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O futuro é construído pelas nossas decisões diárias e mutáveis, e cada evento 
influencia todos os outros. Isso exige atenção. O dia a dia profissional, por sua 
vez, é o resultado líquido de muitas políticas convergentes – isso igualmente 
demanda reflexão.

Tendo em vista estes aspectos, concluímos que o XXVII Encontro dos Corre-
tores de Seguros do Estado de São Paulo deveria estar centrado em seis passos 
futuros: autogerenciamento, modos de comunicação, capacidade de negociação, 
adaptabilidade/ educação contínua, domínio da tecnologia e focos nos resulta-
dos. Fechando esse cenário de mudanças, o renomado consultor Max Gheringer 
mostrou como é possível utilizar todos esses passos a seu favor.

A fim de enfrentar as mudanças múltiplas que ora ocorrem, precisamos de 
profissionais que revolucionem nosso pensamento e nos abram para os desafios 
e promessas de um futuro ainda incerto.

Estes textos que temos a satisfação de passar às suas mãos são resulta-
dos do pensamento de profissionais com esse perfil a e tornam-se leituras 
obrigatórias – e agradáveis – para todos os preocupados com o futuro imediato.

Afinal, nos acomodarmos nas verdades do passado sem confrontá-las com 
nossa nova realidade fará com que desperdicemos a imensa oportunidade de 
sermos protagonistas na construção de um novo paradigma nos negócios. Es-
tamos diante de um mundo de possibilidades. Não as desperdice. Construa as 
suas, aprendendo a aprender hoje e sempre.

Normalmente, os cenários de crise conduzem a uma conduta de desânimo, 
de desinteresse e até mesmo de negligência. Alguns profissionais pensam: “se 
está tudo parado, se não há crédito, por que vou me esforçar por esse projeto?”
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Que futuro?

Mário Sérgio de Almeida Santos
Presidente do Sincor-SP



Muitos adotam essa postura por conta de uma leitura pouco atenta das notí-
cias veiculadas pelos jornais. Não filtram a informação e tendem a embarcar no 
navio do pessimismo.

Se persistente, esse tipo de comportamento coloca em risco o futuro do 
próprio negócio, iniciando uma dramática espiral descendente. Mas como isso 
ocorre?

Por conta do medo, de uma mudança nas expectativas,o profissional se torna 
mais lento, interrompe projetos e se desfaz de parte do contingente de colabora-
dores. Perde inteligência.

Não podemos perder de vista que a teoria na prática funciona e vale repetir o 
bordão: a crise tem outra face, que é a da oportunidade. Mas essa oportunidade 
será de quem: sua ou de seu concorrente? Qual futuro você escolhe?

Boa leitura.
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Atualmente, no Brasil, existem ativos 44 mil corretores de seguros Pessoas 
Físicas e 23 mil corretores de seguros Pessoas Jurídicas.

A tabela 1 mostra mais detalhes, com dados também do Estado de São Paulo.

Em média, de 40% a 45% dos corretores de seguros se localizam no Estado 
de São Paulo. No caso das empresas Pessoa Jurídica, a participação deste es-
tado nos números do País chega a 46%. 

Os corretores de seguros 
e seus desafios
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Fonte: Fenacor (11/5/2011).

BRASIL (mil)

Seguro de Vida

Todos os Ramos

Total

13,7

30,2

43,9

4,2

18,9

23,1

PF PJ

SP (mil)

Seguro de Vida

Todos os Ramos

Total

4,4

14,2

18,6

1,7

8,7

10,4

PF PJ

%

Seguro de Vida

Todos os Ramos

Total

32%

47%

42%

40%

46%

45%

PF PJ

TABELA 1 CORRETORES DE SEGUROS



 Estes valores são coerentes com o montante financeiro das comissões 
geradas, como indica o gráfico 1.

Em 2010, a sociedade brasileira pagou, aproximadamente, R$ 10,5 bilhões de 
Despesas de Comercialização (sem considerar o ramo de seguro saúde), sendo 
R$ 5,1 bilhões no Estado de São Paulo. Ou seja, em torno de 48% de todo o País.

 No final de 2010, em complemento a estes dados e para compreender 
melhor este setor, o Sincor-SP divulgou estudo, a partir das entrevistas com 
mais de 1.110 corretores Pessoa Jurídica.

DADOS ECONÔMICOS06

GRÁFICO 1 PARTICIPAÇÃO RECEITA 
Estado de São Paulo – Prêmios de Seguros (sem saúde)
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 Na tabela 2, algumas das conclusões obtidas.

 Hoje, se discute o futuro de muitas profissões, e o segmento dos cor-
retores de seguros não poderia fugir à regra. Com o aumento da globalização, 
o incremento da tecnologia e a criação de outros modelos de distribuição, al-
guns questionam como deve ser o posicionamento deste profissional neste novo 
cenário.

 Estudos mostram, porém, que as vantagens comparativas dos corre-
tores – conhecimento, agilidade e confiança – fazem com que este profissional 
seja respeitado por diversos agentes do setor (seguradoras, consumidores, etc), 
agora e no futuro.
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Fonte: Sincor-SP (2010).

CARACTERÍSTICAS

• 40% das Corretoras têm entre 10 e 20 anos 
(caso mais comum) 

• 58% da receita vêm de seguro de auto

• 20% dos sócios das corretoras possuem 
também outros negócios

• 49% dos sócios de corretoras 
já têm nível superior completo

• 69% das corretoras de seguros já têm “site”

• Incluindo o sócio e os familiares, 46% das corretoras 
operam com 3 a 5 pessoas

TABELA 2 PERFIL DAS CORRETORAS PESSOA JURÍDICA 
Características Selecionadas – Pesquisa Sincor-SP



A seguir, dados de pesquisa recente, com números projetados a respeito.
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Fonte: Pesquisa com os principais executivos das seguradoras brasileiras, 2009. 
Extraído de “Indústria Seguradora do Brasil: Visão Executiva, 2009”, de Accenture/Rating de Seguros Consultoria

GRÁFICO 2 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
que ganharão mais importância até 2015
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Este cenário também apresenta desafios, reconhecidos pelos próprios cor-
retores (e também pelas seguradoras, parceiras nesse projeto).

É nesta linha que este encontro foi desenvolvido. Reconhecer a importância 
do corretor de seguros, mas também reconhecer que ele tem desafios a enfren-
tar, em diversas áreas.

 Para isso, foi feita inicialmente uma pesquisa bibliográfica para saber 
como os especialistas na área de Recursos Humanos consideram que deve ser 
o profissional do futuro, suas características principais, etc. Em seguida, foi feita 
uma adaptação para o segmento dos corretores, ouvindo também, em comple-
mento, a opinião de diversos profissionais do setor (tanto corretoras, como se-
guradoras).
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Fonte: Pesquisa com os principais executivos das seguradoras brasileiras, 2009. 
Extraído de “Indústria Seguradora do Brasil: Visão Executiva, 2009”, de Accenture/Rating de Seguros Consultoria

GRÁFICO 3 PRINCIPAIS DESAFIOS 
dos corretores de seguros até 2015
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Estudo desenvolvido por 
Francisco Galiza, Consultor econômico do Sincor-SP

Maio/2011
www.ratingdeseguros.com.br

Acreditamos que, caso o profissional corretor de seguros consiga se posi-
cionar estrategicamente nesses fatores, ele certamente terá sucesso em seus 
empreendimentos – atuais e, principalmente, futuros.

  Os resultados destas conclusões estão mostrados na tabela 3.
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DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS

TABELA 3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS  
Corretor de Seguros do Futuro

Capacidade de Autogestão

Formas de Comunicação

Saber Negociar e Entender

Adaptação às Mudanças

Educação Continuada

Conhecimento de Tecnologia

Foco nos Resultados

O corretor tem que ter a capacidade de se autogerenciar, ter 
disciplina, se motivar, se planejar, de administrar o seu tempo 
de forma eficiente, cobrando e avaliando, para si mesmo, os 
resultados positivos. É importante que o próprio corretor 
defina e tenha consciência da sua própria estratégia.

O corretor tem que ter a capacidade de se autogerenciar, ter 
disciplina, se motivar, se planejar, de administrar o seu tempo 
de forma eficiente, cobrando e avaliando, para si mesmo, os 
resultados positivos. É importante que o próprio corretor defina 
e tenha consciência da sua própria estratégia.

O corretor deve ter a habilidade de aprimorar a sua capacidade 
de negociação. Deve apresentar as ideias de modo claro, 
convincente e ético, de forma positiva, franca e objetivamente, 
ouvindo, por outro lado, com atenção as objeções e sugestões 
dos seus clientes, internos e externos, entendendo as suas reais 
necessidades. No longo prazo, é interessante também formar 
parcerias estratégicas (por exemplo, com seguradoras, 
corretoras de resseguro, prestadores de serviços, etc).

O corretor deve se adaptar às mudanças que ocorrem em toda 
sociedade, tentando, se possível, prevê-las e antecipá-las. 
Ou seja, se desejar ser um “corretor do futuro”, deve entender 
também como se comportará o seu “segurado do futuro” 
(por exemplo, tipo geração y, geração, x, etc).

A vida é um aprendizado constante. Novas descobertas 
acontecem a cada momento – produtos, mercados, tendências 
econômicas, etc. O corretor tem que ter consciência desta 
situação e se preparar tecnicamente para isso.

O corretor deve ficar atento às novas mudanças tecnológicas, 
se inserindo neste cenário. Lembrar que esta tecnologia pode 
e deve ser usada como uma ferramenta para acessar 
constantemente a sua base de clientes para ofertar 
produtos, facilitar o relacionamento, etc.

O corretor tem que entender que as pessoas são avaliadas 
profissionalmente por suas ações e pelos resultados obtidos. 
Ou seja, ter sempre o foco em vendas e na relação 
“custo/benefício” de suas atitudes.
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Psicóloga, pedagoga e psicodramatista; mestre e 
doutora em Psicologia Social pela PUC-SP. Docente 
na graduação e na pós-graduação da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas; da Universidade 
São Judas Tadeu; da Fundação Armando Álvares 
Penteado; e da Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul. Professora responsável pela 
coordenação pedagógica do curso de pós-gradu-
ação em “Gestão de Pessoas nas Organizações” 
na Universidade São Judas Tadeu. Desenvolveu 
sua carreira na área de Recursos Humanos 
em empresas de grande porte (RJ Reynolds do 
Brasil; Banco Itaú S/A), tendo atuado em funções 
técnicas e gerenciais na área de Treinamento e 
Desenvolvimento de Pessoas. Há 20 anos vem 
se dedicando ao trabalho de pesquisa em 
psicologia organizacional.

Este texto tem como objetivos apresentar algumas idéias, bem como, alguns au-
tores que pesquisam e escrevem sobre o conceito de autogerenciamento, discutir 
sua importância para o ambiente profissional e refletir sobre as melhores práticas e 
estratégias para enfrentar os desafios que os relacionamentos impõem nesse atual 
mundo repleto de diversidade social e cultural, visando favorecer a identificação dos 
comportamentos de autogerenciamento para os trabalhadores e assim como suas 
interações interpessoais e conviver bem com os desafios profissionais. 

No que diz respeito às mudanças na área de administração, os destaques 
mais expressivos talvez sejam: Peter Senge com seu livro sobre as “Organi-
zações de Aprendizagem - Learning Organization” e Peter Drucker, escrevendo 
sobre os novos paradigmas da administração e as mudanças na forma de adminis-
trar, que estão pondo um fim à era do “comando e controle”. “Gerenciamento é 
substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento, 
e força por cooperação” (Drucker, 1999). 

É sabido que, atualmente, os ambientes profissionais são pontos de encontro 
de pessoas com diferentes valores e diferentes procedências sociais e culturais 

PASSO 1

AUTOGERENCIAMENTO

Profª Tania Fator
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e que o respeito e a aceitação dessas diferenças são importantes para a efetivi-
dade das organizações empresariais, apesar de nem sempre ser fácil admitir ou 
reconhecer que é preciso mudar a atitude.

 
Na verdade, a diferença nos traz muitos ensinamentos e benefícios. Pessoas 

diferentes podem ser complementares e chegar mais longe quando trabalham 
em conjunto. O segredo não é tentar fazer com que todos se comportem da mes-
ma forma e adaptem-se ao mesmo padrão. Ao contrário, é preciso dar espaço 
para que cada um desenvolva o que tem de melhor em um ambiente de confiança 
e troca de ideias construtivas (MAYER; MARIANO, 2011).

Assim, é possível considerar que as pessoas que trabalham nas organizações 
empresariais têm suas histórias de vida, sua maneira de pensar e sua forma 
especial de perceber o trabalho. Há pessoas que são mais disponíveis para ou-
vir, outras que não têm sensibilidade para isso; há pessoas que querem apren-
der constantemente, outras que não percebem essa necessidade; portanto, é 
possível dizer que há pessoas com objetivos diferenciados nos ambientes de 
trabalho (e mesmo fora dele) e, portanto, costumam priorizar o que mais lhes 
interessa no momento. É comum se observar que mesmo quando as condições 
financeiras, de conforto e de segurança estão positivas, alguns trabalhadores 
se mostram abatidos pelo sofrimento emocional. De outra maneira, também é 
possível encontrar uma parcela desses trabalhadores necessitados lutando pelo 
alimento diário com esforço excessivo, mas, ainda assim, se declarando felizes e 
esperançosos (BOM SUCESSO, 1997).  

De maneira complementar, Drucker (1999) diz que hoje as empresas estão 
passando por mudanças radicais em suas estruturas, no trabalho que elas de-
senvolvem, no tipo de conhecimento que elas precisam e no tipo de pessoas 
que elas empregam. Com novas necessidades e objetivos, as pessoas precisam 
se autogerenciar mais do que em qualquer época. A grande ideia aqui é: cada 
profissional tem de saber exatamente qual é o seu trabalho e aproveitar o tempo 
destinado para fazê-lo da melhor forma possível. Para Drucker (1999), a maioria 
das pessoas pensa que sabe em que são boas e geralmente não sabem. Pensam 
também que sabem em que não são boas e erram mais do que acertam. O autor 
ressalta que existe uma só maneira para descobrir suas forças: a análise de feed-
back. Drucker (1999) também enfatiza que os trabalhadores do conhecimento 
precisam gerenciar a si mesmos, pois enfrentam demandas totalmente novas. 

Essas situações ocorrem principalmente porque o ser humano é singular, 
é único e, por isso, reage de forma subjetiva e individual às situações, o que 
leva à constatação de que, para compreender o processo de autogerenciamento 
num ambiente de trabalho, qualquer pessoa precisa começar por compreender 
a si mesma, ou seja, precisa em primeiro lugar estabelecer uma comunicação 
intrapessoal. Comunicação intrapessoal é a comunicação que uma pessoa tem 
consigo mesma – corresponde ao diálogo interior onde debate suas dúvidas, 
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perplexidades, dilemas, orientações e escolhas. Está de certa forma relacionada 
com a autorreflexão ou o autoconhecimento (BRESSER, 2009). 

Sabe-se que por muitos séculos nossa sociedade se identificou com um modo 
autoritário e paternalista de cultura nacional, contaminando assim as relações de 
trabalho nas organizações empresariais. Por muito tempo, os trabalhadores se 
acostumaram a obedecer às ordens e esperar as deliberações infringidas pela 
alta cúpula para então, realizarem suas tarefas de maneira eficaz e efetiva. Mas, 
os recentes estudos sociais têm demonstrado que muitas mudanças estão ocor-
rendo nesse cenário. 

Não estamos definitivamente condenados a viver sob o autoritarismo e a hi-
erarquia do patriarcado. Nossa propensão à servidão não é existencial e sim 
circunstancial (cultural). Se foi possível adquirir um modo de comportamento, 
é também possível modificá-lo. Isso não significa que conseguiremos fazê-lo, 
mas que se trata de uma escolha nossa. Cabe-nos decidir se queremos ou não 
continuar condicionados pelo modelo mental linear (MARIOTTI, 2008).

Por esse motivo, encontra-se uma grande quantidade de organizações empre-
sariais, de qualquer porte ou nicho de mercado, que desejam contar com profis-
sionais que gerenciem adequadamente suas ações, e não apenas um agrupamento 
desordenado de indivíduos que convivem em um mesmo espaço físico. Dentre as 
dificuldades mais observadas, destacam-se: falta de objetivos pessoais, dificul-
dade em priorizar, dificuldade em ouvir (BOM SUCESSO, 1997, p.38).

Atualmente, o mundo corporativo quer funcionários capazes de realizar suas 
atividades baseados em um comportamento de sinergia, pois assim o clima or-
ganizacional é melhor e, consequentemente, os resultados para o negócio. Se-
gundo Peter Senge (1995) apud Fleury e Fleury (1997), é necessário que uma 
organização empresarial alcance o desempenho de cinco disciplinas pelos seus 
trabalhadores, para que obtenha sucesso em seus resultados:

• Domínio pessoal: Por meio do autoconhecimento o indivíduo tem condição 
de aprofundar seus objetivos, concentrando esforços e passando, consequente-
mente, a ver a realidade de forma objetiva.

 • Modelos mentais: São ideias e imagens que contribuem para influenciar o 
indivíduo quanto ao seu modo de ver o mundo e seus atos.

• Visões partilhadas: Dá-se a partir da percepção de um objetivo como con-
creto e real. Neste ponto o indivíduo passa a querer aprender por iniciativa 
própria e não mais por obrigação.

• Aprendizagem em grupo: Nesse ponto a aprendizagem dá-se pelo diálogo. A 
apresentação de ideias, por parte dos membros integrantes, é fundamental para 
um raciocínio comum.
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 • Pensamento sistêmico: Esta disciplina contribui para que se faça uma 
análise do todo e não das partes individualmente. 

Por esse motivo muitas empresas voltam sua atenção para o processo de 
autogerenciamento de seus trabalhadores, por ser ele o primeiro ponto a ser 
desenvolvido pelos mesmos; até porque os cenários atuais do mundo globali-
zado são muito dinâmicos e obrigam uma intensa presença desses profissionais 
com muitos players. Presença essa produzida pelas mudanças que ocorrem, às 
vezes de processos, ou de cultura ou até mesmo de lideranças. Nesse sentido, o 
autogerenciamento é um componente essencial na qualidade de como a pessoa 
atua no trabalho, dificultando ou facilitando suas relações interpessoais e seus 
resultados nos negócios. 

Autogerenciamento significa a capacidade do indivíduo em se automotivar, 
autodisciplinar, autocobrar e autoavaliar; em suma, o indivíduo como um módu-
lo, uma estação de trabalho completa, capaz de realizar coisas, projetos, tare-
fas, buscar soluções e identificar as formas de implementar essas soluções”  
(Rodriguez, 2009).

O processo de autogerenciamento, dessa forma, envolve alguns aspectos 
como: saber o que quer fazer profissionalmente e ir nessa direção; não desistir; 
estabelecer metas pessoais e saber conjugá-las com as metas de um grupo ou 
empresa, se necessário; montar um planejamento eficaz sobre como atingir es-
sas metas; executar esse planejamento, avaliar os resultados, corrigir rumos 
e continuar o processo em um ciclo constante; avaliar o quanto ele se encon-
tra em seu “Ponto ótimo de trabalho” (Rodriguez, 2009). Para isso, algumas 
premissas devem ser satisfeitas: acordar cedo para trabalhar não pode ser um 
sacrifício, mas sim um prazer; ir trabalhar deve ser motivador; os colegas devem 
se transformar em uma fonte de conhecimento interessante; e o entusiasmo em 
melhorar no que faz precisa ser constante.

É verdade que a contribuição dos parceiros de trabalho e a forma como eles 
são tratados ajudam o trabalhador a atingir suas metas e a desenvolver suas 
atribuições de maneira eficaz. A necessidade de trocar informações sobre o tra-
balho e de cooperar dentro e fora das organizações força o relacionamento entre 
os indivíduos, que se torna imprescindível, e determina a valorização cada vez 
maior da capacidade de autogerenciamento. Por isso é que é necessário saber 
lidar com a diversidade existente na empresa, respeitando as diferenças e as 
particularidades de cada um, pois só assim é possível conquistar o apoio dos 
demais e fazer um bom trabalho, dado que ninguém trabalha sozinho.

O que se quer dizer é que não basta ser competente do ponto de vista técnico 
e relacional, mas também é preciso saber gerenciar a si mesmo no trabalho e 
fora dele. Porém, o que poderia ser uma tarefa fácil, tem-se tornado um desafio 
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cada vez maior para os profissionais. O cenário de concorrência mercadológica, 
a complexidade das comunicações virtuais e a velocidade nas mudanças com-
portamentais criaram obstáculos para o autogerenciamento. É preciso refletir e 
encontrar alternativas para superá-los. 

Quando uma empresa contrata um novo empregado, ela espera que ele se 
relacione de maneira eficaz na troca de informações, de conhecimentos e, prin-
cipalmente, que ele conquiste a confiança dos colegas rapidamente, pois não há 
tempo a perder. Isto faz com que surja a obrigação de vencer barreiras culturais 
num curto espaço de tempo, já que elas são frequentes e até comuns num ambi-
ente de trabalho. Portanto, os trabalhadores em geral precisam estabelecer suas 
comunicações interpessoais para realizar um bom trabalho, pois elas promovem 
a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Cada pessoa, que passa a 
ser considerada como interlocutor, troca informações baseadas em seu repertório 
cultural, sua formação educacional, vivências, emoções, toda a bagagem que 
traz consigo (BRESSER, 2009). 

Se existe um bom desempenho dentro de uma empresa, é porque as pessoas 
que nela trabalham se sentem confortáveis e possuem um bom clima organiza-
cional, que por sua vez estimula o autogerenciamento dentro e fora da empresa, 
como um dos fatores de crescimento e desenvolvimento para profissionais bem 
resolvidos, pois desafia a buscar o seu melhor desempenho, a excelência nas 
suas áreas de atuação (BRESSER, 2009). 

Para ajudar no processo de mudança é preciso também conhecer os sete 
principais erros de comportamento no trabalho, apontados por Reinaldo Passa-
dori (2010): Apatia: o contrário é a empatia, que nada mais é do que a capacidade 
de se colocar no lugar do outro, compreendendo o nível sociocultural e o tem-
peramento; Insegurança: profissionais inseguros geralmente se comportam de 
maneira agressiva, o que pode causar medo e intimidação; Impaciência: quando 
se é impaciente, é difícil ensinar e aprender, já que não há espaço para a ob-
servação e o intercâmbio de informações; Incoerência: é a diferença entre falar, 
defender uma idéia, valores ou posição e não seguir os discursos e as idéias 
apregoados, pois as pessoas acreditam que a qualquer momento o incoerente 
poderá mudar de lado; Prolixidade: o prolixo não reconhece que sua expressão é 
confusa, cheia de palavras repetidas ou sem um significado importante e que os 
ouvintes não prestam atenção justamente pela falta de objetividade; Ignorância: 
falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado tema, ou mes-
mo acreditar em algo falso, fazendo pouco caso da importância do saber, e agir 
como se não precisasse do outro; Arrogância: caracteriza a falta de humildade, 
alguém que não deseja ouvir, aprender algo que não saiba ou estar no mesmo 
nível do seu próximo. 
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É preciso lembrar, também, que o fato das empresas estarem em busca de 
profissionais competentes em autogerenciamento tem levado à realização de 
muitos treinamentos de desenvolvimento pessoal, contudo, é preciso saber que 
essa aprendizagem cognitiva carece de esforço em outra dimensão (intrapes-
soal), sem o qual haverá somente mais conhecimentos acumulados intelectual-
mente, mas com pouca repercussão na conduta global do indivíduo (MOSCO-
VICI, 2009). Assim, para haver mudança efetiva no comportamento intrapessoal 
é necessário que as pessoas assumam uma atitude positiva e favorável à sua 
própria transformação. 

Finalizando, pode-se dizer que o autogerenciamento depende, sobretudo, 
da própria pessoa. Em linhas gerais, o desenvolvimento de habilidades para 
o autogerenciamento deve incluir a preocupação com o amadurecimento afe-
tivo; com o desenvolvimento do compromisso de conhecer algo, de apren-
der a aprender; com o desenvolvimento do pensamento crítico; da capacidade 
de tomar decisões, de analisar situações considerando os pontos positivos e 
negativos, de revisar situações e avaliar-se (NASCIMENTO; GUTIERREZ; DE 
DOMENICO, 2010).
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Lever, Pfizer, Credicard entre outras. Ampla vivência 
e expertise no segmento de Vendas, Trade Market-
ing, Comunicações e Merchandising.

Prezados participantes

É sempre um grande prazer poder compartilhar experiências com profis-
sionais  experientes e qualificados como vocês.Temos nesta data uma série de 
desafios para tratar do tema: MODOS DE COMUNICAÇÃO. 

O primeiro, o vasto conteúdo pelo curto espaço de tempo.
O segundo, a complexidade do tema  e de suas múltiplas aplicações. 
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Profº  Pérsio Talarico
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O terceiro, deve-se às particularidades das áreas de atuação e vivências 
profissionais de cada um dos participantes.

O quarto, pois todos nós nos imaginamos capazes de comunicar, transmitir 
ou exemplificar algo, alguma informação etc. e às vezes esquecemos que temos 
ouvintes.

O quinto, por que COMUNICAÇÃO não é o que se fala e sim o que se entende.
Sexto e último dos desafios: As mais recentes pesquisas, baseadas em estu-

dos do cérebro humano, nos mostram que COMUNICAÇÃO não é o que se fala, 
mas o que se entende e se sente.

Frente a estes desafios abordaremos, neste encontro, a Comunicação sob o 
aspecto das relações INTERPESSOAIS, isto é, entre pessoas. Essa opção deve-
se ao fato de ser a relação entre pessoas a principal ferramenta de trabalho dos 
profissionais de seguros.

Pérsio Talarico
Publicitário, Professor, Palestrante e eterno vendedor.

persiotalarico@gmail.com
Facebook: Persio Talarico 
twitter@persiotalarico
11 8197 4211

O que é  Comunicação?
Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo 

e trocando experiências, idéias, sentimentos, informações, modificando mutua-
mente a sociedade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada um de nós 
seria um mundo isolado.

Comunicar é tornar comum, podendo ser um ato de mão única, como 
TRANSMITIR (um emissor transmite uma informação a um receptor), ou de mão 
dupla, como COMPARTILHAR (emissores e receptores constroem o saber, a in-
formação, e a transmitem). Comunicação é a representação de uma realidade. 
Serve para partilhar emoção, sentimento, informação.

Quem comunica é a FONTE e, do outro lado, está o RECEPTOR. O que se 
comunica é a MENSAGEM.  Pode ser vista, ouvida, tocada. 

Bordenave nos chama a atenção: as formas de mensagens podem ser: pala-
vras, gestos, olhares, movimentos do corpo. 

As formas como as ideias são representadas são chamadas de signos. Em 
conjunto, formam os códigos: língua portuguesa, código Morse, Libras, sinais 
de trânsito.
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“Os meios são usados pelos interlocutores para transmitir sua mensagem. 
São eles: o artesão usa o barro, sua mão, sua voz para transmitir conhecimen-
to ao filho. O locutor usa sua voz, o roteiro, o disco, a emissora de rádio, a  
gravação” (BORDENAVE).

Os componentes da comunicação são: o emissor, o receptor, a mensagem, o 
canal de propagação, o meio de comunicação, a resposta (feedback) e o ambi-
ente onde o processo comunicativo se realiza. Quanto à forma, a Comunicação 
pode ser comunicação verbal, não-verbal e mediada.

Abordaremos neste escopo a comunicação  VERBAL e a NÃO-VERBAL.

A Origem da Comunicação
Alguns  escritores atribuem  as pinturas rupestres (a dos homens da caverna!) 

como um dos  primeiros  sinais registrados  de uma das formas da comunicação, 
antes mesmo da fala.

Outros  escritores, à  Igreja, que através de suas cruzes  normalmente colo-
cadas acima das coberturas das igrejas e invariavelmente nos locais mais altos 
da cidade, difundia sua doutrina, origem. 

Cabe aqui ressaltar a origem da cruz. Ela já havia sido utilizada pelos povos 
egípcios que a chamavam ANKH e era considerada uma “chave mágica” que 
abria a “fronteira da imortalidade”.

Sem conotação religiosa alguma, eu particularmente me surpreendi lendo a 
Bíblia e constatando, no livro do Profeta Habacuque, o que segue:

“Então, o SENHOR me respondeu e disse: Escreve a visão, e torna-a bem 
legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa.”  Habacuque 2:2 

Este texto, 600 anos antes de Cristo, deixa nitidamente claro o conceito de 
Outdoor como forma de comunicar-se.

Antigamente, a comunicação se dava através da forma “Regionalizada e Per-
sonificada” cuja tendência pode-se constatar nitidamente nos dias de hoje. A 
segmentação da mídia e as estratégias de CRM – Customer Relationship Manage-
ment (expressão em inglês que pode ser traduzida para a língua portuguesa 
como Gestão de Relacionamento com o Cliente) e o Database (Banco de dados) 
são prova inconteste da busca da segmentação e regionalização.

A enorme grade da programação das TVs fechadas também comprova esta bus-
ca do Indivíduo. Tomemos por exemplo nossas casas. Provavelmente estaremos 
assistindo um programa na sala de TV, nossos filhos em seus quartos um outro canal 
ou na Internet  e, às vezes, até nossa mulher assistindo a outro programa.

No segmento de mídias impressas, revistas e jornais, o crescimento tem sido 
espantoso. Temos publicações segmentadas para todos os públicos, sexo, idade 
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etc. Constata-se a diversidade e a segmentação das publicações até mesmo na 
dificuldade em encontrar um título em uma banca (que atualmente não é mais 
somente uma banca que vende jornais). 

Se formos analisar os objetivos das pinturas ruprestes de 6.000 anos atrás, 
através dos quais se divulgavam os feitos tais como conquistas, caças etc.,  
podemos traçar um paralelo com o que se faz atualmente no Twitter, Orkut, Face-
book etc. Cada um com a sua TRIBO.

Estas ferramentas serão abordadas em um dos outros PASSOS PARA O FUTURO.
Quando falamos de comunicação, pressupomos que pretendemos transmitir 

algo para nosso interlocutor, para algum segmento de mercado, grupo, comuni-
dade, mas, invariavelmente, sempre envolvendo, interagindo  com  pessoas.

Para tal, necessitamos entender as pessoas. 
Quais as formas, hábitos, particularidades, necessidades e expectativas sem  

as quais, muito provavelmente, a forma de comunicar poderá ser ineficaz.
 A boa comunicação é a base de toda negociação bem-sucedida, seja com 

o chefe, cliente, parceiros, sócios, amigos ou filhos. Ela permite gerar empatia, 
quebrar resistências e desenvolver relacionamentos de melhor qualidade. Pre-
cisamos desenvolver ferramentas  que nos permitam “ler” e daí  entender melhor 
as pessoas.

 Fica aqui a primeira sugestão: Preciso conhecer as pessoas com quem vou 
me comunicar.

Relembrando:

Entendendo o ciclo das expectativas das Pessoas
• 0  a  4  anos  Atenção   Solidão
• 5  a 11 anos  Identidade  Grupo
• 12  a 18 anos  Conquista  Crítica
• 19  a 25 anos  Autonomia  Relacionamento
• 26  a 35 anos  Profissional  Status
• 36  a 45 anos  Independência  Investimento
• 46  a 55 anos  Segurança  Estrutura
• 56  a 65 anos    Experiência  Grupo
• 66  a 85 anos  Atenção   Solidão



Segmentação   

Perfil

Estilo     Palavra-Chave Ponto Crítico

Antes de mais nada, precisamos fazer um autoreconhecimento, ou seja, uma 
autoanálise de como nos comunicamos e se nos fazemos compreender. Para 
uma melhor comunicação, temos a necessidade de um intercâmbio de infor-
mações.

“DIAGNOSTICADO” meu interlocutor, já partimos de um grande diferencial 
competitivo e geramos a EMPATIA necessária para o fechamento.

Entender melhor os sinais e as reações...
Há cerca de mais de vinte anos, o livro O CORPO FALA, de PIERRE WEIL e  

ROLAND TOMPAKOW, Profº da Fundaçao Getúlio Vargas – FGV, já nos dava in-
sights de como entender como nosso interlocutor está recebendo a “mensagem”.

VOCÊ PODE LER GRATUITAMENTE ESTE LIVRO, pelo link http://pt.scribd.
com/doc/13255257/Pierre-Weil-e-Roland-Tompakow-O-Corpo-Fala

No final do século 19, surge a Programação Neurolinguística ou PNL, que 
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• Empreendedor  Objetivo  Autocracia
• Analítico  Detalhe  Evasão
• Afável   Apoio  Concordância
• Expressivo  Valor  Ataque

• Empresarial, Investidor 
• Familiar 
• Relacionamento 
•  Patrimonial

• Simples ou sofisticado
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estuda como nosso cérebro e mente funcionam, como os pensamentos são cria-
dos, e como podemos reprogramar o conteúdo de nossos sentimentos, estados 
emocionais e comportamentos.

Ensina-nos a diferença entre SIMPATIA e EMPATIA, aliás, nós como profis-
sionais de vendas temos o hábito de confundi-las. Instiga-nos a enxergar a vida 
como um processo contínuo de aprendizado e entendimento das pessoas.

 É uma ciência que proporciona ao ser humano uma maneira efetiva de utilizar 
o cérebro para alcançar os resultados. 

Vale a pena ler: PNL - MANUAL DE PROGRAMAÇAO NEUROLINGUÍSTICA,  
UM GUIA PRÁTICO PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS de Joseph O’Connor.

Mas isso também é passado. Chegamos aos nossos dias e agora o assunto 
é: Inquietante e Instigador.

Será que tudo o que eu falo é entendido pelo meu interlocutor? Muito pro-
vavelmente não, mas atente bem, pois o que você  também não fala ele entende 
e, na maioria da vezes, melhor do que você falou.

Estamos falando de NEUROMARKETING.
A década de 90 foi definida pelo Governo Americano e outras nações desen-

volvidas como a “década do cérebro” e, como consequência, muitos recursos 
financeiros e materiais foram destinados para seu estudo. A questão central do 
Neuromarketing é o estudo do estado cerebral do consumidor, quando exposto a 
diversas mensagens (propaganda) ou experiências de consumo. O Neuromarket-
ing surgiu no final da década de 1990 através de estudos acadêmicos de um grupo 
de pesquisadores nos Estados Unidos. Em uma única década soube-se mais so-
bre o Cérebro humano – do que em toda a história da humanidade. Recomenda-
mos a leitura: http://www.mundodomarketing.com.br/10,3549,neuromarketing-
entenda-a-ciencia-que-estuda-a-mente-do-consumidor.htm

Os modos de comunicação. Como falar sem falar...
A parte do cérebro que pensa processa 40 Bits por segundo....
A parte dos sentidos processa 11.000.000 de Bits por segundo (visão, 

audição, paladar, olfato e noção espacial). Ou seja: 99% dos sentidos são proces-
sados inconscientemente (reação emocional) e só 1% é consciente. – Seminário 
de Neuromarketing, FGV 2011.

Os estudos nos levam à seguinte conclusão: Não somos pessoas que pensam 
e sentem, mas sim pessoas que sentem e pensam. Estas considerações nos 
levam a rever a forma de conduzir nossos  fechamentos, abordagens, diálogos, 
propostas.
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MEMÓRIA PROCESSUAL

AVALIAÇÃO E ANÁLISE
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Nosso cérebro processa a maior parte das informações baseadas no sentido, 
levando-se em consideração as experiências anteriores, os scripts anteriores, a 
prática de mercado, etc.

Se a predisposição do fechamento do negócio é convergente com os Senti-
dos / Vigilância –> Negócio Fechado.

Se a predisposição do fechamento do negócio não é convergente com os 
Sentidos / Vigilância –> Negócio Perdido.

Como havíamos mencionado na abertura do breve relato sobre a OS MODOS 
DE COMUNICAÇÃO, o tema é riquíssimo em conteúdo, temos curto espaço de 
tempo e como diriam os mais tradicionais: Uma prosa chama outra.

Só nos resta recomendar: Autogerencie seu tempo, Comunique-se de forma 
eficaz com seu cliente, estude constantemente as novas descobertas, Domine as 
ferramentas tecnológicas e daí é só buscar os resultados.

Abraços.

Pérsio Talarico

PROCESSO DECISÓRIO
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Formado em Relações Internacionais pela School 
of International Service da American University 
(USA), com Mestrado em Economia pela mesma e 
com estudos de especialização em negociação na 
Universidade de Harvard (USA). Possui certificações 
em Mediação Corporativa pelo Instituto Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem, pelo ADR Group (Inglaterra) 
e pelo Mediation Training Institute (USA). Possui 
mais de 30 anos de experiência profissional, tendo 
atuado como Country Manager Brasil para a SYS-
TAN International (USA), como Gerente de Novos 
Negócios e Gerente Geral da Unidade de Negócios 
de Processos Industriais no Grupo Villares, e Senior 
Associate da Planning Research Corporation (USA). 
Há mais de 20 anos atua como consultor em empre-
sas de grande porte, tais como: Comcast, Volkswa-
gen, Pfizer, Vale do Rio Doce, Votorantim e Philip 
Morris, ministrando temas de M&A, Planejamento 
Estratégico e Capacitação Gerencial. Atua também 
como docente, ministrando aulas de Negociação e 
Gestão de Conflitos na Fundação Getúlio Vargas, 
e é o Coordenador do Programa de Mediação 
Empresarial da GV-Law. É autor de dois livros sobre 
comunicação cross-cultural e é coautor do livro 
Gestão de Negociação.   

UMA CARTA AOS PARTICIPANTES DO XXVII ENCONTRO 
DE CORRETORES DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOBRE A CAPACIDADE DE NEGOCIAR

Prezados Corretores, 

Bem-vindos ao nosso encontro em ÁGUAS DE LINDÓIA sobre o terceiro dos 
sete passos para o futuro. Apresentamos, a seguir, o conjunto de slides a serem 
usados durante a nossa conversa. Mas, antes, gostaria de colocar algumas ob-
servações de caráter geral, tópico por tópico. 
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CAPACIDADE DE NEGOCIAÇÃO

Prof º R. Marc 
Burbridge
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Sobre você como negociador     
Você é um negociador nato e de muita experiência. Está negociando desde 

que começou a chorar. “Dê-me leite e eu paro de chorar”, é bem natural. Desde 
pequeno você veio desenvolvendo seu jeito de fazer as coisas e isso inclui o seu 
jeito de negociar, o que é natural. Acontece que a arte de negociar bem não é 
nada natural. Precisamos gerenciar nossas ansiedades e precisamos aprender 
a ouvir e saber quando falar. Precisamos saber criar valor antes de nos preocu-
parmos em dividi-lo. 

Vamos falar sobre o seu perfil como negociador. O primeiro passo para ne-
gociarmos bem é conhecer-nos a nós mesmos. Para isso é bom conversar com 
um bom amigo ou um parente. Você poderá ficar surpreso ao saber como os 
outros o vêem e deve lembrar-se de que você não é prisioneiro de seu perfil 
natural. Dependendo da situação e do perfil da pessoa do outro lado, talvez você 
precise ser mais condescendente, ou mais competitivo, ou até mais evasivo do 
que o normal. 

Sobre a Comunicação e o Relacionamento
Estes dois processos andam juntos e são muito importantes para se obter um 

bom resultado. A comunicação é óbvia, mas dificilmente aconteceria se não hou-
vesse um bom relacionamento entre as partes da negociação. E notem que não 
estamos falando de amizade. Um relacionamento claro e transparente, mesmo 
entre inimigos, fortalece a credibilidade e isso ajuda em qualquer cenário. Quan-
do você fala que vai fazer algo de bom ou ruim, o outro lado precisa acreditar 
que é verdade. Portanto, vale a pena investir tempo e esforço para cultivar um 
relacionamento de confiança com o outro lado. 

 A comunicação é uma habilidade que precisamos desenvolver sempre e melhor. 

Sobre o Círculo de Valor
Falamos bastante sobre isso no seminário, pois existe uma tendência geral 

de as pessoas focarem tanto em conseguir o seu pedaço do bolo e não enxer-
garem que pode existir uma chance de ganhar mais se o bolo for maior. Eu quero 
dizer com isso que é preciso perguntar “por que” para o outro lado, e para você 
mesmo. Tente descobrir mais sobre os verdadeiros interesses do outro lado. 
Com isso, fica mais fácil pensar fora do caixa e fazer propostas mais inteligentes 
que, às vezes, atendem muito melhor os interesses dos dois lados. Pergunte 
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sempre: “Se nós fizermos A, você pode fazer B?” Procure descobrir todas as 
opções antes de começar a barganhar sobre qualquer coisa.     

E quando você achar que tem uma proposta boa para os dois lados verifique 
se ambos vêem isso como sendo justo, pois um acordo onde alguém se sente 
roubado é um convite para problemas futuros. 

A Decisão
Chega o momento no qual é necessário decidir entre se comprometer com 

um acordo, o melhor que conseguiu negociar, ou partir para sua melhor alter-
nativa. Aliás, você precisa, desde o início da conversa, ter clareza sobre suas 
alternativas e ter identificado uma como sendo a melhor. Chamamos a isso de 
MASA, ou seja, sua Melhor Alternativa Sem Acordo. Isso é importante porque 
representa o seu poder de dizer não. Nunca feche um acordo pior do que a sua 
MASA; e, se possível, fortaleça a sua MASA antes de iniciar a negociação.    

E agora?
Quanto tempo você gasta toda semana negociando? E até que ponto os 

resultados são importantes para você e a sua carreira? Quanto vale para você 
ganhar 20% a mais na média nessas negociações?  

Há mais de uma década de pesquisas, que estudos e interação com outros 
sobre este tema me levam à conclusão de que é possível melhorar nosso jeito de 
negociar estudando a matéria. Nossa aula “Capacidade de Negociar” é bastante 
compacta e só dá para ilustrar alguns conceitos básicos. Se você quiser negociar 
melhor, sugiro que faça um bom curso e leia sobre o assunto.  Posso recomen-
dar nosso livro Gestão de Negociação (publicado pela Saraiva) porque é fácil de 
ler e bastante compreensível.  Foi feito para o Brasil, mas baseia-se em princípios 
reconhecidos no mundo inteiro.   

Um abraço, 

Marc
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Iniciaremos nossa conversa buscando compreender o significado dos dois 
conceitos aqui colocados como um dos sete passos para o futuro: Adaptabili-
dade e  Educação Contínua: Adaptabilidade  pode ser entendida como a qualidade 
do indivíduo a adaptar-se às novas e imprevistas situações, ou melhor, à nossa 
adaptação a um mundo em mudanças. Educação contínua pode ser entendida 
como  a educação que se realiza ao longo da vida, continuamente,  essencial ao 
desenvolvimento  e que se relaciona à construção do ser e à manutenção da vida. 
Esses conceitos são, portanto, em articulação com os demais analisados neste 
encontro, essenciais para a construção do futuro. Debateremos, neste espaço de 
diálogo, o papel do corretor de seguros como importante agente da educação 
contínua: o papel de aprendente e de ensinante neste cenário em mudanças.

Na última década do século XX e início do século XXI assistimos a inúmeras 
mudanças nas esferas econômica, social e científica impulsionadas principal-
mente pelos avanços das pesquisas, descobertas e desenvolvimento de cada 
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ADAPTABILIDADE 
E EDUCAÇÃO CONTÍNUA

Doutora em Educação pela PUC-SP, mestre em 
Psicologia Educacional pela UNICAMP. Atua na 
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dia mais sofisticados meios tecnológicos de informação e comunicação. O lugar 
que o País ocupa na escala mundial passa a estar vinculado cada vez mais à sua 
capacidade em gerar, gerir e disseminar conhecimento, pois a economia global 
de alta tecnologia está se movendo, cada vez mais, para atividades que exigem 
mão-de-obra altamente qualificada. 

Gerar e disseminar conhecimento não estão somente atrelados ao papel das 
escolas, universidades, jornais ou programas de notícias pelo rádio, TV ou pela 
Internet. Cada um de nós, atualmente, é responsável por aprender, gerar e dis-
seminar informações e construir conhecimentos, seja no seio de nossa família, 
nas relações de trabalho, no bate-papo com os amigos, na comunicação com 
nossos clientes, na conversa com o gerente do banco, enfim, em diversas situ-
ações e ambientes.

Aprendemos e ensinamos o tempo todo.
Disse-nos Paulo Freire, um importante educador brasileiro: “ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediati-
zados pelo mundo” (2004, p. 68).  Por meio dessas palavras podemos ampliar 
nossa compreensão sobre a importância do aprender com o outro, no diálogo 
com nossos semelhantes tendo o mundo em mudanças como mediador.

Mas o que é aprender e ensinar?
Inicialmente é preciso esclarecer nosso entendimento de que “ensinar é diferente 

de aprender”. Fica clara a diferença quando refletimos sobre nossa atuação como 
educadores de nossos filhos ou quando nos lembramos da figura de um de nos-
sos professores de matemática que tentou, por diversas vezes e de diversas for-
mas, nos ensinar o cálculo de uma equação de segundo grau. Por muitas vezes 
desejamos abrir a cabeça do outro (ou a nossa) e colocar ali dentro informações 
e conhecimentos necessários para aprender matemática ou para a vida. 

A aceitação do fato de que a ação de ensinar não implica no aprender nos leva 
a outra colocação: “ensinar não é transmitir conhecimentos”. Já sabemos disso, 
pois em diversos momentos de nossa vida, tentamos, em vão, ensinar algo a al-
guém que não aprende ou aprender algo que nos é ensinado. Portanto, o simples 
fato de prover informações ao outro pode contribuir, mas não o leva, necessari-
amente, ao aprender. Motivação e atribuir significado ao que é aprendido parece 
ser condição essencial.

Aprender tem sua origem no latim: “apprehenaere, significando tomar, 
agarrar, apoderar-se, compreender.” A princípio, tomamos as informações e a 
apreendemos, apoderamo-nos dessas informações e as transformamos em 
conhecimentos que tenham algum significado. 

O aprender pode ser explicado por meio de diversas teorias. Adotaremos a 
teoria de que aprender é “construir conhecimentos”, teoria essa conhecida como 
construtivismo.
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Cada um de nós inicia a jornada da aprendizagem desde o primeiro dia do 
nascimento e não para mais construir conhecimentos. Fica claro que para esta 
construção precisamos de  materiais, informações – ou referências, que podem 
ser combinadas  e recombinadas de diversas formas. É fundamentalmente im-
portante estar aberto  ao aprender constante – ser aprendente – e aos inúmeros 
acontecimentos de nosso dia a dia.

Estamos na chamada  sociedade da informação ou do conhecimento, na qual 
o conhecimento é o grande capital da humanidade. Vamos construí-lo?

Aprender continuamente é tão importante que foi alvo de debates no interior 
da própria UNESCO desde o final do século XX,  preocupada com os rumos da 
economia mundial nesse novo século tão imerso em mudanças, incertezas e 
inovações. Essa preocupação vem atrelada com a melhoria da empregabilidade e 
da adaptabilidade às diferentes condições de nosso mundo.

Uma das contribuições mais marcantes  e que retrata a importância dos in-
divíduos e da sociedade aprender continuamente e ao longo da vida foi  eviden-
ciada por Jacques Delors (1998), que coordenou o Relatório para a UNESCO da 
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, nos esclarece que é 
evidente, neste momento de mundo, não ser suficiente que cada um de nós acu-
mule uma determinada quantidade de conhecimentos no começo da vida de que 
possa abastecer-se deste conhecimento indefinidamente. Para o autor:

  É, antes,necessário estar à altura de aproveitar e explorar, 
  do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, 
  aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos, 
  e de se adaptar a um mundo de mudanças.
Portanto, podemos entender que é possível ensinar novos truques a uma 

velha raposa!
O autor  propõe quatro grandes pilares para a educação contemporânea, que 

nos ajudam a aprender ao longo da vida: 
1. Aprender a conhecer - significa tornar prazeiroso o ato de aprender, e 

ter prazer no descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não 
seja efêmero, que se mantenha através do tempo, que valorize a curiosidade, a 
autonomia e a atenção, permanentemente. É preciso aprender a pensar, a pensar 
a realidade, pensar o já dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É preciso pensar 
também o novo, reinventar o pensar, pensar e reinventar o futuro. 

2. Aprender a fazer - é indissociável do aprender a conhecer. A substituição 
de certas atividades humanas por máquinas acentuou o caráter do fazer. O fazer 
deixou de ser puramente instrumental. Nesse sentido, vale mais hoje a com-
petência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações, mas apta 
a trabalhar em equipe, do que a pura  informação. 

3. Aprender a viver juntos  -  não basta aprender para si,  significa aprender 
a viver e a se relacionar com o outro, a compreender o outro,  a desenvolver a 
percepção da interdependência e  a participar em projetos comuns. Para tanto é 
fundamental  ter iniciativa, gostar de uma certa dose de risco, ter intuição, saber 
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comunicar-se, saber resolver conflitos e ser flexível. 
4. Aprender a ser - significa o desenvolvimento integral da pessoa: in-

teligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, 
espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, inicia-
tiva. Para isso não se deve negligenciar nenhuma das potencialidades de cada 
indivíduo. 

Aliada à aprendizagem ao longo da vida se encontra a “aprendizagem em 
todos os domínios da vida” chamando nossa atenção para a disseminação da 
aprendizagem, que pode decorrer em todas as dimensões das nossas vidas em 
qualquer fase das mesmas.

A esta altura já podemos ampliar o entendimento de nossa atuação profis-
sional não apenas como prestadores de serviços: somos ensinantes de nossos 
clientes. 

Sobre o que ensiná-los já sabemos, conhecemos bem nossos produtos e 
serviços, mas como ensiná-los?

Evidentemente a imagem de um professor convencional em uma sala de 
aula não é a mais adequada para ilustrar nosso papel como ensinantes, pois 
em nosso cotidiano nos relacionamos com pessoas adultas, imersas em 
seus afazeres de diversas ordens e pressionados pelas  demandas de diferentes 
setores. Temos pouco tempo para exercer nosso papel e, portanto, a assertivi-
dade é imprescindível. 

Como um adulto aprende?
Já é conhecido que um indivíduo adulto aprende de forma diferente de um 

jovem. A forma do adulto de aproximar do objeto de estudo é bastante peculiar 
e podemos entender melhor essa  peculiaridade refletindo sobre nossa própria 
forma de aprender.

Como você aprende? 
Pense um pouco a respeito de como aprende, o que o faz se interessar por 

um ou outro assunto, onde busca  informações e como se enxerga como uma 
pessoa “aprendente”.

A aprendizagem de adultos é denominada por andragogia. Os estudiosos so-
bre o tema nos ajudam a sintetizar as características dessa aprendizagem: Os 
adultos têm  necessidade de conhecer e sabem disso, sabem também que é 
necessário colocar em prática o conhecimento. O adulto é capaz de se autode-
senvolver, suprindo de forma independente sua necessidade de conhecimento. 
Para um adulto é importante ficar claro o significado da aprendizagem, isto é, 
para que ele deve aprender cada coisa. O que contribui para que um adulto 
aprenda é a motivação interna,  baseada na própria vontade de crescimento ou 
pela identificação de uma necessidade. Uma consequencia dessa motivação é a 
disponibilidade do adulto para aprender o que decidiu a aprender. 
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Após esta síntese, podemos entender que um adulto demanda relações de 
aprendizagem  horizontais, não um professor formal, mas um “parceiro” ou um 
mediador  que o ajude neste processo de aprendizagem, que o auxilie a com-
preender o por que aprender determinado tema, como colocá-lo em prática, 
como  esse tema influenciará seu dia a dia, o que ele fará com esse aprendizado 
e qual o contexto ele se situa, fornecendo mais informações sobre o tema e indi-
cando as fontes de como poderá se autodesenvolver.

Como colocar em ação o que aprendemos?
Adaptar-de e estar preparado para as mudanças em nosso dia a dia, buscar 

aprender continuamente e em diferentes contextos é a síntese do que debatemos 
nesse encontro. Mas não se limita a nosso papel como “aprendente”.  Conver-
samos sobre nosso papel de “ensinantes”, de atuar como agentes, mediadores 
da construção dos conhecimentos de nossos clientes (de nossa família, amigos, 
colegas etc.) adultos que desejam aprender, que têm necessidade de aprender, 
que gostariam de entender o que fazer com as informações que lhes fornecemos 
para que possam, com isso, construir novos conhecimentos agora e ao longo de 
toda a vida, para também se tornarem ensinantes neste cenário de mudanças...  

Para saber mais:

Para construir sua aprendizagem, sugerimos as leituras a seguir:

Aprendizagem de Resultados.  Malcolm Knowles. São Paulo: Editora Campus. 2009.

Educação: um tesouro a descobrir.  Jaques Delors, São Paulo: Cortez, 1998. 

Educação e Mudança.  Paulo Freire.  Rio de Janeiro: Editora  Paz e Terra. 2007.

Paulo Freire. Fernando José de Almeida. Folha Explica.  São Paulo: Editora Folha 2009.
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A ideia de fazer esta palestra partiu da necessidade de organizar uma série 
de informações que estão relacionadas ao universo de comunicação e que che-
gam de forma desordenada a aqueles que não têm a publicidade ou o marketing 
como atividade principal, mas que precisam contratar, criticar, usar os resultados 
desse tipo de trabalho.

Sempre que começo minhas palestras procuro alertar a audiência sobre o 
preconceito que temos com relação ao passado. Falamos das mudanças que 
a tecnologia trouxe às nossas vidas, como se esta fosse a primeira vez que a 
humanidade estivesse vivenciando isso. Duas coisas saltam-me aos olhos nessa 
hora. Primeiramente, o endeusamento da tecnologia digital e de telecomuni-
cações, com o acesso à informação. Lembro que a imprensa causou o mesmo 
furor quando Gutenberg apareceu com a primeira Bíblia impressa. Tecnologia 
muda aquilo que conhecemos, e a única constante da vida é a mudança. A segunda 
coisa que fica evidente é que estamos sendo incapazes de verbalizar nossa in-
capacidade de acompanhar a velocidade das mudanças e onde elas ocorrem, e 
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dizer que é isso que nos assusta.

As mudanças já não ocorrem a cada década, junto com as novas gerações. 
Elas chegam todos os dias, mudam cadeias de valor, regras de negócios, e as 
formas como empresas e pessoas se relacionam.

Para chegarmos a este ponto, passamos por etapas que foram mudando 
a maneira como nos relacionamos com marcas, produtos e peças de comuni-
cação. Saímos da situação passiva e ingênua para a cínica e indiferente, a partir 
dos anos 90. Mas foi a presença de mídias digitais, em especial das redes sociais 
que permitiram a saída do total controle da informação das mãos das agên-
cias e dos meios de comunicação, para os usuários. O que as redes sociais 
proporcionam é um amplificador de conversas e um expositor de conversas, em 
formato multimídia, das pessoas-consumidores-usuários. Ninguém precisa ser 
cineasta para fazer um vídeo e postar no YouTube e atrair a atenção, reclamar, 
delatar.  Já não podemos negar que, como empresas, nosso controle sobre o que 
se fala é muito pequeno e o alcance das conversas é enorme, sem controle.  É 
dessa falta de controle sobre onde e o que é conversado que nasce o desafio do 
qual vamos falar ao longo desses slides.

Para começar a minha linha de raciocínio, lamento informar, mas tudo aquilo 
que vocês aprenderam até o momento já não é mais tão útil para fazer o plano 
de comunicação. Vocês terão que aprender a fazer novas perguntas, criar novas 
maneiras de trabalhar e aceitar que seu público mudou, a indústria de comuni-
cação mudou e que vocês também terão que sair da zona de conforto.

Desde a chegada da Internet, as pessoas adquiriram novos lugares para obter 
informações sobre produtos, empresas, serviços. Passaram a agir sobre a infor-
mação, escolhendo a fonte, criticando a qualidade da mesma na medida em que 
privilegiavam uma fonte sobre a outra. Ganharam controle sobre a informação 
e se tornaram consumidores mais críticos como consumidores. Portanto, o es-
paço para erros diminuiu drasticamente.

Uma das coisas mais importantes no trabalho de Planejamento Estratégico 
da Comunicação é lembrar-se que a comunicação não é uma atividade isolada, 
nem muito menos essencialmente operacional. Pelo contrário, é a parte mais 
visível do marketing e, por isso mesmo, seus objetivos devem estar alinhados 
com os grandes objetivos da empresa pelo mesmo prazo estipulado para que 
estes sejam atingidos. Menciono isto, por que minha prática diária de trabalho 
deixa claro que o dia a dia de trabalho leva grande parte dos profissionais a pen-
sar taticamente e esquecer de pensar estrategicamente. Agências e empresas 
escolhem onde e quando fazer publicidade, quais ferramentas irão usar, mas 
esquecem de pensar que objetivos querem atingir, como e onde vão obter a aten-
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ção de um público naturalmente desatento, quanto vão investir para obter qual 
resultado.  Escolhem entre Facebook e Orkut, mas não fazem um mapa de como 
irão alcançar os objetivos da empresa.

Pois bem, o desafio não para aí. Temos que deixar velhos conceitos sobre 
segmentação de lado. Sexo, idade e classe social são elementos muito frágeis 
para determinar o perfil de consumo de uma pessoa. Os consumidores tornaram-
se mais complicados, uma vez que os acessos à informação bem como o acesso 
ao crédito diminuíram as diferenças de perfil de consumo das classes sociais, e 
a cultura tornou-se mais elástica ao aceitar comportamentos de adolescentes em 
pessoas de qualquer idade. Um adulto de 45 anos de idade pode perfeitamente 
ser admirador de uma série de TV e vestir-se como o personagem, tanto quanto 
um garoto de 12 anos. Isso significa que eles estarão na frente das mesmas 
mídias, consumindo os mesmos produtos, apesar da enorme diferença de idade, 
talvez de classe social e sexo.

Também é muito importante conhecer a dieta de mídia do seu público. Hoje 
as mídias não estão mais restritas a um número limitado de suportes de mídia: 
TV, rádio e impressos. Temos a Internet, com sites e redes sociais, celular, tablets 
e híbridos dos dois, com acesso à Internet, redes sociais e aplicativos, games, 
entre outros formatos.  Ainda há inúmeros canais de TV, download de músicas e 
vídeos para cada um desses suportes e isso complica muito a decisão de onde 
investir.  Até a chegada da Internet, era razoável dizer que um grupo significativo 
de pessoas assistia a um determinado programa em um determinado horário, 
ainda que o nível de atenção aos comerciais fosse baixo. Neste momento, a atenção 
das pessoas está em aquilo que precisa ou quer consumir e é ela que vai decidir 
onde irá satisfazer seu desejo.

Caso a sua empresa deseje apresentar um produto para essa pessoa que 
tem todo o potencial de compra, será necessário saber onde e quando ela está 
mais vulnerável, qual o momento e local mais propícios para impactá-la. Para 
ter esse tipo de informação é preciso conhecer os hábitos de mídia do público 
e entender cada processo de consumo, para cada produto, em cada grupo de 
consumidores. 

Estes dois elementos: os objetivos estratégicos e o conhecimento dos hábitos 
de consumo e mídia, somados, ajudam a guiar o processo criativo da comuni-
cação. Seu desdobramento natural é a parte tática. Podemos dividir as táticas em 
táticas de Presença Receptiva e Presença Ativa.

A presença ativa refere-se à mídia display: banners, skycrapers e outros, e a 
possibilidade de propagação em mídias sociais. A presença receptiva refere-se a 
todos os lugares que sua empresa possui e administra para receber os consumi-
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dores nos diversos suportes de mídia, sejam eles sites, blogs, Facebook ou até 
aplicativos em touch screens. Em qualquer um dos casos, a coerência da men-
sagem com as limitações do meio é algo necessário, bem como o cuidado em 
entender que a experiência online é a experiência da marca da sua empresa on-
line. Sites mal-organizados, difíceis de navegar e de executar as tarefas, depõem 
contra os pilares da sua marca, quaisquer que sejam esses pilares.

Porém, algo que pode ser esquecido nesse processo de criação da comu-
nicação é que não há meio mais propício para capturar informações sobre os 
usuários do site, sejam eles clientes ou não, e, a partir daí, trabalhar o verdadeiro 
relacionamento com o cliente.

Poucos se lembram que o cliente que está na sua base de dados é o cliente 
mais importante e interessante de se trabalhar. Quem está na sua base de da-
dos já foi seduzido pelo seu esforço de comunicação. E, o melhor, o esforço de 
sedução deu certo, pois ele permanece na base anos a fio. 

Essa é uma situação privilegiada de comunicação. Deve ser considerada 
como parte da sua estratégia, e deve ter um viés analítico muito forte, pois há 
mais dados coletados sobre o cliente, não sobre um possível cliente ou sobre 
um usuário de seu site. Um cliente é alguém que já estabeleceu algum tipo de 
relação com sua empresa. Conhecê-lo melhor, oferecer a ele melhores ofertas e 
comunicar-se com ele nos canais mais eficientes.

Entretanto, o lado analítico de todo o trabalho não fica restrito à análise do 
que aconteceu, mas deve também ter números indicando os objetivos e o po-
tencial do ambiente onde se está investindo. Sem isso, todo sucesso é apenas 
uma ilusão.
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Para o corretor de seguros, foco nos resultados será a garantia de alto de-
sempenho. 

Sendo foco a concentração da atenção, a abordagem do sexto passo abrange 
o entendimento do que seja alto desempenho, das razões para persegui-lo e 
como alcançá-lo. 

O que é alto desempenho e suas vantagens para o corretor.
De acordo com o escopo dessa palestra, desempenho do corretor seria o 

benefício obtido pela venda do seguro. Obviamente, tal benefício está intimamente 
ligado à realização dessa venda. Venda de alto desempenho é aquela que ocorre 
com eficácia e eficiência. 

A venda é eficaz quando seu resultado é a melhor solução para o cliente do 
corretor. 

Tal qualidade pressupõe:

• Escolha do cliente potencial de interesse.
Cliente potencial de interesse para o corretor é aquele que sabe (ou é capaz de 

aprender) duas coisas: quais são suas necessidades e como avaliar o serviço do 
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corretor. Chamemos o conjunto desses clientes de mercado-alvo.
Isso porque se o cliente não é capaz de definir o que procura, nem de avaliar 

o serviço do corretor, ele estará comprando seguros baseado somente no menor 
preço para ele, sem considerar outros benefícios importantes decorrentes do 
profissionalismo do corretor. Esse aspecto (profissionalismo) será discutido na 
abordagem de como alcançar alto desempenho. 

• Entendimento das necessidades e expectativas desse potencial cliente.
A compreensão do que o cliente busca permitirá oferecer a solução que tenha 

maior valor para ele escapando, portanto, da busca tão somente pelo menor 
preço. Para fins de referência chamaremos esse processo de comoditização.

• Compreensão da capacidade de comprometimento financeiro exigida.
A venda de um seguro apenas para cumprir metas de venda (ou faturar mais 

um pedido) é uma abordagem menor, por não estar preocupada com as vendas 
futuras para esse mesmo cliente. Em outras palavras, o corretor que assim age 
estará sempre realizando a primeira venda para um novo cliente.

Sabemos que a primeira venda exige mais esforço por parte do corretor pelo 
fato de, além do cliente não conhecê-lo, comprar o menor pacote possível. Afi-
nal, o cliente estará sempre experimentando. 

• Análise do portfólio de produtos do corretor buscando o atendimento a es-
sas necessidades.

Conhecer o que pode ser oferecido para aumentar o valor da venda para um 
cliente facilitará as vendas futuras para esse mesmo cliente, pelo fato de o corre-
tor estar capacitado a sempre oferecer o melhor conjunto de soluções de seguro 
em cada situação. A vantagem para o corretor será a de obter maiores ganhos 
em cada venda. 

• Composição desses produtos que resulte na melhor solução para o cliente.
Melhor solução não é aquela que atenda totalmente às necessidades e ex-

pectativas do cliente. É, isto sim, a que resulta em grande satisfação do cliente 
pelo atendimento de suas necessidades e expectativas de modo compatível com 
a sua realidade financeira. Em outras palavras, a melhor solução é aquela que 
apresenta a melhor relação benefício-custo.

Cumpre ressaltar que esse tópico não invalida o anterior, apenas o complementa.

• Adequada comunicação ao cliente da relação benefício-custo da solução 
oferecida.

É fundamental que essa comunicação, além de colocar ênfase no valor que 
a solução ofertada tem para o cliente, seja perfeitamente compreendida por ele. 
Caso contrário, o interessado em seguros buscará a oferta de menor preço. Em 
outras palavras, o corretor estaria comoditizando a venda, podendo inclusive ter 
ameaçada sua existência pela opção de venda pela internet.
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Percebe-se, como não poderia deixar de ser, que os aspectos até aqui discuti-
dos estão intimamente relacionados entre si. Eles compõem o que já identifica-
mos como eficácia na venda de seguros.

Eficiência, por outro lado, diz respeito ao modo de trabalhar o ciclo da venda 
(da prospecção de clientes ao recebimento da comissão pela venda concreti-
zada) com o menor esforço e maior velocidade possíveis.

Essa afirmação valoriza a qualidade do esforço na obtenção de resultados em 
detrimento do esforço em si (horas trabalhadas, gastos, sacrifícios pessoais, etc.).

Para alcançar eficiência recomenda-se: 
 
• Compreender o serviço oferecido.
Essa compreensão diz respeito às caracterísiticas dos serviços que, por im-

pactarem diretamente no desempenho do corretor, são a seguir discutidas.
Os serviços são predominantemente intangíveis. Esse atributo está direta-

mente associado à percepção, pelo cliente, da qualidade do serviço entregue.
Tal qualidade, por sua vez, tem três dimensões: 
– Imagem que o corretor e a empresa para a qual ele trabalha teem no 

mercado;
Conhecida no jargão de Marketing como posicionamento (posição que a em-

presa, corretor, ou o seguro propriamente dito, ocupam na mente do cliente) 
desempenha importante papel na venda de seguros pela exigência de reputação, 
inerente a essa atividade profissional. 

– Qualidade técnica;
Refere-se aos atributos técnicos do seguro (cobertura, franquia, etc.). A ausência 

dessa qualidade torna impossível a sobrevivência profissional. Pesquisas, con-
tudo, mostram que uma excelente qualidade técnica não é a principal garantia 
dessa sobrevivência. Isso ocorre com a qualidade funcional descrita a seguir. 

– Qualidade funcional. 
Essa dimensão, também segundo pesquisas, o principal garantidor da com-

pra futura de seguros, diz respeito à percepção dos clientes de como ocorreram 
o atendimento e a venda do seguro. É composta de cinco itens: tangibilidade, 
confiabilidade, responsividade, asseguração e empatia.

O primeiro item diz respeito aos aspectos tangíveis da venda de seguros: 
aparência do corretor e dos materiais usados na comunicação com o cliente (da 
proposta à apólice, incluindo os e-mails). Embora não seja responsabilidade do 
corretor emitir a apólice do seguro vendido, esse profissional é o responsável 
pela satisfação do cliente com o seguro adquirido. Simplificando, equivale ao 
trabalho do garçom que, embora não prepare a comida (essa é uma atribuição do 
cozinheiro), desempenha um importante papel no retorno do cliente ao restau-
rante, providenciando, sempre que houver reclamação, a substiuição da comida 
servida por outra que seja do agrado do cliente.

Confiabilidade é a habilidade de executar de modo confiável e exato a venda 
e a entrega do seguro. Desconhecer os procedimentos envolvidos na emissão 
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da apólice ou de seus complementos implica em inexatidão nas informações 
prestadas aos clientes a respeito do andamento da formalização dos seguros 
contratados. 

Responsividade é a capacitação (conjunto de habilidades mais comprometi-
mento) de ajudar os clientes com pronto atendimento. O pronto atendimento não 
se limita a responder às chamadas telefônicas no mesmo dia ou, no máximo, no 
dia seguinte. A etiqueta em negócios exige a adoção dessa prática para todos os 
e-mails dos clientes.

A asseguração, que é a habilidade do corretor de transmitir confiança aos 
clientes, está intimamente relacionada aos demais itens da qualidade funcional.

Finalmente, empatia é a capacidade de o corretor gerar a percepção, junto a 
cada cliente, de que ele é único. Isso se faz com disciplina, organizando se o tem-
po de modo a não transmitir pressa em finalizar os contatos. Vale lembrar que 
nenhum cliente é “chato”. Cliente é a melhor criação que existe! Dessa forma, o 
tempo que se gasta em clientes não deve considerado um mal necessário, mas 
sim investimento. Ressalte-se, contudo, que essa concepção se aplica apenas 
aos clientes-alvo já mencionados anteriormente.

A compreensão dos serviços, que iniciamos explorando através da predomi-
nante intangibilidade na página 45, tem sequência com outras características 
únicas e igualmente importantes, a saber:

– Serviços são produzidos e consumidos simultaneamente.
Produção e consumo simultâneos significam que o prestador de serviços é 

quem, na realidade, está vendendo o serviço. Ter o perfil para prestar serviços de 
venda de seguros significa, portanto, alto grau de empreendedorismo.

– Serviços não são padronizáveis.
Embora exista alguma coincidência nas necessidades de grupos de clientes, 

essa coincidência não é absoluta. Pelo fato de cada cliente ser único impõe-se 
permanente atenção para atender cada cliente de modo único. A postura de ligar 
o piloto automático não existe. Massificar o atendimento significa para o cliente 
perder valor no seguro adquirido e comoditização consequente para o corretor.

 
– Serviços são perecíveis, isto é, não podem ser estocados.
Tal propriedade é importante para as empresas de corretagem, independente-

mente de serem organizações comerciais individuais ou não. 
No caso de firmas individuais estamos falando da organização do tempo de 

trabalho. Para organizações de maior porte o aspecto crítico reside no dimen-
sionamento da equipe de corretores.

– O cliente não detém a posse dos serviços. 
Essa última característica de o cliente não deter a propriedade do serviço 

pode ser explorada na linha argumentativa de venda, ou seja, no racional de 
venda do serviço. A liberdade de escolha do corretor, ou empresa de corretagem, 
por exemplo, é passível de ser explorada nas vendas de seguros para empresas 
(B2B).  
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Pelo exposto, a discussão sobre a natureza dos serviços conduz à conclusão 
que, para atuar em serviços em geral, e de corretagem de seguros em particular, 
é indispensável que exista paixão pelo trabalho. 

A busca pela eficiência para o alto desempenho na venda envolve, ainda, os 
seguintes aspectos:  

• Fixação de objetivos claros e bem definidos para os clientes-alvo;
É absolutamente necessário que o alinhamento entre os seguros ofertados e 

as necessidades dos clientes seja o maior possível. Somente assim ocorrem os 
maiores ganhos para o corretor. 

Nessa afirmação, comprovada em testes aplicados para serviços em geral, 
temos clientes lucrativos leais e não leais. Ambas as categorias compõem o 
quadro de clientes-alvo. Por outro lado, existem clientes leais e não lucrativos e 
outros que não são nem leais, nem lucrativos. 

Dessa forma teremos, na etapa de definição de objetivos, ofertas para os 
clientes-alvo que estejam muito bem ajustadas às necessidades desses clientes. 
Para clientes não lucrativos temos de realizar lucro em cada operação. Em re-
sumo, devemos ter abordagens distintas para esses quatro tipos de clientes e 
não buscar a todo o custo a lealdade dos clientes. 

Somente assim teremos serviços orientados para o cliente-alvo que criam 
vantagem competitiva e sustentabilidade dos ganhos do corretor com outros 
clientes não-alvo.

Cumpre aqui esclarecer o que seja vantagem competitiva. Conceitua-se como 
tal a percepção dos clientes-alvo de que a oferta de seguros de um determinado 
corretor é superior àquelas dos concorrentes relevantes. 

Isso tem tudo a ver com o conteúdo apresentado até aqui e com a geração de 
valor para o cliente.

• Preço dos serviços e valor para o cliente.
Dentre as várias maneiras de se definir valor, uma potencialmente interes-

sante é aquela que considera a equação V = (B*-C*) / P (KEEGAN, Warren J. 
Global Marketing Management.  Prentice Hall,  2001) onde V é valor, B* são os 
benefícios obtidos com a compra do seguro, conforme a percepção do cliente, 
C* são os sacrifícios (não inclui o preço) que o cliente terá de fazer para realizar 
a compra, também conforme sua percepção e P é o preço a ser pago pelo cliente.

Na precificação, o corretor deve, ainda, levar em consideração a sensibilidade 
a preço do cliente no momento da venda e, conforme vimos, a realização de lucro 
em cada transação.

Apresentamos os aspectos que envolvem o alto desempenho na venda de 
seguros. Um último passo, contudo, é necessário: o controle do desempenho.

• Controle ótimo do desempenho.
Controlar o desempenho é importante. Ressalte-se, contudo, que o custo 
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desse controle deve ser inferior ao benefício resultante. Se for igual ou maior, o 
controle não deve ser feito.

Nossa experiência recomenda, para esse caso específico, as seguintes téc-
nicas:

– Uso das reclamações.
É o modo de menor custo e o que requer menos tempo para aplicar. É válido 

tanto para atendimentos B2C como para B2B.
Algumas vezes nos irritamos com as reclamações dos clientes. Devemos, 

então, nos lembrar que quando o cliente reclama, ele ainda é cliente. Devemos 
ouvi-lo e avaliar a validade de seu questionamento, uma vez que o cliente nem 
sempre tem razão. Caso seja pertinente, deveremos providenciar as correções e 
informar ao reclamante o que está sendo feito para acertar a situação, além de 
agradecê-lo pela iniciativa de reclamar. O feedback é importantíssimo: ele faz o 
cliente se sentir ouvido.

 
– Estudo em profundidade de clientes-chave.
Aplicável, principalmente em B2B, serve para avaliar de modo mais completo 

o desempenho do corretor dentro do contexto do cliente. 

– Acompanhamento das transações individuais.
Também aplicável principalmente em B2B, deve enfatizar a qualidade fun-

cional do serviço pestado pelo corretor de seguros.
A conjugação de eficácia e eficiência na venda de seguros garantirá ganhos 

que, além de atenderem às necessidades do dia a dia (próprias e de eventuais 
dependentes), gerem um patrimônio que permita ao corretor enfrentar situações 
mais difíceis, como doenças e o fim de seu ciclo produtivo, por exemplo.

Não basta, contudo, cuidar do presente. A sustentabilidade desse ingresso 
financeiro em períodos futuros resulta de dois fatores: imagem do corretor no 
mercado e sua habilidade em explorar essa imagem.

O foco em resultados contribui para tal, uma vez que a imagem do corretor 
(seu posicionamento) facilitará a recompra de seus serviços por clientes de in-
teresse que estejam satisfeitos com o atendimento a eles dispensado no passa-
do. Isso acarretará em desestímulo em buscar novas fontes para cotar seguros, 
o que significa consolidação de vantagem competitiva.
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Após percorrer os seis primeiros passos – Capacidade de Negociação, Au-
togerenciamento, Foco nos resultados, Domínio de tecnologia, Adaptabilidade/ 
Educação Contínua, Modos de Comunicação – esperamos que você, corretor de 
seguros, deixe este evento com novas ideias e disposiçãopara evoluir seu dia a 
dia profissional. O 7º Passo exige a Atitude, pois agora depende de você, estudar 
mais, se aprofundar nos conhecimentos. Investir em qualificação, estar atualizado, 
cuidar da imagem e mostrar atitude no trabalho são formas de se manter em alta 
no mercado, em vantagem perante a concorrência e prestando um bom serviço 
para o cliente. Além de amplo conhecimento dos diversos produtos, o corretor 
de seguros precisa estar atento às tendências do mercado.

A atitude depende única e exclusivamente de você . Se a sua realização pes-
soal não está indo na direção ou velocidade que espera, deve olhar para a sua 
atitude, pois ela é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Não se esqueça 
de perseguir seus objetivos de forma ética, pois só assim, terá tranquilidade 
para desfrutar de suas realizações quando tiver alcançado o topo. 

PASSO 7

ATITUDE - COMO USAR 
TUDO ISSO A SEU FAVOR






