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EM UM UNIVERSO 
COMPLEXO E BASEADO EM 

CONFIANÇA, COMO SEGUROS, NEM 
SEMPRE A CONQUISTA DO NEGÓCIO 

ACONTECE NO PRIMEIRO CONTATO. POR 
ISSO, A QUALIDADE DO AGENDAMENTO PODE 

SER SUA PRINCIPAL FERRAMENTA DE EFICÁCIA!

As vendas de seguros on-line são um canal de negociação 
extremamente dinâmico e ágil, e justamente por isso, um dos 

grandes fatores de sucesso é a habilidade para conseguir fechar o 
seguro logo no primeiro contato, pois grande parte dos prospects 

são “cotadores”, que já pesquisaram, ou estão pesquisando os 
preços. No entanto, quem atua neste canal, sabe que às vezes, 
por mais assertiva que seja sua abordagem, você acaba sendo 

um dos primeiros a chegar no prospect, que ainda precisa 
de mais tempo pra pesquisar e tomar sua decisão antes 

de fechar, e assim, você vai precisar de mais etapas 
nessa negociação. Então, sabendo disso, uma 

boa estratégia de vendas on-line consiste 
em investir em três pilares 

importantes:

c) Um processo de organização e disciplina em 
seus agendamentos para conseguir manter suas 

negociações sempre "vivas", próximas, e efetivas a 
cada novo contato, evitando assim que o cliente 

busque outro fornecedor ou desista da compra. 

a) Sua habilidade em descobrir os valores e 
propostas que o "prospect" já possui, para avaliar 

em que "estágio" da negociação você está; 

b) Sua capacidade de propor uma reflexão e 
argumentar sobre o que está impedindo o 
cliente de fechar com você agora;
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Nossos outros módulos e treinamentos de vendas do MENTOR DO CORRETOR 
já falam bastante sobre negociação de propostas e da habilidade do fechamento, 
mas hoje queremos abordar o famoso FOLLOW UP, ou agendamento, que 
significa nada mais que  “dar a continuidade a algo que foi iniciado 
anteriormente com o intuito de avançar e concluir.”

Essa definição já ajuda pois traz em si alguns pontos essenciais, pra gente 
prestar atenção, começando pelo final: “avançar e concluir”, que vale 
dizer que todos os seus passos, e cada contato seu tem que ter o intuito 
estratégico de ser o último, no sentido de fechar o negócio. 

“Dar continuidade”, traz a idéia de que cada passo deve preparar o 
próximo, de maneira eficaz e assertiva. Não adianta continuar a mesma 
abordagem, e seguir fazendo a mesma coisa nas etapas seguintes. A cada 
contato, você deve criar “ganchos”, e dar ao “prospect” motivos para 
querer falar mais com você, inserir fatos novos, novas vantagens, tentar um 
novo cenário, um momento diferente. 

Numa negociação on-line que passe por várias etapas, a cada contato, você deve 
fazer um pequeno avanço, ganhar um leve sorriso, conquistar um pedacinho da 
mente ou do coração do seu interlocutor, para que, caso não feche o negócio, você 
o lembre que ele já tem alguns motivos pra gostar de você, e que só falta mais um 
pouquinho pra ele decidir e fechar.
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Agora, já que estamos falando de uma venda em mais de uma etapa, 
vamos analisar a importante diferença entre “insistir” e “persistir”, que 
muitos vendedores confundem:

Na minha opinião, em vendas, quem insiste, o faz sempre da MESMA 
MANEIRA, com os mesmos argumentos, apelando para os mesmos 
motivos, e por isso incomoda. Já quem PERSISTE, sempre tenta uma 
abordagem nova, um motivo diferente para que seu prospect analise a 
questão por outro ângulo, seja com um testemunhal, um prazo, um novo 
desconto, um benefício interessante. 

Assim, a diferença conceitual entre um “chato” insistente e uma pessoa 
persistente e perseverante é a sua criatividade, sua habilidade de encontrar 
novas abordagens a cada contato com seus prospects.

O FOLLOW UP E OS RESULTADOS EM VENDAS ON LINE:

No universo das vendas on-line, um dos principais indicadores de eficiência é a conversão 
sobre as leads trabalhadas, então, um bom resultado, pode não ser prospectar mais (o que 
pode arruinar sua conversão e encarecer sua operação), mas sim, MELHORAR SEU 
DESEMPENHO ATRAVÉS DE UM FOLLOW UP MAIS EFETIVO, junto aos prospects que 
ainda não fecharam.

Por isso, antes de mais nada, é fundamental nesse tipo de operação que o consultor tenha a 
“honestidade" e sensibilidade, pra não descartar leads viáveis, mas ao mesmo tempo, avaliar 
suas possibilidades de forma realista e seletiva. Porque no fim do dia, deixar de contatar 
leads que ainda não fecharam é jogar oportunidades fora, mas ficar preso naquele "loop" 
eterno de contato com leads frias é jogar tempo, talento e dinheiro no lixo. 

A questão é que segundo alguns estudos, grande parte dos vendedores infelizmente 
menosprezam a importância do Follow Up, e mesmo quando dão importância, acabam 
conduzindo este processo de forma ineficaz ou "automatizada".
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INSISTIR significa “pedir novamente (algo) a (alguém), apesar de já ter recebido 
uma ou várias recusas”. Pense nisso: normalmente é uma expressão usada em um 
contexto negativo, irritante. Ser insistente NÃO É uma virtude do vendedor, mas 
sim, uma demonstração de falta de sensibilidade e de repertório. 

PERSISTIR, no entanto, é “ser firme ou manter-se constante”, “durar 
longo tempo de determinado modo”, ou ainda, “perseverar”, o que são 
todas conotações predominantemente positivas.
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ANTES DO FOLLOW UP - NUNCA DESLIGUE UM CONTATO SEM PERGUNTAR “O QUE FALTA PRA FECHAR?”
Antes de reagendar um contato pra próxima vez, certifique-se de que fez absolutamente tudo pra conseguir fechar agora. Afinal, mais eficaz que um bom agendamento, só um fechamento!

RE
GRA

JAMAIS FIQUE ESPERANDO RETORNO 
Papai Noel não existe. O Boitatá e a Cuca eram “Lendas”... e o cliente NÃO VAI TE LIGAR! Não caia no “depois eu te ligo”...E jamais permita que seu prospect seja o responsável pelo recontato. 
Assuma as rédeas do negócio e proponha uma nova data e hora.

RE
GRA

RE
GRA USE VÁRIAS FORMAS DE CONTATO DIFERENTES

Não dependa apenas de uma linha de comunicação ou de apenas um canal de contato. Se o prospect não responde ao seu Whatsapp, experimente mandar um SMS, um email, use ferramentas de 
mensagens das redes sociais, ou ligue pra ele. Saia dos recados básicos como: “favor entrar em contato”, e deixe recados provocativos e interessantes, como “Precisamos falar: Consegui aquilo que você 
queria!", ou “Paulo, consegui um diferencial imperdível pra você...Agora ficou muito bom pra você fechar!”. Mas atenção, não vá ficar “stalkeando”, ou propondo amizade das redes sociais pra cada 
prospect, por favor. Respeite a distância necessária e seus direitos de acesso!

CADÊNCIA É FUNDAMENTAL ATÉ O FIM DO CICLO 
Não suma do mapa ou espere demais. Nem seja chato contatando o prospect 5X por dia. Use o bom senso, mas, como regra geral, procure antecipar o máximo possível seus próximos contatos. Deixe 
claro que haverá uma cadência de contato até o fim da negociação, por exemplo tentando no fim do dia, ou no dia seguinte. E continue o processo até encerrar o ciclo, que só tem 3 alternativas 
possíveis: Fechar um negócio, agendar um negócio perdido, ou desqualificar a lead por falta de interesse/condições/possibilidade.

RE
GRA

RE
GRA SEJA DIFERENTE 

Usar um “repertório de frases” tipo “recorta e cola” é uma estratégia comum e bastante produtiva em operações on-line não robotizadas. Mas mesmo assim, procure manter seu próprio “estoque de 
frases pessoais”, usando sempre uma abordagem diferente, um novo argumento, criando novos motivos ou cenários para fechar o negócio. Use os gatilhos mentais, busque algum ponto de identificação 
com seu prospect, como um “cliente com o mesmo carro ou nome”. Conceda um novo desconto da “nova tabela”, ou da “nova campanha” (sem picaretagem, apenas se for verdade!), forneça um 
testemunho bacana, comente sobre uma notícia relevante, um fato diferente. Fuja da mesmice e evite o clássico “E aí, vamos fechar”? Ninguém aguenta vendedores robotizados (nem você!)

Então, pra você melhorar seus resultados e sua conversão nas suas operações de vendas (on line e o� line), nós, aqui do projeto “MENTOR DO CORRETOR” resolvemos 
preparar algumas dicas legais e compilamos aquelas que a gente acredita que são as 10 REGRAS DO FOLLOW-UP EFICAZ EM VENDAS DE SEGUROS ON LINE.



Se você gostou desse tema e desse material, e quer mais táticas e ferramentas sobre esse assunto, entre no nosso portal www.mentordocorretor.com.br 
Preparamos pra você uma série de dicas de frases, perguntas e abordagens super eficazes para cada uma destas etapas do follow up.
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PERGUNTE 70%, FALE 30% 
O que mostra se você é um(a) bom(a) vendedor(a) não é falar muito, e sim fazer perguntas inteligentes e escutar o cliente com atenção. Faça perguntas estratégicas sobre as necessidades do prospect, 
sobre sua vida, saia do interrogatório burocrático de perfil que todos fazem, e destaque-se. Faça perguntas bem sacadas como “conte-me como é um dia seu”, “qual é seu maior receio com relação a 
seguro”, e escute atentamente. Não finalize seu contato com objeções ocultas, sem serem abordadas e discutidas, senão você perde o negócio pra outro sem saber por que.

RE
GRA

RE
GRA SEJA ESTRATÉGICO: GUARDE ALGO PARA A PRÓXIMA RODADA 

Uma das principais leis de negociação é fazer suas concessões pouco a pouco. Mas se você perceber que não irá conseguir fechar o negócio logo no primeiro contato, seja porque o prospect começou a 
cotar agora (é fundamental saber isso), ou porque ele está resistente, evite gastar todas as suas fichas, pois depois não terá nada para usar nos próximos contatos como sua “bala de prata”. E, de 
qualquer maneira, se usar todo seu arsenal, e não fechar, estará apenas municiando o concorrente.

ATITUDE É TUDO! NÃO DESISTA CEDO DEMAIS
Mesmo que seu "prospect" tenha feito diversas cotações e esteja resistente, você tem que ser o último a desistir. Se não consegue contato com ele, tente abordar outra pessoa da sua casa ou do escritório, 
busque alternativas, não esmoreça. A vida costuma recompensar quem anda o tal “quilometro extra”, quem vai além de onde todos já pararam. Se você é do tipo que acha que as coisas vão dar errado, 
que o "cliente" é chato, e que não vai fechar, você se torna um PROFETA.

RE
GRA

ORGANIZE-SE
Não confie na memória. Se você falou com o cliente pela manhã, não perca tempo tentando contato à tarde e vice-versa. Desde o primeiro contato, descubra a agenda do prospect, seus melhores 
horários de contato, sua profissão, seu ritmo de vida. E ANOTE TUDO! Mantenha ferramentas eficazes de notas, agendamento e marcação de contatos, como blocos de notas, agendas on line, um 
belo CRM, uma funcionalidade do seu sistema ou mesmo uma agenda de papel. Um vendedor organizado sempre ganha mais dinheiro que os outros!

RE
GRA

SEJA MELHOR QUE SEUS CONCORRENTES
Acredite, seus concorrentes vão esquecer de perguntar sobre as necessidades do cliente, não irão variar as formas de contato, não se organizarão tanto quanto você, não ligarão mais tarde, ou não 
leram este artigo. Então, reveja as 9 REGRAS ANTERIORES, e faça tudo o que dissemos... Depois, faça novamente, e de novo.... Como disse Aristóteles: “Somos o que repetidamente fazemos. A 
Excelência não é um feito, mas sim um hábito”.

RE
GRA
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P R A  E V I TA R  O  N O V O  C O N TAT O : 

 “Ok, podemos deixar pra falarmos numa outra ocasião, mas antes eu 
gostaria de saber: O que o impede de fechar AGORA? Por que não 
resolvermos o assunto JÁ?”

Já entendi: Seu receio de fechar agora seria se você achasse algo 
melhor depois, certo? E se eu lhe garantisse que se você encontrar 
algo melhor do que estou lhe propondo agora, mesmo depois de 
fecharmos, se você me conseguir me comprovar mediante 
apresentação de uma proposta, a gente acompanha? Não pode haver 
melhor negócio que esse, concorda? 
(* verifique se sua gerência está de acordo com esta estratégia agressiva, 
mas a lógica, neste caso, é que a imensa maioria das pessoas para de 
procurar propostas melhores depois de fechar. Além do mais, no mercado 
online, você vai ter que fazer isso de qualquer jeito, mesmo se não prometer, 
pois o direito de “arrependimento” do cliente é garantido por lei).

“Ok, vamos agendar um novo contato, mas posso te pedir um favor? Te dei 
todos os descontos que eu podia, e estou bem confiante de que você não 
deve conseguir um preço melhor com ninguém no mercado... Mas por favor, 
se por acaso você conseguir algo mais barato, com esse mesmo perfil, e 
nessas mesmas seguradoras que eu te passei, vamos combinar de você não 
fechar antes de eu mostrar pro meu gerente... Ele me desafiou que nenhum 
cliente meu conseguiria nada melhor, e que se conseguisse ELE COBRIRIA! 
Assim, você só tem a ganhar!”

P A R A  C O M B I N A R  O  N O V O  A G E N D A M E N T O :

“Ok, pelo nosso contato, percebi que o período da manhã (ou tarde) é 
mais adequado para você poder conversar.... posso procurar você 
amanha, neste mesmo horário?”

“Veja, amanhã (ou depois de amanhã), será dia 05 (ou sexta-feira), e 
meu gerente me disse que talvez a gente receba uma nova tabela com 
alguns descontos extras para a campanha de vendas. Se eu conseguir 
algum desconto novo pra você, posso te ligar?”

A O  F A Z E R  O  N O V O  C O N TAT O :

“Me desculpe ter ligado direto, mas percebi que pelo whatsapp estava difícil 
da gente se comunicar e como seguro é um assunto tão importante...”

Olá! Lembra que a gente combinou de eu te ligar se surgisse uma condição 
melhor? Então... Nossa campanha acaba hoje e meu gerente está prestes a 
bater a meta.... ”

“Estou entrando em contato pra saber do que você precisa pra poder fechar 
seu seguro.

DICAS DE FRASES E ABORDAGENS IMPORTANTES RELATIVAS AO FOLLOW UP



DICAS DE FRASES E ABORDAGENS IMPORTANTES RELATIVAS AO FOLLOW UP

S e  e n t e n d e r  q u e  c a b e m  n a  s i t u a ç ã o ,  u s e  a b o r d a g e n s  b e m 
h u m o r a d a s ,  c o m o :

Olá Álvaro, boa tarde, tudo bem? Você não acredita, mas apostei com 
meu gerente que iria fechar um seguro HOJE com o nome de uma 
pessoa chamada Álvaro.... aí lembrei de você...”

Olá Vanessa, boa tarde! Puxa você não imagina que coincidência...lembrei 
de você: Acabei de falar com uma pessoa
• Com o seu nome...
• Do seu estado (ou cidade, se forem estados ou cidades menores ou distantes)
• Que tinha um carro igual ao seu...
• Etc... 

P A R A  R E S G ATA R  C O N TAT O S  I N AT I V O S  E  R E AT I V A R :

“Acho que os outros com quem você estava cotando sua apólice já 
desistiram, né”? Bem, todos dizem que eu sou uma pessoa persistente! 
Vamos retomar o assunto e fechar seu seguro?”

“Olá fulano, tudo bem? Estou retomando nosso contato para verificar 
se ainda existe interesse em contratar seu seguro ou se você já 
resolveu essa questão... 
Assim, dependendo de como for, posso te conseguir o melhor negócio 
do mundo (já que eu já estava quase desistindo, mesmo...KKK) ou, se 
for o caso, te deixar em paz, né? rsrsrsr.  

Se não consegue contato com o prospect, mas foi atendido por outra 
pessoa no trabalho ou em casa: 
“Posso lhe pedir uma ajuda? Estou com uma certa dificuldade em 
conciliar as agendas e falar com Fulano, mas fiquei de passar uma 
proposta (ou informação) muito importante para ele(a). Não estou 
certo de que estou com os contatos corretos...  Você saberia uma 
data/hora (OU um outro número de telefone), em, que seja mais fácil 
eu entrar em contato com ele(a).”
OU: 
“Será que você poderia me fazer a gentileza de receber essa proposta, 
transmitir a ele(a) e pedir que me retornasse?”
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