um carro formavam uma interessante 
reação em cadeia, para apresentar o mo-
delo Accord. Outro destaque foi “Grrr”, 

filme lúdico e multicolorido que divulgava 
o motor a diesel limpo e silencioso da 
marca, e que levou para Londres o Grand 
Prix de Film em Cannes em 2005, além 
de um Titanium Lions.

Depois de voltar às manchetes em 
2006 com um anúncio que pintou o 

artilheiro inglês Wayne Rooney com a 
bandeira do país, para a Nike, Davidson 
e Papworth repetiram a dose em 2008, 
quando arriscaram sua reputação em 
um comercial ao vivo, transmitido pela 
TV britânica, na qual pára-quedistas 
precisaram formar nos ares da Espanha 
as letras da palavra Honda. Soube-se 
que um dia depois da exibição, o avião 

utilizado nesta ação acabou caindo, 
matando duas pessoas, nenhuma rela-
cionada à ação.

Davidson e Papworth trabalham 
juntos desde 1985, tendo passagens por 
Boase Massimi Pollitt, Leagas Delaney e 
BBH, antes de chegar à atual agência em 

2000, como co-diretores executivos de 
criação. De lá pra cá, a Wieden + Kennedy 
atingiu um aproveitamento de 80% nas 
concorrências de que participou, além 
de conquistar em 2007 e 2008 o título de 
“Melhor Agência para se Trabalhar”, da 
revista Campaign, sem contar os prêmios 
para as campanhas.

Felipe Turlão

Wieden + Kennedy tem novos sócios

Tony Davidson e Kim Papworth elevaram a importância do escritório londrino 
da rede nos últimos anos, especialmente por causa do atendimento à Honda
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