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Banco do Brasil unifica ações de 3 empresas para liderar mercado  
 
O vice-presidente de Varejo e Distribuição do Banco do Brasil, Edson Monteiro, anunciou ontem, 
no Rio, que a instituição financeira está lançando a marca BB Seguros para representar em todas 
as ações de comunicação as empresas de seguros do conglomerado Aliança do Brasil, 
Brasilveículos e Brasilsaúde. O executivo afirmou que a partir dessa mudança a meta é de assumir 
a liderança em todos os segmentos de atuação. Prazo para isso não foi estabelecido.  
 
– Os concorrentes que nos aguardem, pois a BB Seguros será a número um do mercado de 
seguros em todas as modalidades onde atua – afirmou Monteiro, que adiantou ser de, no mínimo, 
15% o crescimento esperado este ano para as receitas de serviços e de retorno sobre os 
investimentos das três empresas, que no ano passado alcançaram R$ 367,6 milhões.  
 
Monteiro esclareceu que a razão social das três empresas e a divisão societária de cada uma delas 
não sofrerão nenhuma alteração já que a BB Seguros será apenas uma marca virtual para 
melhorar as ações de comunicação, facilitar a identificação de produtos e atingir um alto grau de 
padronização que contribuirá para aproximar ainda mais o Banco do Brasil de seus clientes. 
 
A padronização de marca, segundo Monteiro, foi apontada como necessidade para os negócios de 
seguros do Banco do Brasil em pesquisa realizada pela instituição financeira. O executivo 
acrescentou que foi decidido deixar fora do guarda-chuva BB Seguros os segmentos de 
capitalização, por ser produto bancário, e o de previdência porque já é conhecido e tem presença 
forte no mercado.  
 
Os executivos Jaime Kalsing, Fernando Barbosa e Luíz Luz, respectivamente, presidentes da 
Brasilsaúde, Brasilveículos e Aliança do Brasil, demonstraram estar de acordo com as expectativas 
de Edson Monteiro. Os três destacaram a importância de ter uma marca de fácil reconhecimento 
pelo público como as iniciais do BB para alavancar os negócios. A Brasilsaúde, fruto da aliança do 
Banco do Brasil e da Sul América, explicou Jaime Kalsing, foi criada em 1995 e no ano passado 
teve um crescimento de 51% na carteira de segurados e de 36% na arrecadação mensal em 
prêmios que totalizou R$ 92 milhões. O foco da empresa é o segmento empresarial. 
 
A Brasilveículos, segundo Fernando Barbosa, é resultado da associação entre o BB-Banco de 
Investimentos e a Sul América e foi criada em 1997. Em 2003, a empresa obteve um lucro líquido 
de R$ 25,6 milhões e um faturamento de R$ 467,7 milhões em prêmios retidos, fruto de 500 mil 
veículos segurados. 
 
Já a Aliança do Brasil também criada em 1997 é considerada uma das mais importantes do 
mercado segurador. No ranking de seguros de vida, segundo Luíz Luz, está em segundo lugar. 
Analisando todos os segmentos em que atua – seguros de Vida, Residencial, Empresarial e 
Agrícola – ocupa a sexta posição no mercado nacional e quer chegar à quarta ainda este ano 
conforme expectativa do presidente.  
 
– Fomos uma das únicas companhias de seguros a registrar crescimento em 2003, graças à 
capacidade do Banco do Brasil – afirmou Luz. A empresa que preside, acrescenta, apresentou 
lucro líquido de R$ 112 milhões no ano passado, o que representa 84% de crescimento sobre o 
exercício anterior.  
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