
Ninguém tem bola de cristal pa-
ra prever situações como a pró-
pria morte, uma rejeição amo-
rosa ou, puxando para a rotina
profissional, as idas e vindas
do mercado, seja qual ele for.
Mas não é tarefa hercúlea pre-
ver uma briga dura no mundo
empresarial. Para entrar com
força na área de seguros para
pessoas físicas, a multinacional
suíça Zurich Seguros lançou
campanha que usa o expedien-
te já usado por outras concor-
rentes, como a Bradesco Segu-
ros: fugir do tom sério do tema
para agarrar o consumidor com
graça e bom humor.

Há 25 anos presente no mer-
cado brasileiro, a seguradora fi-
cou mais conhecida no meio
empresarial do que entre pes-
soas físicas. Nos últimos dois
anos, um trabalho extenso de
reposicionamento no mercado
vem se desenvolvendo. A em-
presa adquiriu seguradoras mi-
neiras, emplacou uma joint ven-
ture com o Banco Santander,
contratou executivos e abriu
uma resseguradora local com
investimentos que chegaram a
R$ 100 milhões.

Esse, pelo visto, é só o come-
ço, indica Ivan Ferrano, chief
marketing officer da empresa pa-
ra a América Latina. “O grupo
global vê o Brasil como uma
oportunidade muito grande de
crescimento”, diz o executivo,
em entrevista. O foco para os
próximos anos deve ser mesmo
o país. “Mas não vamos deixar
de fazer ações em outros paí-
ses”, afirma.

Graça é diferencial

O reposicionamento de marca
passa por um reforço na área
de seguros para pessoas físicas.
E é aí que a Zurich vai enfren-
tar nomes fortes no mercado,
como a SulAmérica e a Porto
Seguro. “Temos uma história
no país, mas a marca não é co-
nhecida pela consumidor”, re-
conhece Ferrano.

A primeira fase da nova cam-
panha evidencia a importância
do mercado: o lançamento foi
no Fantástico, da Rede Globo.
Ferrano não revela, mas afirma
que o investimento é significati-

vo para o tamanho da empresa.
Desenvolvida pela agência

141 Soho Square, a campanha
faz graça com a questão da se-
gurança. Diz que não dá para
ter seguro contra certas situa-
ções da vida. E dá exemplos in-
sólitos: um estabaco em uma
poça d’água, a cara de pau de
banhistas que esperam o boca a
boca de uma linda salva-vidas
e um sonoro “não” em pleno al-
tar. Moral da história? Mas, dá
para assegurar os bens, o futu-
ro e a vida.

Ferrano, inclusive, encarou
a ideia nos bastidores. Experi-
mentou na pele as situações de
insegurança, como um inespe-
rado banho de água. “Queria
estar bem seguro de como
transmitir a mensagem. Não é
uma típica campanha de segu-
radora. É bem ousada”, arrisca-
se a dizer.

A campanha ficará no ar por
apenas três semanas. Depois, a
seguradora retoma as estraté-
gias após o Carnaval. Já entende-
ram o ritmo dos brasileiros. ■

Sócio-presidente do Grupo
Talent, Júlio Ribeiro teve seu
livro, Fazer Acontecer,
lançado nos anos 80, publicado
recentemente na Espanha.

Quais as principais mudanças

no mercado publicitário

desde que o livro foi lançado?

Em 20 anos, houve muitas
mudanças no mercado
publicitário. O livro foi traduzido,
mas representa uma outra
edição, revista e ampliada para
torná-lo contemporâneo.

Teve alguma adaptação

para o mercado espanhol?

Esse livro não trata de mercados
especificamente, ele trata de
princípios que regem a relação
das empresas com a publicidade.
Estes princípios são válidos
para qualquer país do mundo.
Um exemplo são os livros editados
nos Estados Unidos sobre a
matéria, que são perfeitamente
válidos para o mercado brasileiro
ou de qualquer outro país.

Quais os desafios dos

próximos anos?

Pessoalmente, acho que os
desafios básicos são dois.
O primeiro é a mudança das
características do consumidor.
Fizemos um teste com
comerciais dos anos 60 e o que
se constatou é que eles mudaram
no que diz respeito às pessoas
e cenário. O conteúdo, porém,
se manteve. A linguagem mudou.
Mas as propostas, não.
A publicidade funciona por
princípios que são imutáveis. Ela
lida com o desejo do consumidor
frente ao produto que você
anuncia. O segundo desafio é
lidar com a mudança dos meios:
internet, televisão e uma
infinidade de novos meios, que
estão à disposição de quem
anuncia. Os princípios, porém
continuam sólidos: o produto
e o desejo do consumidor
de possuí-lo. Quem conhecer
os princípios fará sempre
boa propaganda.

Zurich usa humor para
segurar a nova clientela
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Sócio-presidente do Grupo Talent,
e autor do livro Fazer Acontecer

A Zurich vai
enfrentar nomes
fortes como
SulAmérica, Porto
Seguro e Bradesco.
“A marca não
é conhecida pelo
consumidor”,
reconhece
o executivo
de marketing
Ivan Ferrano
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Conhecida no mercado de seguros empresarial, a multinacional suíça investe
em pessoas físicas com campanha em tom cômico para conhecimento da marca

“Quemconhecer os
princípios fará sempre
boa propaganda”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.




