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Carolina Mandl 
 
Desenho animado, anjo da guarda e muito humor. Esses são alguns dos ingredientes das 
instituições financeiras para convencer os consumidores a comprarem seguros neste ano. Em um 
mercado em plena evolução no Brasil, a idéia é mostrar cada vez mais a importância desse tipo 
de proteção patrimonial.  
 
Segundo dados da Federação Nacional das Empresas de Seguros, Previdência e Capitalização 
(Fenaseg), somados os produtos de seguro s, previdência e capitalização, houve um crescimento 
de 12,84% no setor em 2002 em relação ao ano anterior. Desde 1995, o crescimento dos prêmios 
pagos têm sido constantes, e já somam R$ 42,5 bilhões. 
 
Se de um lado os consumidores estão mais ávidos por esse tipo de cobertura, as seguradoras 
também estão aprimorando as técnicas para vender seus peixes. A Unibanco AIG, por exemplo, 
lança logo depois do Carnaval uma campanha que tem como objetivo posicionar a marca no 
mercado. "Apesar de termos lançados vários produtos desde 1997, não sabíamos como fazer a 
divulgação deles", diz José Rudge, diretor-presidente da Unibanco AIG. 
 
A partir de agora, em campanhas criadas pela AlmapBBDO, a identidade da seguradora ficará a 
cargo do tradicional casal Unibanco e da hiena Hardy Har Har, dos desenhos animados Hanna 
Barbera. Com o refrão "ó vida, ó céus, ó azar", Hardy alerta Miguel Falabella e Débora Bloch, 
dupla de personagens criada pela W/Brasil, sobre a possibilidade de os mais diversos acidentes 
acontecerem.  
 
"Nossas pesquisas mostraram que o seguro está muito associado à burocracia. Por isso, além de 
lançarmos produtos mais simples, preferimos anunciar de uma forma clara e descontraída", 
explica o diretor-presidente. 
 
Se o filme inicial busca apresentar a Unibanco AIG à população, os próximos trarão os produtos 
específicos, principalmente seguros de automóveis, vida, residência, acidentes pessoais e 
previdência, de acordo com Rudge. Para isso, a empresa reservou uma verba de marketing de R$ 
18 milhões, soma 20% superior ao montante de 2002. O objetivo dos investimentos é repetir em 
2003 o crescimento que a Unibanco AIG conseguiu em 2002: 25% a mais, ou R$ 2,6 bilhões em 
prêmios e contribuições. 
 
Os produtos de seguro também serão a prioridade do departamento de marketing do BankBoston 
neste ano. Apesar de não ter uma seguradora, a instituição financeira quer divulgar sua corretora, 
que, no ano passado, passou por uma reestruturação. Boa parte da verba de marketing de R$ 35 
milhões que o banco reservou para este ano será usada para a promoção dos seguros que 
distribuem.  
 
"Queremos mostrar que o seguro é fundamental para a proteção do patrimônio do nosso cliente", 
afirma Claudia Pagnani, responsável pela área de marketing do BankBoston. A agência Leo 
Burnett é a encarregada de convencer pelo menos 20% dos correntistas do banco disso em uma 
campanha que será lançada em meados de abril. 
 
O Itaú Seguros continua colocando em cena o anjo da guarda, personagem engraçada que associa 
a proteção de um seguro à figura angelical. O diferencial da estratégia deste ano, porém, será 
uma campanha voltada para os próprios corretores. 
 
"O ícone do anjo tem se mostrado bom para o negócio, mas os grandes vendedores de seguro no 
Brasil são os corretores", diz Sérgio Valente, vice-presidente de criação da DM9DDB, agência da 
Itaú. Por isso a partir do final de março haverá um canal de comunicação na mídia direto com o 
corretor, no qual o profissional terá dicas de como vender mais e melhor. 
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