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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar o modelo de Negócio da 

empresa AIKO situada na cidade de Curitiba/PR e fazer uma análise da política atual.  

Neste contexto, foram avaliados dados do mercado e a concorrência, a partir disto foi 

possível analisar, avaliar e sugerir melhorias nos processos dela.   

A política comercial mostrou que o tipo de atividade desenvolvida pela AIKO 

necessita estar sempre inovando, por se tratar de prestação de serviço, o  seu principal 

diferencial competitivo é o relacionamento com clientes e parceiros, com a possibilidade de 

customização por parte das empresas contratantes em escolher os serviços que mais façam 

sentindo para os seus colaboradores, priorizando o atendimento personalizado. A empresa se 

utiliza de diferentes técnicas para cultivar e atrair seus clientes, criando uma defesa contra a 

concorrência, buscando sucesso que lhe tragam lucratividade.  

Dada a concorrência acirrada deste mercado agressivo e competitivo, a empresa 

necessita de profissionais bem preparados para alcançar um lugar representativo perante essa 

concorrência de mercado no nicho em que atua. O clima organizacional e a motivação dos 

colaboradores serão mencionados neste trabalho, objetivando a demonstração e importância 

dos colaboradores para que a empresa possa alcançar a qualidade e diferencial desejada.  

Portanto, estudamos a empresa, como um todo, e o mercado de seguros e benefícios. 

No capítulo 5, abordamos a política de serviços complementares, relacionamento com o 

cliente e os programas de marketing. Estes temas foram aprofundados e realizada a análise 

crítica deles, com embasamento teórico para justificar sua relevância.   
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CAPÍTULO 1: VISÃO, MISSÃO, VALORES E DESCRIÇÃO DA 

EMPRESA 

  

  

1.1 VISÃO  

  

Ser empresa de referência no Brasil, reconhecida por ter as melhores opções de 

benefícios e capacitação, de forma dinâmica e colaborativa, com qualidade de seus serviços, 

produtos e relacionamento.  

  

1.2 MISSÃO  

  

Ajudar pessoas e empresas na construção de seu futuro com segurança e otimização 

de sua qualidade de vida.  

  

1.3 VALORES  

  

• Comportamento ético e transparente;  

• Compromisso com qualidade e foco nas necessidades do cliente; • 

 Contribuição para oferecer estabilidade econômica às sociedades;  

• Valorização do desenvolvimento humano.  

  

1.4 DESCRIÇÃO DA EMPRESA  

  

A Aiko Gestão de Benefícios é uma empresa individual de responsabilidade limitada, 

especializada e certificada em corretagem de seguros, inscrita na Superintendência de Seguros  

Privados (Susep), com habilitação em todos os ramos securitários e linha financeira pela 

Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito (Aneps) e Correspondentes do 

País. A empresa é de porte pequeno e está localizada em Curitiba/PR.  

A Aiko está focada em oferecer um atendimento personalizado por meio de 

planejamento estratégico para desenvolvimento humano, retenção de custo e ampliação de 

benefícios a partir do conhecimento dos valores e do propósito do cliente, bem como do 

estudo consultivo das obrigatoriedades de benefícios para o segmento e das melhorias dos 
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planos vigentes. A empresa tem como objetivo oferecer soluções completas e personalizadas 

para empresas e pessoas que buscam otimização de seus recursos, qualidade de vida e 

melhoria contínua.  

  

1.5 HISTÓRICO DAEMPRESA  

  

A história da Aiko se dá no período de início das atividades no ramo por sua fundadora, 

prestando serviço exclusivo ao Banco Bradesco desde 2004, por meio de sua antiga corretora, 

Rumo Life, nos nichos de seguro de vida e previdência. Entre 2012 e 2017, se dedica em 

assumir uma carteira de alta renda para desenvolver um trabalho de consultoria exclusiva; faz 

novas parcerias com empresas renomadas no mercado financeiro, grandes instituições e 

seguradoras atuantes no Brasil e no exterior para melhor atender aos seus clientes, além de 

ampliar seu portfólio de soluções de benefícios e linha financeira.  

Em 2018, tem início o projeto de construção da Aiko com identidade visual própria, 

contando com soluções completas e inovadoras para a otimização de benefícios empresariais, 

planejamento previdenciário, linha financeira e capacitação, tendo iniciado suas operações 

em março deste ano.  

  

1.6 CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL  

  

A cultura e o clima da empresa são orientados para o mercado voltado a um 

atendimento consultivo de excelência para todos os seus clientes e a pro atividade interna. O 

modelo de gestão adotado pela diretoria é o meritocrático, optando sempre pela transparência 

e pelo respeito entre os colaboradores. Apesar de a diretoria da Aiko ter um papel fundamental 

nas tomadas de decisões devido à função estratégica no negócio, todos os colaboradores são 

estimulados a participar com ideias e sugestões para o crescimento da empresa.  

A organização busca uma cultura de união da equipe e a motivação para os objetivos 

propostos. A equipe é constantemente instigada a trabalhar em um ambiente motivador por 

meio do compartilhamento de experiências, conhecimentos dos produtos e da colaboração.  

  

1.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   
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A estrutura organizacional da Aiko é enxuta e está voltada totalmente para a área 

comercial propriamente dita, com suporte interno de cargos operacionais e assessorias 

externas. A job destription (descrição dos cargos) da empresa é estruturada da seguinte forma:  

- Diretoria: É a cara da empresa para a divulgação da marca. Por ser assumida 

pela proprietária, tem o papel fundamental na evolução do negócio e a responsabilidade nas 

tomadas de decisões. Sua presença é de fundamental importância tanto para motivar e 

incentivar a equipe de vendas quanto para dar peso nas negociações entre clientes e 

consultores responsáveis para soluções de eventuais problemas administrativos.  

- Consultores (vendedores): Os consultores ou vendedores são a força de frente 

da empresa. Estão bastante afinados com o real propósito do empreendimento, que é o 

atendimento de excelência. Dessa forma, são os responsáveis pela busca de novos negócios, 

pela apresentação do portfólio da empesa, pela visualização de oportunidades, sendo a ponte 

de relacionamento entre o cliente e a Aiko.  

- Operadores back office: São os responsáveis pela implantação e manutenção 

dos contratos, bem como pelo faturamento, pela emissão das apólices e pelo acompanhamento 

de processos de sinistros.  

- Operadores de crédito: São os responsáveis por serviços de atendimento, 

simulação e efetivação da operação de crédito ao cliente, coleta de contratos e algumas 

demandas financeiras da corretora.  

 

Organograma operacional:  

• Diretoria  

• Consultores (vendedores e pós-venda)  

• Operador back office  

• Operador de crédito  

  

1.8 PRODUTOS E SERVIÇOS  

  

A Aiko atua no ramo de prestações de serviços a empresas de pequeno a grande porte 

agenciando seguradoras, operadoras de benefícios e bancos operantes no Brasil. O portfólio 

é composto por seguros de vida, planos de previdência, assistência médica e odontológica, 

valerefeição, alimentação e transporte e capacitação, por meio de sua equipe comercial 

tecnicamente treinada para um atendimento especializado, que oferece, além da venda e do 
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processo de implantação dos produtos, o suporte de manutenção e consultoria junto aos 

departamentos de recursos humanos (RH) das empresas-clientes.  

  

1.9 OPERAÇÕES  

  

A Aiko está situada em Curitiba, no Paraná, e opera com uma equipe de dois 

consultores para a área comercial e dois estagiários na área operacional. Os consultores são 

responsáveis pela angariação externa e pela prospecção de negócios na própria cidade e na 

região metropolitana. Aos estagiários é atribuída a responsabilidade pelas cotações, operações 

de crédito, bem como pela manutenção das apólices e contratos, pela emissão de faturas, por 

processos de sinistro e ponto de referência a clientes.  

A Aiko representa, por meio de cadastros de corretagem, uma linha de cerca de trinta 

seguradoras e instituições financeiras operantes no Brasil. Entretanto, a empresa tem uma 

parceria de negócio mais próxima com algumas dessas instituições por identificar melhor 

atuação em suas demandas, flexibilidade de negociação, qualidade de serviço a seus clientes 

e suporte a sua equipe, com treinamentos, campanhas, sistemas e tratativas de pós-venda.  

O processo de operação é bastante simples, porém, na maioria das vezes, demanda 

ampliar a proximidade de relacionamento com o prospect. A diretoria gera leads a partir de 

convenções, grupos de relacionamento e associações de RH, congressos na área de 

desenvolvimento pessoal e gestão humana, indicações de parceiros, acessos ao site e 

propagandas em mídias sociais.  

Após a identificação da oportunidade de negócio, a equipe é instigada a proceder à 

discussão da melhor estratégia de abordagem, por meio da qual se define quem se aproximará 

do cliente conduzindo-o à primeira visita à empresa para apresentar o serviço. Então, partindo 

de perguntas selecionadas, identifica-se a necessidade do prospect, e o consultor detecta onde 

pode oferecer soluções.  

Depois de concretizada a oferta, o próximo passo é a seleção de parceiros; são 

fornecidas as informações aos operadores, que solicitam as cotações via on-line, a formatação 

de planilha de custos e as comissões a serem recebidas pelo negócio. Definida a proposta a 

ser apresentada, retorna-se à empresa para a apresentação da proposta, bem como para o 

prosseguimento de ajustes e a negociação com o decisor da empresa.  

Após a efetivação do plano, a Aiko intermedia a implantação por meio de uma ponte 

entre o pessoal responsável pela implantação ou de uma migração de plano na empresa 

(geralmente, o setor de departamento pessoal e financeiro) e na instituição responsável pelo 
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produto adquirido (seguradora, banco ou demais parceiros). O pós-venda é feito pelo 

consultor com coparticipação do back office, acompanhando o processo de adesão, 

faturamento, emissão de boletos, processos de sinistralidade e alteração de planos.  

  

1.10 CAPACIDADES E LIMITAÇÕES  

  

Como a operação da empresa não depende de matéria-prima e estoque, sua limitação 

estrutural não é fator primordial para o seu desenvolvimento. A capacidade da Aiko está 

relacionada ao tamanho da equipe comercial, à sua organização e ao tempo dispendido nas 

negociações, além do suporte das seguradoras, financeiras, parceiros e assessorias que 

permitem a oferta abrangente de produtos e a facilidade de ajuste nos preços sugeridos.  

Hoje, a limitação da Aiko é reflexo de uma equipe de trabalho reduzida por se tratar 

de uma empresa iniciante. Por não haver braço suficiente, a capacidade operacional, incluindo 

a tratativa de cotações, o faturamento, a manutenção e as operações de crédito, são restritas, 

já que o objetivo fundamental é o atendimento eficaz e responsável.  

  

1.11  ANÁLISE DOS RECURSOS DA EMPRESA  

  

Por se tratar de uma empresa pequena em fase de introdução no mercado, a capacidade 

de investimento da Aiko é baixa, pois os recursos financeiros advêm unicamente da 

proprietária da empresa, além da receita gerada pela pequena carteira de clientes migrada da 

antiga corretora.  

Os recursos humanos advêm sobretudo de indicações das assessorias e seguradoras, em  

função do aprimoramento de habilidades e capacidades técnicas com o intuito de se enquadrar 

nas exigências e na política da empresa. Quanto aos recursos tecnológicos, a empresa se 

abastece principalmente de sistemas oferecidos pelas seguradoras e bancos, com 

complemento de sistema avançado de telefonia para o cumprimento da exigência do Banco 

Central.  

  

1.12 ADMINISTRAÇÃO  

  

A Aiko conta, hoje, com quatro funcionários para a base de suas operações, além da 

atuação ativa da proprietária no cargo de diretoria, que, por sua vez, oferece ações estratégicas 

para a linha de frente da empresa com abertura de novas ações de parcerias, proximidade da 
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corretora e do cliente para maior percepção da marca, bem como o estímulo à interação entre 

a equipe.  

A equipe segue as orientações da diretoria, buscando sempre a sincronia entre as 

funções para que os trâmites de negociação, fechamento e manutenção dos benefícios sejam 

satisfatórios. O processo de recrutamento de todos os colaboradores é feito diretamente pela 

diretoria, que seleciona as indicações feitas pelas assessorias e seguradoras por meio de 

entrevistas, análise de currículos e testes de conhecimento na área.  

Os consultores são prestadores de serviços terceirizados; e os operadores, estudantes 

da área de negócios contratados como estagiários. A equipe comercial tem ajuda de custo e 

comissionamento sobre a produção gerada e o alcance das metas estabelecidas de acordo com 

o planejamento apresentado no início do ano de campanha. Os estagiários não recebem renda 

variável ou comissionamento, porém estuda-se a possibilidade de incluir essa bonificação por 

meio de indicadores de satisfação do cliente no manejo das operações de pós-venda e 

processos de cotação e faturamento gerados com êxito.  

Com relação aos treinamentos, tem-se o seguinte: devido ao fato de a empresa ser 

pequena, o treinamento do corpo da equipe é feito pela proprietária da empresa por meio de 

reuniões, bate-papos, programas de instruções e orientações para o melhor desenvolvimento 

do time e treinamentos oferecidos pelas seguradoras de forma presencial ou on-line com 

programação periódica.  

  

1.13 ORIENTAÇÃO PARA O MARKETING  

  

Há uma concorrência muito grande no ramo de corretagem de seguros, e a 

diferenciação na prestação de serviços é fundamental para a ascensão da marca. A satisfação 

do cliente e a proximidade na relação empresa-cliente é um diferencial da Aiko. O cliente é 

um parceiro da empresa. Para estimular essa continuidade, ações de estreitamento de 

relacionamento, sobretudo com os setores de RH, são muito bem-vindas.  

O composto de venda de planos de benefícios empresariais com treinamentos de 

capacitação, mentoria e coaching com profissionais conceituados torna-se aliado na entrega 

de valor da marca para o setor de gestão humana dentro das empresas. Ter um trato cordial 

com o cliente por meio de um trabalho de CRM (gestão de relacionamento com os clientes) é 

vital para que isso funcione a contento. É imprescindível conhecer seus consumidores, a fase 

de crescimento de suas empresas, a necessidade de remanejo dos produtos implantados e até 
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mesmo atentar para detalhes como a lembrança – pela prática da parabenização – da data de 

aniversário dos diretores e colaboradores envolvidos no dia a dia do trabalho.  

O investimento em parceiros influenciadores e marketing boca a boca é uma 

alternativa a ser considerada, já que o setor de serviços é regido fortemente por indicações. 

Contudo, a força de vendas está inserida interna e externamente. O conjunto de manutenção 

das apólices, a eficiência nas tratativas operacionais, a responsabilidade e a agilidade no 

atendimento são fatores primordiais para a permanência da carteira de clientes e a conquista 

de novos negócios – isso, aliado à prospecção de novas contas e à apresentação da Aiko como 

uma empresa inovadora, que visa a entregar, além dos produtos habituais de corretagem, 

programas e instrumentos que agregam valor ao desenvolvimento do trabalho de RH nas 

empresas-clientes, constitui o diferencial almejado.  
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS E ESTRATÉGIA CORPORATIVA 

  

  

2.1 OBJETIVOS  

  

Dimensões 2019 2020 2021 

Volume de vendas 

(milhares)  

R$ 2.520 R$ 9.772 R$14.611 

Lucratividade  

(milhares)  

R$ 328 R$ 1.272 R$ 1.902 

Clientes/mercado  25 97 145 

Marca/imagem  Introdução da marca 

no mercado 

Fortalecimento e 

consolidação da 

marca no mercado 

Crescimento e 

consolidação da 

marca no mercado 

Lucratividade embasada somente em agenciamento, não considerando carteira de corretagem.  

  

2.2 ESTRATÉGIA  

  

(  ) Diferenciação | (   ) Liderança de Custo | ( X ) Enfoque  

  

O nicho de mercado no qual a Aiko está inserida se caracteriza por muitas empresas 

que entregam modelos padronizados de benefícios e, em sua maioria, individualizados em 

vez de agrupados em pacote único para as empresas de acordo com a identificação de suas 

necessidades. Em geral, existem empresas que oferecem exclusivamente benefícios de saúde 

ou de alimentação etc., enquanto poucas corretoras são especializadas em entregar soluções 

que unem todos os benefícios em um único pacote com solução completa para o quadro de 

funcionários de forma customizada.  

Contudo, existe um grupo de clientes que está disposto a pagar mais por um negócio 

diferenciado que atenda às suas expectativas e às necessidades dos funcionários da melhor 

forma possível. Para atingir esse nicho de mercado, a empresa foca em um atendimento de 

gestão de benefícios não só relacionados ao cumprimento da legislação ou de normativas 
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internas, mas, também, que estimulam a retenção e a motivação de seu quadro colaborativo. 

Nesse caso, a melhor estratégia é o enfoque – direcionado para um pequeno grupo de clientes 

que devem ser olhados com profundidade por uma força de vendas treinada para o 

relacionamento e o atendimento de suas necessidades específicas.  

As necessidades dos clientes precisam ser entendidas de forma aprofundada pelos 

vendedores para que as propostas sejam adequadas à realidade de cada um deles. Nesse caso, 

a força de vendas trabalhará focada no desenvolvimento do relacionamento com o cliente. 

Dado o contexto, a estratégia, conforme já mencionado, será o enfoque em diferenciação, 

voltada para um nicho de mercado específico.  

  

2.3 CADEIA DEVALOR  

  

Logística interna: Considerando que se trata de uma empresa de bens intangíveis, a logística 

interna acaba acontecendo de forma virtual. São utilizados os sites das seguradoras e 

financeiras para cotações; são definidos os pacotes de benefícios ou operações de crédito, 

sendo gerados os contratos para os clientes, os quais são assinados e encaminhados via 

digitalizada para a companhia contratada e, posteriormente, quando exigido, a via original é 

encaminhada à sucursal da instituição.  

 Muitas das seguradoras já trabalham com sistema integralmente virtual, dispensando 

qualquer tratativa em papel, de forma que simplifique ainda mais o processo e não necessite 

de mais estratégias de logística com as propostas, as apólices e os contratos. Os objetivos da 

logística interna são separar as funções dos operadores entre captação de novas propostas, 

cotação, encaminhamento ao cliente, recepção e envio à companhia quando necessário, bem 

como investir em uma plataforma unificada para alguns produtos específicos, em que o acesso 

aos sites de todas as seguradoras seja disponível em um único lugar.  

Operações: As operações acontecem transformando produtos individuais em pacotes de 

benefícios coletivos, adquiridos por meio das empresas empregadoras. Esse processo envolve 

identificação de tipos de benefícios, legislação, necessidade dos clientes e acionamento de 

várias seguradoras, que são transformados em pacotes de benefícios customizados para o 

cliente – tudo isso visando a obter praticidade, atendimento consultivo, melhoria contínua ao 

capital humano das empresas e tratativas de taxas comerciais adequadas impostas pelas 

seguradoras, que, por sua vez, refletirão no melhor custo para a empresa contratante e na 

maximização de receita para a corretora.  
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Atualmente, existe um time, em parceria com as instituições representadas, que analisa 

e define o melhor pacote para os clientes. O objetivo da empresa, com o know-how adquirido, 

é obter, em um prazo de três anos, cada vez mais autonomia para fazer essas análises e não 

depender de assessorias para a explanação dos planos, as estratégias para desenho do produto 

e a negociação.  

Logística externa: A logística externa se caracteriza pelos seguintes procedimentos:  

- Logística de assinatura de contratos: quando não há interação direta das companhias, 

por meio de e-mail de assinatura virtual, o próprio time comercial garante o processo via visita 

aos clientes;  

- Entrega de cartões e books de benefícios: as entregas on-line ou via correios, 

direcionadas pelas próprias seguradoras e financeiras representadas, continuam a ser 

efetuadas dessa forma, pois atendem, em tempo hábil, aos clientes, são confiáveis e 

representam um baixo custo para a empresa; contudo, o time de vendas acompanha via 

tracking number se as entregas são realizadas no prazo previsto para garantir que o acordo 

alinhado com o cliente seja mantido.  

Marketing e vendas: O marketing deve ser sempre via força de vendas por meio de 

apresentações mostrando o cuidado com o cliente, no modelo de estratégia de enfoque por 

diferenciação, assim como em participação de eventos de RH, que reúnem o público-alvo da 

empresa. Além disso, também deve ser via meios digitais como Facebook, Instagram, e-mails 

de divulgação, painéis de debate, entrevistas no Youtube, cursos em plataformas digitais, e 

pelo próprio site da empresa, controlados internamente para garantir que o material divulgado 

esteja plenamente de acordo com a proposta da Aiko.  

Pós-venda comercial: Depois de efetuada a venda, deve ser feita uma consultoria periódica 

da execução pelo time de vendas junto ao cliente para assegurar a satisfação pelo serviço, 

assim como devem ser identificadas as oportunidades de vendas de produtos ainda não 

adquiridos, direcionando possíveis demandas para o time de serviços, bem como novas 

oportunidades de contratos para a Aiko.  

Serviço pós-venda: Apesar de a Aiko ter todo o suporte de atendimento ao cliente por meio 

de centrais de atendimento das seguradoras e financeiras representadas, atualmente atua com 

acompanhamento constante da equipe de serviços para faturamentos mensais, atualização de 

base de vidas seguradas, além de consultas e manutenção de contratos.  

A empresa mantém, em sua programação, a revisão periódica das propostas para 

assegurar que as necessidades dos clientes sejam sempre atendidas. É importante também que 

o time de serviço de apoio proceda a pesquisas de satisfação realizadas de forma programada 
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por meio de ligações telefônicas e visitas. As queixas, as opiniões e as sugestões são utilizadas 

para que o processo esteja sempre em melhoria contínua.  

Gerência de recursos humanos: O time inteiro deve passar por um processo seletivo 

focado nas principais competências para atender aos clientes da Aiko e estar adequado à 

cultura da empresa, passando por uma entrevista com o proprietário. Todos os vendedores 

devem ser treinados, quando do início das atividades na empresa, sobre como abordar os 

clientes, desenvolver relacionamentos e propostas efetivas, assim como conhecer os 

produtos da Aiko e de que direcioná-los ao público-alvo. Temas como lançamentos, 

particularidades de cada produto, condições de contratação, assim como legislação vigente 

e campanhas de vendas, serão abordados em treinamento das próprias instituições 

representadas.  

Inteligência e apoio a vendas: A equipe interna é o grande apoio para a rodagem das 

vendas, sendo a responsável por cotações, acompanhamento de implantação, faturamento e 

processos de sinistros, simulações, efetivação de contratos e trâmites com a empresa 

conveniada, com um drive de aprimoramento de procedimentos e implantação de novas 

tecnologias que otimizem o processo.  

Desenvolvimento de tecnologia/infraestrutura: Para se tornar mais competitiva e eficiente 

em seus processos, a Aiko se abastece com tecnologias/sistemas que englobam:  

• bases de clientes efetivos com informações de dados pessoais e possíveis novos clientes;  

• informações dos clientes advindas de visitas, contatos telefônicos, notícias, concorrência;  

• contatos realizados;  

• agenda para visitas, novos contatos e pós-venda;  

• sistema de plataforma telefônica avançada;  

• otimização de combinações de benefícios e históricos de vendas para oferecer pacotes 

melhores e se antecipar diante da necessidade do cliente com base no histórico de vendas 

e nas novas variáveis de mercado;  

• tecnologias de comunicação com o cliente, via Skype, telefone ou plataforma on-line;  

• implantação de novas plataformas de pesquisa ou vendas.  

Aquisição: No que tange às aquisições, o foco do time é reduzir custos de manutenção da 

empresa e otimizar o tempo, estudando contratações de softwares e empresas que operam 

em plataformas de marketing digital, sistema multicálculo para cotações simultâneas, 

levantamento de leads e controle de comissões.  
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CAPÍTULO 3: MERCADO 

 

  

3.1 HISTÓRICO DOMERCADO  

  

 Segundo Contador (2007)1, o seguro remonta ao século XIV. Todavia, a primeira 

apólice teria sido emitida somente no século XVII, na Inglaterra. Na primeira metade do 

século XIX, surgem as companhias seguradoras, como instituições especializadas em 

administrar o risco. No Brasil, a autêntica indústria de seguros iniciou-se somente após a 

chegada da família real; a primeira seguradora brasileira chamava-se Companhia de Seguros 

Boa-Fé (Contador, 2007).  

A noção de seguro evoluiu com o tempo, desde a que o considerava como uma 

atividade econômica arriscada, voluntária, com regras estabelecidas no contrato (apólice), e 

não admitindo intervenções externas, até a atual, que reconhece sua importância como 

mecanismo de promoção de eficiência econômica e admite a regulação como forma de 

redução da desigualdade de informação entre as partes (Alberti, 2001).  

As pessoas contratam seguro para protegerem-se de risco. O seguro-saúde ajuda a 

pagar contas médicas. O seguro contra invalidez oferece renda contínua no caso de alguém 

ficar impossibilitado para o trabalho. Os seguros de propriedade, imóveis e automóveis, 

oferecem, respectivamente, proteção contra acidentes e danos a residências e acidentes de 

trânsito. O seguro de vida envolve pagamentos periódicos de prêmios; normalmente, o valor 

do seguro de vida é equivalente a sete a dez vezes o salário anual do segurado (Reilly e Norton, 

2008) 2 . Os seguros rurais protegem os segurados contra desastres naturais, intempéries 

climáticas, etc.  (Ozaki, 2008).3  

 
1 CONTADOR, C. Economia do seguro: fundamentos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2007. In: BRITTO, P. A. 

P. de; ROCHA, C. H. Fragilidades do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre (DPVAT) sob o ponto de vista do beneficiário. Revista Brasileira de Risco e Seguro, Rio de 

Janeiro, v. 8, n. 15, p. 23-36, nov. 2012/abr. 2013.  
2 REILLY, F. K.; NORTON, E. A. Investimentos. Cengage Learning, São Paulo, 2008. In: BRITTO, P. A. P. 

de; ROCHA, C. H. Fragilidades do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de 

via terrestre (DPVAT) sob o ponto de vista do beneficiário. Revista Brasileira de Risco e Seguro, Rio de 

Janeiro, v. 8, n. 15, p. 23-36, nov. 2012/abr. 2013.  
3 OZAKI, V.A. Em busca de um novo paradigma para o seguro rural no Brasil. Revista de Economia e 

Sociologia Rural, v. 46, n.1, p. 97-119, 2008. In: BRITTO, P. A. P. de; ROCHA, C. H. Fragilidades do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) sob o ponto de 

vista do beneficiário. Revista Brasileira de Risco e Seguro, Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 23-36, nov. 

2012/abr. 2013.  
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Os seguros obrigatórios são (Kriger Filho, 2000: p. 209):4 “[a]aqueles seguros cuja 

contratação é imposta a todos os proprietários de determinados bens ou [a]aqueles que 

exercem certa atividade definida em lei, com vistas a garantir os danos causados a pessoas ou 

coisas decorrentes da existência ou utilização do bem por seu proprietário ou do exercício da 

atividade por seu titular.”  

Os seguros obrigatórios são de caráter puramente indenizatório, conforme observam 

Albuquerque (2003),5Kriger Filho (2000) e Martins (2008).6 Em geral, eles não apresentam 

valor de franquia, e, para os segurados, aqueles que pagam o prêmio, no caso de sinistro, a 

indenização recebida é igual ao valor da apólice menos o prêmio.  

É oportuno registrar que uma apólice de seguro se assemelha a uma opção financeira 

de compra em que a seguradora é a vendedora da opção com preço de exercício igual ao valor 

da franquia (Contador, 2007). O segurado é o proprietário da opção, da apólice e, por isso, 

tem o direito de exercê-la ou de receber o valor de cobertura do seguro. Para ter esse direito, 

isto é, no caso de sinistro, o segurado deve pagar um prêmio à seguradora. Se a apólice de 

seguro não for exercida durante o seu período de vigência porque não houve sinistro ou porque 

o valor do sinistro é menor do que a franquia, o segurado perderá o prêmio.7  

A seguir, os principais marcos históricos do mercado de seguros no Brasil:8  

Em 1808, teve início a atividade securitária no Brasil com a abertura dos portos ao 

comércio internacional, sendo que a primeira sociedade de seguros a funcionar foi a 

Companhia de Seguros Boa-fé, fundada em 24 de fevereiro de 1808;  

Em 1850, foi promulgada a primeira lei brasileira a regular e estudar o mercado de 

seguros em todos os aspectos (Lei nº 556, de 25 de junho de 1850) com o advento do Código  

Comercial Brasileiro;  

Em 1855, foi autorizada a comercialização do seguro de vida no Brasil;  

 
4 KRIEGER FILHO. O contrato de seguro no direito brasileiro.Niterói: Labor Juris, 2000.  
5 ALBUQUERQUE, J. B. (2003). O seguro no direito brasileiro.Leme: Edijur. In: BRITTO, P. A. P. de; 

ROCHA, C. H. Fragilidades do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre (DPVAT) sob o ponto de vista do beneficiário. Revista Brasileira de Risco e Seguro, Rio de Janeiro, 

v. 8, n. 15, p. 23-36, nov. 2012/abr. 2013.  
6 MARTINS, R. T. Seguro DPVAT. Servanda, Campinas. 2008. In: BRITTO, P. A. P. de; ROCHA, C. H.  

Fragilidades do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre 
(DPVAT) sob o ponto de vista do beneficiário. Revista Brasileira de Risco e Seguro, Rio de Janeiro, v. 8, n.  

15, p. 23-36, nov. 2012/abr. 2013.  
7 BRITTO, P. A. P. de; ROCHA, C. H. Fragilidades do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre (DPVAT) sob o ponto de vista do beneficiário. Revista Brasileira de 

Risco e Seguro, Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 23-36, nov. 2012/abr. 2013.  
8 Disponível em:http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro.Acesso em: 29 mar. 
2019.  

http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro
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Em 1862, surgiram as primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior em 

nosso  

País;  

Em 1901, foi criada a Superintendência Geral de Seguros por meio do Decreto nº 

4.270, de 10 de dezembro, e seu regulamento anexo, conhecido como Regulamento Murtinho;  

Em 1916, 1º de janeiro, foi sancionada a Lei nº 3.071, que promulgou o Código Civil  

Brasileiro, com um capítulo específico dedicado ao “contrato de seguro”;  

Em 1929, foi fundada a primeira empresa de capitalização do Brasil denominada Sul  

América Capitalização S/A;  

Em 1939, foi criado o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), por meio do Decreto-

lei nº 1.186, de 3 de abril. As sociedades seguradoras ficaram obrigadas, desde então, a 

ressegurar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção própria, 

que, por meio da retrocessão, passou a compartilhar o risco com as sociedades seguradoras 

em operação no Brasil;  

Em 1966, por meio do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro, foram reguladas todas 

as operações de seguros e resseguros e instituído o Sistema Nacional de Seguros Privados, 

constituído por Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); Superintendência de 

Seguros Privados (Susep); IRB; sociedades autorizadas a operar em seguros privados; e 

corretores habilitados.  

  

3.2 TAMANHO E EVOLUÇÃO DOMERCADO  

  

Em um mercado em que os serviços têm alta qualidade e preços competitivos entre a 

maioria dos concorrentes, o diferencial maior passa a ser a condição da estrutura competitiva. 

A racionalização e a flexibilidade das seguradoras são características que se beneficiam pela 

redução de custos administrativos e operacionais, porém ainda não são suficientes para tornar 

suas estruturas competitivas, pois a necessidade constante de qualidade dos serviços exige 

cada vez qualificação dos recursos estruturais. 9 Diante desse cenário, a especialização das 

seguradoras é iminente, ou seja, a manutenção de uma estrutura enxuta requer a 

especialização,  

  

ao invés da dispersão em serviços, além de acompanhar os resultados por meio dos produtos.  

 
9 Disponível em: http://revistaseguradorbrasil.com.br.Acesso em: 21 abr. 2019.  

http://revistaseguradorbrasil.com.br/
http://revistaseguradorbrasil.com.br/
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De acordo com publicação da Revista Segurador Brasil, de janeiro de 2015, o setor, 

no País, vem crescendo na última década sempre acima do aumento do PIB e deverá crescer 

até 50% nos próximos 5 anos, conforme a KPMG.10 Outra constatação do levantamento é que 

a representação do setor é pequena em nosso PIB (excluindo saúde e vida) quando se compara 

com os mesmos setores em países em que a economia está mais desenvolvida, tais como: 

Chile (1,5%), Portugal (2,5%), Bélgica e Estados Unidos (3%), sendo o seguro patrimonial o 

carrochefe do setor seguido pelos produtos de vida.  

Quanto ao ramo da saúde, espera-se um crescimento promissor para os próximos anos, 

pois apenas 25% da população brasileira têm algum tipo de seguro na área, o que representa 

um impacto significativo no mercado. O mercado brasileiro tem muitos corretores que 

representam as principais seguradoras, sendo que esses grupos (10 maiores seguradoras) 

concentram 85% dos prêmios diretos, conforme mencionado em revista eletrônica do FEA, 

PUC/SP.  

A seguir, são apresentados alguns gráficos e tabelas demonstrando a evolução dos 

seguros de alguns produtos nos últimos anos.11  

  

Percebe-se, com base no gráfico, que houve um aumento, nos últimos anos, dos 

prêmios de seguro e na participação deles sobre o PIB, o que demonstra que o mercado ainda 

está em crescimento, não chegando à maturidade, de modo que há muitas possibilidades a 

serem  

  

 
10 Disponível em: www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-

seguros2014.pdf.Acesso em: 01 abr. 2019.  
11 Disponível em: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/.Acesso em: 23 abr. 2019.  

http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://www.kpmg.com/br/pt/estudos_analises/artigosepublicacoes/documents/pesquisa-seguros-2014.pdf
http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/
http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/
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exploradas nos próximos anos.  

A arrecadação por segmento tem aumentado anualmente, considerando os últimos 

anos, sendo o segmento de saúde suplementar o de maior representatividade e participação, 

seguido pelos planos de acumulação, que vêm crescendo fortemente nos últimos anos, 

estimulados pela decadência da Previdência Social pública.  

  

FONTE: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/  

  

Observamos o quanto a saúde suplementar representa em relação aos demais itens e o 

quanto ela vem crescendo no último ano, tendo uma variação superior a 10% de crescimento 

de um ano para o outro.  
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FONTE: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/  

  

Mesmo diante de um cenário promissor, percebemos que, com exceção da saúde 

suplementar e dos planos de risco seguidos da capitalização, houve um decréscimo de 

crescimento no período analisado, considerando a arrecadação em valores monetários, o que 

pode estar atrelado a uma redução do crescimento do PIB brasileiro nos últimos anos, levando 

em conta, também, o impacto da falta de crescimento nos respectivos setores, o que pode não 

estar favorecendo a venda dos produtos.  
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FONTE: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/  

  

Entretanto, ao avaliarmos a arrecadação percentualmente, identificamos um 

crescimento em relação ao PIB nominal na série histórica. 
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FONTE: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/  

  

FONTE: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/  
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Ao examinarmos um dado mais atual, percebemos que a arrecadação do mercado de 

seguros está com tendência positiva de crescimento nos últimos 12 meses, consecutivamente, 

demonstrando reação após um período bastante crítico, sendo que, praticamente, todos os 

segmentos demonstraram reações e variações positivas. É oportuno lembrar que fevereiro é 

um mês com menos dias que janeiro; considerando esse ponto, a variação positiva se torna 

ainda mais forte, o que é um resultado significativo para a época devido ao efeito sazonal.  

  

  

FONTE: http://www.tudosobreseguros.org.br/conjuntura/. Acesso em: 23 abr. 2019.  

  

3.3 ANÁLISE DOMACROAMBIENTE  

  

Ambiente político: O mercado de benefícios e seguros, que é muito amplo em nosso 

País, sofre devido às alterações do ambiente político, isto é, tem influência das políticas 

governamentais ou incentivos ao setor. A cada nova Lei ou alteração de incentivos, há reveses 

em cada produto, assim como a turbulência política mexe com o humor dos segurados e das 

empresas, as quais consomem menos produtos nesses momentos de instabilidade.  

Outra peculiaridade é quando há alterações nas regulamentações da Susep, órgão 

governamental que regula o setor. Ao mesmo tempo em que trazem novas possibilidades, 

podem surgir mudanças que mexem com a rentabilidade dos produtos, geralmente por meio 

http://www.tudosobreseguros.org.br/conjuntura/
http://www.tudosobreseguros.org.br/conjuntura/
http://www.tudosobreseguros.org.br/conjuntura/
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de políticas governamentais que visam a regulamentar algo que já existe, mas que ainda tem 

alguma insegurança jurídica.  

Avaliando o setor e o ambiente político, percebemos que a insegurança do sistema 

político em relação à economia afeta consideravelmente a área de seguros, já que as empresas 

não têm estímulo para adquirir seguros, que são vistos como gastos e, portanto, não havendo 

crescimento nos setores, a pressão pela redução de custos é acirrada. Por outro lado, a 

tendência, com o atual governo, é estabilizar a economia e as posições políticas, bem como 

fazer as reformas necessárias, o que estimulará a procura por investimentos, e as organizações 

novamente se permitirão investir em produtos de seguros.  

De acordo com Marcio Coriolano (presidente da CNSEG), a área de seguros não está 

tendo apoio político na redução da tributação e na descentralização de produtos. Atualmente, 

o mercado de seguros é concentrado em apenas cinco produtos, o que também é uma 

oportunidade de expansão à medida que há ambiente político para isso, bem como incentivos 

para o lado empreendedor da população.12 Algumas tendências para o mercado de seguros, e 

que dependem do ambiente político, são: expansão da economia para outros países; aumento 

do impacto da tecnologia; envelhecimento populacional; e redução das distâncias globais.  

Com a expansão da economia para outros países, há a oportunidade de novos mercados 

e troca de produtos entre eles, o que alimenta os seguros de produtos e de deságio cambial, 

por exemplo. O envelhecimento populacional mais acentuado também é uma oportunidade 

para os produtos de renda mínima/vitalícia, de seguros de vida e saúde. Por outro lado, com 

um cenário político instável, a probabilidade de não haver nenhum avanço econômico ou 

estímulo é muito grande, o que, inclusive, pode acentuar a crise econômica, ameaçando a 

consistência e a ampliação do sistema de seguros no País, com redução de participação em 

relação ao PIB.  

Ambiente econômico: O ambiente econômico é muito importante para o setor, pois, 

se a economia estiver aquecida, as empresas estarão predispostas a reter os seus funcionários 

por meio de benefícios ou mesmo a atrair futuros funcionários. Um ambiente econômico 

promissor gera novos negócios e novas demandas, além do fato de que as pessoas físicas 

almejam ter mais  

  

 
12 Disponível em:http://www.revistacobertura.com.br/2017/08/07/especialistas-

avaliamcenario-atual-economico-e-do-mercado-de-seguros-do-pais/.Acesso em: 26 abr. 2019.  

http://www.revistacobertura.com.br/2017/08/07/especialistas-avaliam-cenario-atual-economico-e-do-mercado-de-seguros-do-pais/
http://www.revistacobertura.com.br/2017/08/07/especialistas-avaliam-cenario-atual-economico-e-do-mercado-de-seguros-do-pais/
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vantagens, bem como complementar sua renda por meio desses incentivos/benefícios 

fornecidos pela empresa.  

Em um cenário de crise, por exemplo, o apetite por benefícios acaba sendo enxuto 

pelas empresas, que, muitas vezes, cogitam trocar os benefícios existentes por algo mais em 

conta visando à redução de custos. Avaliando o momento econômico de nosso País, vemos 

oportunidades para desenvolver ainda mais o mercado de seguros e de benefícios nos 

próximos anos com a recuperação da economia. Para isso, o aumento no nível de empregos é 

crucial.  

Uma grande oportunidade para o mercado de seguros brasileiros é a ressecuritização, 

isto é, a união de diversas seguradoras por meio da redução da carga tributária ou a 

capitalização para ressegurar outras seguradoras menores, por exemplo. Esse é um meio para 

desenvolver o mercado doméstico, e usar o Brasil como base para a internacionalização em 

países próximos, como os do Mercosul, mostrando-se um mercado muito promissor.  

Algumas ameaças são a permanência e a acentuação da crise econômica no mercado 

doméstico e/ou uma crise internacional, em que os aportes de recursos reduzem fortemente. 

Outra situação que desfavorece o cenário é o fato de as grandes seguradoras internacionais 

usarem outro país como plataforma para fazer o trabalho de ressecuritização, o que enfraquece 

as empresas locais.  

Ambiente social: Nos contextos cultural e social, vislumbra-se, no Brasil, um forte 

apelo para benefícios básicos e trabalhos por lei ou por negociação coletiva, tais como vale-

alimentação, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida empresarial (em grupo) em 

detrimento de seguros individuais, tais como seguro de vida, seguro de casa, entre outros. 

Outros seguros mais trabalhados no mercado são os seguros de carro e algum outro tipo de 

produto, tal como crédito consignado.  

O brasileiro não tem muito a cultura do seguro, e isso impacta, em algum grau, as 

seguradoras e seus agentes, já que eles ficam mais dependentes das organizações, que buscam 

ofertar mais benefícios ou seguros para atrair ou manter os funcionários. Outro fator a ser 

levado em conta é que os benefícios não são vistos pelo funcionário como salário, e isso 

implica, em muitas posições, a não percepção do valor. Cabe à organização, em conjunto com 

as seguradoras e seus agentes, realizar um trabalho de divulgação e demonstração dos 

benefícios e do seu valor a fim de que os funcionários passem a utilizá-los e fiquem atraídos 

pelas possibilidades.  

Para os próximos anos, a tendência do mercado de seguros é melhorar e se popularizar  
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ainda mais, sobretudo nos produtos de previdência privada, seguros de vida, de carro e de 

casa, inclusive por meio de plataformas digitais e comparativas de preços com customização 

conforme o desenho do cliente. Uma ameaça a esse cenário, entretanto, seria o agravamento 

ou o prolongamento da crise no mercado doméstico, dificultando às pessoas o acesso ao 

consumo e à aquisição de benefícios devido às consequências de fatores como escassez de 

empregos, por exemplo.  

Ambiente tecnológico: Para o setor de seguros e benefícios, a parte tecnológica é 

fundamental, e vem sofrendo grandes alterações nos últimos anos. A concorrência se acirrou, 

pois, as empresas estão utilizando consultoria on-line, ao invés de presencial, para alguns 

produtos, ocasionando, portanto, um novo contexto de compras e de comparação dos serviços 

de diversas empresas. A tecnologia vem sendo utilizada em larga escala, inclusive com alguns 

aplicativos no estilo fintech, os quais visam à automatização, à simplicidade e à redução de 

custo para o consumidor em alguns produtos, tais como seguro veicular e seguro de vida.  

No ambiente corporativo, mantém-se ainda um padrão um pouco mais conservador, 

com o contato de um consultor e a apresentação de propostas mais personalizadas conforme 

os critérios definidos pela corporação. Todavia, já se vislumbram adequações de propostas de 

forma mais automática ou pacotes para pequenas e médias empresas em que uma cesta, ou 

composição, de benefícios se torna atraente e com um valor interessante por colaborador.  

A possibilidade de montar uma cesta de benefícios é algo muito atraente e que traz a 

oportunidade de se atingir determinados mercados, o que, talvez, demandasse mais tempo e 

um dispêndio financeiro com apenas um consultor. Para a Aiko, os novos entrantes como 

fintechs são uma ameaça ao setor, pois dividirão ainda mais o bolo no mercado, além de atrair 

um público mais jovem e avesso a negociações complicadas e burocráticas. Isso trará uma 

possibilidade de redução de receitas em médio e longo prazo caso se permaneça na forma 

tradicional.  

Uma oportunidade para a Aiko pode ser o desenvolvimento de uma plataforma on-line 

de cotação, de forma que seja feita divulgação em micros e pequenas empresas por meio de 

um consultor on-line, que montará essas cestas, possibilitando agilidade, eficiência e preços 

reduzidos pelo baixo nível de customização ou de atendimento presencial, acessando, assim, 

com mais destreza esse mercado e se adaptando às necessidades constantes de mudança.  

  

3.4 ANÁLISE DOMICROAMBIENTE  

  

Rivalidade entre os concorrentes atuais:  
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( X ) ALTA | (   ) MÉDIA | (   ) BAIXA  

  

Ameaça de novos entrantes:  

( X ) ALTA | (   ) MÉDIA | (   ) BAIXA  

A ameaça de novos entrantes é recorrente na área financeira, não sendo diferente na 

área de seguros. A quantidade de seguradoras em nosso País é muito grande, desde as maiores 

e mais prestigiadas fora do País, até as que são braço forte dos bancos e de grandes grupos 

financeiros já estabelecidos. Há algumas barreiras para novos entrantes, como uma parte do 

patrimônio líquido das empresas, que está vinculada ao negócio e não pode ser utilizada para 

nenhuma outra finalidade, demonstrando a regularidade e a capitalização, não oferecendo 

riscos aos clientes.  

A competitividade do setor é enorme devido aos grupos internacionais e à quantidade 

de players do setor, o que pode representar um empecilho para novos entrantes na disputa de 

clientes significativos ou rentáveis. Esses players têm marcas importantes e conhecidas não 

só pela sua robustez, como também pela abrangência global de produtos e pela presença 

internacional, o que cria uma presença forte de marca na mente dos consumidores e das 

empresas.  

Outro ponto a ser considerado é a vantagem de custo que essas empresas têm por ser 

parte de grandes grupos internacionais, o que faz com que tenham muito capital disponível 

para ofertar valores bastante competitivos e por longo período, implicando em vantagem de 

custos aos clientes – caso estejam negociando uma quantidade considerável de seguros de 

diferentes tipos, ganhando em escala por meio de economia e diversificação (diferentes 

produtos com diferentes margens).  

Em relação ao corretor de seguros, não há grandes barreiras de entrada, pois, caso seja 

realizado um curso preparatório e seja obtida a carteira de habilitação do órgão regulador, o 

corretor poderá atuar em qualquer seguradora, ou em diversas seguradoras ao mesmo tempo, 

aumentando ainda mais a concorrência da região em relação aos seus pares. As barreiras são 

muito tênues, e não há retaliações para essa figura devido à pulverização de corretores 

representando as grandes seguradoras.  

  

Ameaça de produtos substitutos:  

(   ) ALTA | (   ) MÉDIA | ( X ) BAIXA  

Neste item, demonstra-se que não há grande variação dos itens de seguro para haver 

uma troca ou substituição do item rapidamente. Sob esse ângulo, temos que é baixa a 
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substituição e, se considerarmos a concorrência das seguradoras, podemos avaliar que a 

substituição da instituição é média ou alta, porém o produto continua sendo o mesmo, com 

pouquíssimas modificações entre cada uma das seguradoras. Portanto, não se verificam 

substitutos para produtos como seguro de vida, vale-alimentação e vale-refeição, assistência 

médica, e assim por diante.  

  

Poder de barganha dos fornecedores:  

( X ) ALTO | (   ) MÉDIO | (   ) BAIXO  

O poder de barganha dos fornecedores é alto, pois as margens são bastante elevadas 

em cada um dos produtos, podendo ser reduzidas a fim de se conquistar um cliente importante 

ou estratégico de outro fornecedor (corretora). Diferentemente dos produtos de previdência, 

crédito consignado e vale-refeição e alimentação, os produtos do setor de seguros têm altas 

margens e, por conseguinte, há possibilidades de aumento de descontos, bônus para os clientes 

por meio de associação de produtos, ou mesmo por período, a fim de mudar de seguradora e 

de corretor.  

Por isso, considera-se que o poder de barganha dos fornecedores é elevado devido à 

flexibilidade nas negociações, pois, além das margens, trabalha-se também com os prêmios 

mensais gerados pelos clientes e com o capital acumulado e investido mensalmente.  

  

Poder de barganha dos compradores: 

( X ) ALTO | (   ) MÉDIO | (   ) BAIXO  

O poder de barganha dos compradores é elevado, uma vez que têm o poder de decisão  

da compra do produto/serviço, e também devido à dimensão da quantidade de seguro ou 

prestação de serviço negociada, pois se acerta uma quantidade de prêmio, bônus ou algo 

diferenciado para que se possa ter aquele cliente na carteira das seguradoras. Os corretores, já 

cientes disso, tratam alguns produtos com vantagens financeiras em sua contratação, 

estendendo a grupos diferenciados nas companhias vantagens que outrora não concederiam 

para tirá-los da concorrência ou para tê-los na carteira.  

  

3.5 CONCORRENTES  

  

A seguir, são apresentados dois quadros contendo uma breve descrição da 

concorrência e suas características, como pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades.   
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3.6 ANÁLISE DACOMPETITIVIDADE  

  

O quadro a seguir demonstra a competitividade das empresas no setor, com a 

ponderação dos principais critérios que as diferenciam e que têm um papel decisivo para a 

competitividade.  

  

FATORES ESTRATÉGICOS  PESO (%)  AIKO  CONC. 1  CONC. 2  CONC. 3  

Disponibilidade de capital  9  4  7  5  6  

Grau tecnológico   20  8  18  16  15  

Economia de escala   10  3  8  7  7  

Qualidade de RH  10  8  8  8  8  

Market Share  5  0,3  3  3  2  

Vendas  15  8  15  15  15  

Capacidade de retaliação  5  3  5  5  5  

Inovação  5  3  1  1  2  

Restrições governamentais  4  3  3  3  3  

Patentes  3  2  2  2  2  

Parcerias estratégicas   14  7  14  8  11  

TOTAL  100  49,3  84  73  76  

                    

Concorrente 1  Magicel  

Concorrente 2  Bercci  

Concorrente 3  Mirella  

  

Diante dos resultados, identificamos que a concorrente 1 tem uma forte aderência aos 

principais fatores estratégicos, o que a torna uma grande concorrente no mercado, tendo como 

principais pontos o grau tecnológico, as vendas, a capacidade de retaliação no mercado, bem 

como as parcerias estratégicas. A partir desses pontos, fica evidente que há poucos 

concorrentes com grande poder de intervir ou usar o seu poder nas diversas esferas do 

mercado posicionando-se de forma competitiva e concorrencial.  
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3.7 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAISMARCAS  

  

Para cada um dos produtos, podemos dizer que há concorrentes, que podem ser as 

corretoras ou, diretamente, os bancos com seus produtos financeiros. A seguir, segue um 

apanhado de produtos e as principais empresas que estão em crescimento e que dominam o 

mercado.  

- Seguro de vida: As principais empresas são Banco do Brasil, Bradesco e Itaú;  

- Previdência: As principais empresas são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander; 

há também uma seguradora independente – a Icatu, que vem crescendo muito no mercado, 

inclusive fazendo portabilidade dos bancos citados;  

- Plano de saúde e odontológico: Em Curitiba, a Unimed é forte e detém considerável 

presença e participação de mercado. Como operadora regional, também temos a Clinipam e 

a Paraná Clínicas, que vêm crescendo. Na sequência, a Sulamérica, o Bradesco e a Amil;  

- Vale-refeição E alimentação: As principais empresas são Sodexo, Ticket e VR;  

- Crédito consignado: As principais empresas são Bradesco, Itaú, Santander e BV.  

Não há histórico dos últimos anos nem informações abertas de mercado. Os dados 

disponíveis são relativos às seguradoras e não dos corretores que as representam.  

  

3.8 SEGMENTAÇÃO DEMERCADO  

  

Os segmentos existentes no mercado se dividem, basicamente, em dois tipos: seguros 

e benefícios. O setor de seguros é o que compreende os seguros, a pessoas físicas e pessoas 

jurídicas, de seus bens ou seguros de vida. Já o setor de benefícios é responsável pela 

prestação de serviço às pessoas jurídicas, em geral para cumprimento da legislação, de acordo 

sindical ou como fator de atração para novos funcionários.  

O setor de seguros se caracteriza por uma forte concorrência entre bancos e corretores 

para o atendimento, basicamente, de seguro de vida, seguro veicular, seguro domiciliar e 

seguro funeral. Há outros produtos que podem ser disponibilizados também, como a 

previdência privada, que auxilia o adquirente a poupar e ter uma renda complementar na 

aposentadoria.  

O setor de benefícios tem uma concorrência grande também, porém menor que o de 

seguros por ser mais trabalhado por um nicho de profissionais e algumas empresas de 

prestação de benefícios. É compreendido, normalmente, por benefícios como seguro de vida 

empresarial, previdência complementar, assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, 
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vale-alimentação, disponibilização de crédito consignado, entre outros exigidos por lei ou 

regulamentados pelo sindicato.  

Esses produtos, apesar de serem parecidos e comercializados basicamente pelas 

mesmas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, diferenciam-se pela contratação e pela 

negociação, uma vez que os do setor de seguros, em geral, são contratados individualmente 

por pessoas físicas, ao passo que os do setor de benefícios são negociados com pessoas 

jurídicas via setor de RH.  

As negociações, no caso dos benefícios, acabam sendo mais burocráticas e lentas, 

muitas vezes com extensão de contratos para preservar as empresas e também como fator de 

diferencial no mercado, seja pelo valor dos benefícios, seja pela extensão e pela quantidade 

deles.  

As corretoras e seguradoras atuam em todos os tipos de segmentos de mercado, tais 

como: eletroeletrônicos, informática, transportes, comércio varejista e atacadista, setor de 

bens de consumo ou de transformação, montadoras etc. Não há, portanto, um segmento-alvo, 

visto que todos eles necessitam de seguros ou benefícios, não importando o porte das 

empresas, já que os produtos podem ser comercializados para empresas de pequeno, médio e 

grande porte. Atualmente, a maioria das empresas da carteira da Aiko é de médio porte, 

destacando-se os setores hospitalares, de viação, de fabricação de bens de consumo e de 

transformação. Setores de grande sinistralidade são evitados.  

  

3.9 ANÁLISE DO COMPOSTO DE MARKETING (4P’s)  

  

“P” de Produto:  

Como a base da Aiko é de corretora de seguros especializada em benefícios, o portfólio 

da empresa é composto pelos seguintes produtos: seguro de vida, previdência privada, 

assistência médica e odontológica, crédito consignado, vale-refeição/alimentação e, como 

diferencial, o produto de capacitação. Todos os produtos são representações de serviços 

oferecidos por grandes seguradoras e financeiras, e o produto de capacitação, por parceiros 

especialistas nas áreas de mentoria, coaching e advocacia.  

“P” de Ponto (distribuição):  

Como se trata de uma empresa nova e em expansão, a distribuição dos produtos da 

Aiko é feita quase que totalmente por meio de oferta a campo, visitas agendadas em empresas 

para apresentação da marca e seus serviços, assim como identificação de oportunidades. A 

entrada de novas contas se dá em segundo grau por parte de indicações boca a boca, por meio 
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de divulgação em mídias sociais, além de participação em convenções de pessoal de RH. A 

sede da Aiko está localizada na região central de Curitiba por uma questão estratégica de 

facilidade de locomoção, já que sua distribuição não parte da procura de sua loja física.  

“P” de Promoção (comunicação):  

A promoção e a divulgação da Aiko ainda são pequenas, porém, estão em projeto de 

melhorias. No momento, a divulgação é efetuada somente boca a boca, em redes sociais e por 

meio do envio de e-mail marketing. Porém, há um planejamento específico para o marketing 

de ampliação da carteira de clientes em curto prazo de tempo após a consolidação de sua 

equipe de consultores e operadores. Trata-se da utilização de canais de divulgação para 

profissionais específicos, como os de RH, que é a entrada para o interesse pelos produtos nas 

empresas, incluindo simpósios, convenções e materiais de apoio a essa categoria, de forma 

que possibilite a aproximação dos clientes.  

“P” de Preço:  

O preço dos produtos da Aiko é bastante flexível, pois se referem a cotações com as 

seguradoras, em que se aplica uma taxa comercial sobre as coberturas oferecidas. Dessa 

forma, a estratégia de preço é de acordo com o interesse em participar da concorrência, 

levando em conta o poder de persuasão ao cliente e as tratativas com as seguradoras e 

financeiras.  

  

  

MARKETING- 

MIX  

AIKO  CONC. 1  CONC. 2  CONC. 3  

Produto  Diferenciação  Agilidade  Energia  Especialização  

Preço  Justo  Competitivo  Elevado  Neutro  

Praça  Curitiba e região  PR e SC  Curitiba e região  Curitiba e região  

Promoção  Boca a boca e 

interação 

público 

específico   

Parcerias 

estratégicas   

Boca a boca e 

divulgação por 

mídias sociais   

Boca a boca   

          

Concorrente 1  Magicel  
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Concorrente 2  Bercci  

Concorrente 3  Mirella  

  

3.10 PROJEÇÕES DE MERCADO  

  

As projeções do tamanho do mercado são animadoras, pois, mesmo em um cenário 

pessimista, há um crescimento em quase todos os produtos de seguros, de acordo com o 

quadro a seguir, fonte da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg13. Sabemos que os 

corretores também atuam com outros produtos cujas participações no mercado não temos, tais 

como vale-alimentação, vale-combustível, vale-refeição, vale-transporte e crédito 

consignado. Para esses produtos, não encontramos material disponível para consulta ou para 

comparação com os demais seguros.  

  

  

FONTE: http://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/  

  

A tendência é positiva também para 2019, ano em que o mercado aposta em um 

crescimento acima de dois dígitos. Uma tendência que afeta o mercado futuro é a instabilidade 

econômica, de modo que as pessoas/empresas buscarão reduzir alguns produtos de consumo 

de seguros ou benefícios. Além disso, também pode haver alguma regulação nova ou 

interferência governamental no mercado, criando uma assimetria.  

 
13 Disponível em: https://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/projecoes.Acesso em: 14 out. 2018.  

https://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/projecoes
https://cnseg.org.br/cnseg/estatisticas/projecoes
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De todo modo, a empresa manterá o enfoque no ramo de benefícios, ofertando 

soluções para atender às necessidades dos clientes e das revisões de custos impostas a eles 

pela crise, não se esquecendo, porém, da segmentação de seguros, que sempre pode auxiliar 

na composição de margens em cestas de produtos.  
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CAPÍTULO 4: CONSUMIDORES  

  

  

4.1 PERFIL DOCONSUMIDOR  

  

 Embora a Aiko possa operar em negociações pontuais com o público individual por 

meio de relação business to consumer (negociação para consumidores), seu foco está na 

operação e no fornecimento de produtos e serviços para outras empresas que buscam suprir 

suas necessidades em oferecer os benefícios a seus funcionários, travando uma relação business 

to business (negociação de empresas para empresas).  

 O público-alvo, dentre as empresas negociáveis, varia de acordo com o produto a ser 

oferecido:  

• Capacitação: empresas de qualquer porte que buscam aprimoramento;  

• Seguro de vida, plano odontológico, assistência médica, vale-refeição ou alimentação e 

previdência privada: empresas de qualquer porte que tenham, no mínimo, duas vidas;  

• Crédito consignado: empresas que tenham acima de 150 funcionários.  

  

4.1 NECESSIDADES E DESEJOS DOCONSUMIDOR  

  

 Mais especificamente, os consumidores que são alvo dos produtos e serviços 

oferecidos pela Aiko são os gestores de RH que buscam a perfeita entrega dos benefícios ao 

seu quadro de colaboradores, com diferentes intuitos como:  

• Cumprimento das exigências de seus direitos, de acordo com o código trabalhista ou as 

convenções coletivas da categoria, conforme o sindicato do ramo;  

• Estratégia motivacional, levando ao alcance da segunda e da terceira base da pirâmide de 

Maslow, que são, respectivamente, a necessidade de segurança do indivíduo e o apreço à 

família;  

• Retenção de pessoal por meio de diferenciação no salário de benefício, em que se desconta 

a participação do custo do benefício na base salarial do funcionário, ou planos 

diferenciados com a participação de contribuição da empresa.  

Outro consumidor-alvo seria o gestor financeiro da empresa, com a demanda 

primordial de retenção de custo:  

• Busca de um menor custo dentre os fornecedores para a entrega do benefício oferecido;  
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• Incentivo fiscal a partir de produtos específicos que oferecem essa possibilidade.  

  

4.2 HÁBITOS E ATITUDES DOCONSUMIDOR  

  

De forma geral, como já mencionamos, o cliente-alvo se interessa em adquirir os 

produtos e serviços oferecidos pela Aiko quando está sincronizado com o atual propósito da 

empresa, seja ele diminuir custos, motivar ou reter funcionários. Quando o cliente já tem a 

cultura de disponibilizar determinado benefício a seus colaboradores, é o momento oportuno 

para a Aiko oferecer seus serviços, ou seja, em fase de renovações de contratos, quando se 

fará uma apresentação das cotações, com exposição dos diferentes fornecedores que 

representa, como seguradoras e financeiras, e se apresentará um serviço diferenciado, 

caracterizado por um atendimento mais próximo e tendo o intuito de contribuição por uma 

empresa especialista em gestão de benefícios.  

Destaca-se também a possibilidade de trabalho por meio de cross-selling, isto é, os 

consultores apresentarão um novo produto ou serviço complementar ao que seus clientes já 

têm. Nesse caso, pode-se tratar como um aumento de aquisição de produtos de seu portfólio, 

estratégia de fidelização ou com pacotes de serviços, em que será possível a negociação de 

taxas comerciais com as seguradoras por adquirir novos produtos e, consequentemente, obter 

determinados descontos.  

A fase mais desafiadora para a equipe de vendas é a de sugestionar o cliente a oferecer 

aos seus funcionários um novo benefício, ou seja, anteriormente não contemplado. Nesse 

caso, informações como direito adquirido, com base na Consolidação do Direito do Trabalho, 

são bastante discutidas, assim com a inclusão de mais um custo dentro dos lançamentos da 

empresa. De qualquer forma, os objetivos e os propósitos da empresa devem estar bem 

alinhados dentre os setores de RH e financeiro. Se esses setores estão certificados dos 

benefícios em propósito conjunto, a oportunidade de venda é consolidada.  

  

4.3 PAPÉIS DE COMPRA  

  

A compra dos produtos e serviços da Aiko é iniciada por quem deseja apresentar aos 

seus colaboradores benefícios e capacitação profissional ou, em diferentes casos, pelo setor 

financeiro que busca alternativas para reter custos na empresa. Cabe ao consultor ou gerente 

comercial apresentar ao setor de RH ou ao setor financeiro o melhor custo-benefício e os 

diferenciais que agregarão vantagens ao cliente, sendo que este fica responsável por levá-las 
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ao(s) tomador(es) de decisão – normalmente, a diretoria, o próprio empresário ou sócio(s) – 

para que decida(m) pela compra.  

Os consumidores finais serão, em primeiro lugar, os colaboradores da empresa, que 

poderão usufruir dos benefícios e vantagens dos produtos oferecidos e administrados pela 

Aiko, assim como o estipulante principal (a empresa-cliente), que receberá uma assessoria 

por meio da plataforma de atendimento da Aiko para a área contratada, além de segurança e 

economia de custos para a entrega dos produtos à sua equipe.  
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CAPÍTULO 5: POLÍTICA COMERCIAL  

  

 

UNIDADE 5: SERVIÇOS COMPLEMENTARES, RELACIONAMENTO COM 

CLIENTES E PROGRAMAS DE ENDOMARKETING  

 

TEMA 1: Serviços complementares   

  

5.1 Análise Crítica: Serviços complementares  

Segundo Rathmell “serviço pode ser definido, como um ato, uma ação, um esforço, um 

desempenho.” (apud Las Casas, 1991, p.15). Já a definição da Associação Americana de 

Marketing, define serviço como: “Aquelas atividades vantagens ou mesmo satisfação que são 

oferecidas à venda ou que são proporcionadas em conexão com a venda de mercadorias” (apud 

Kotler, 1988):  

Segundo Grönroos, “um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma possa 

oferecer a uma outra que seja totalmente intangível e que não resulte em propriedade de alguma 

coisa. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico”. (apud Nóbrega, 2013, p. 93)  

Além das definições acima, recentemente, Fitzsimmons (2010, apud Nóbrega, 2013, p. 

94) define que “um serviço é uma experiência perecível, intangível, desenvolvida para um 

consumidor que desempenha o papel de coprodutor.” 

Mediante estas definições, pode-se afirmar que um serviço é uma atividade como um 

benefício, embora o termo nem sempre esteja explícito. Segundo ainda a definição de Rathmell 

que o considera um “ato de esforço, um desempenho e que pode apresentar-se de várias 

formas”.  

Muitos serviços estão associados a transferência de um bem. Um exemplo disso é o ato 

de alugar um imóvel, o corretor responsável transfere, além de um bem físico, serviços de 

assessoria e cobrança. Já um advogado, em outro exemplo, pode prestar um serviço de 

conhecimentos profissionais, sem que haja transferência de um bem. Muitos autores de 

marketing definem, conforme aqui mencionado, vendas como um serviço ou não.  

Contudo, em sua definição, Kotler afirma que caso não resulte em propriedade de 

alguma coisa, exclui-se a venda como um serviço. Nesta visão, carrega-se o sentido de que a 

venda é um processo realizado por uma empresa, no sentido de comercializar o seu produto, 

seja um bem ou um serviço. Como, por exemplo, para que um hotel possa obter hospedagens e 
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ocupar seus apartamentos, ou alugar salas de eventos, vender serviços de alimentação e afins, 

em algum momento alguém precisará vender estes serviços. Esta venda não pode ser 

considerada como um serviço ao cliente. Pode-se concluir que ele é um serviço prestado para a 

própria empresa.   

Em outro caso, para que uma companhia aérea possa transportar passageiros, ou carga, 

em algum momento, haverá a necessidade de que alguém precisará vendê-lo. Tal movimento 

não implica como um serviço ao cliente, mas sim, um serviço prestado para a própria empresa.   

No ponto de vista da gestão de operações, há uma outra forma de ver a questão: durante 

o processo de venda, existem contatos da empresa com seu potencial cliente, atendimento e 

espera. Embora o foco de atenção seja no sentido de viabilizar a relação comercial, os vários 

pontos de contato empresa-cliente são sucessíveis a proporcionar uma boa ou má percepção 

sobre o serviço. O cliente, durante e no final do processo, ficará satisfeito ou não, conforme os 

exemplos da companhia aérea e do hotel, respectivamente.   

Pelo viés da operação, conclui-se que a venda é um serviço, conforme afirmação de 

Kotler, ao mencionar que “o serviço é uma atividade que gera benefício”. Considerando estas 

situações, definir como atos ou ações e, até, esforço dedicado, como fala Rathmell, caracteriza 

a parte intangível presente a qualquer das situações mencionadas nos exemplos.  

A partir destes conceitos de serviço, podemos considerar que a empresa AIKO é uma 

prestadora de serviços, tendo como foco um “mix de diferentes produtos para atender um 

segmento específico”, tornando em serviço a contratação de seguros, previdência privada, 

assistência médica e odontológica, empréstimos consignados, vale-refeição/alimentação e 

transportes.  

Quando ela fornece esses serviços, realiza sua implantação em conjunto com a 

respectiva área de Recursos Humanos da empresa que contratou seu pacote de benefício até o 

final do processo.   

Seguindo sua estratégia, acompanha e disponibiliza aos usuários auxílio 24 horas, 

análise de mercado na busca de produtos melhores e mais adequados, oferecendo ao cliente 

atendimento diferenciado.  

Ambas empresas, somadas ao RH da contratante, disponibilizam outros serviços para 

complementar seus benefícios como: inclusão e exclusão de seguros de vida, abertura de 

sinistros e amparo familiar ao segurado, assim como agilidade em pagamento de indenização.  

De acordo com o potencial e aquisição adquiridos e implantados pela empresa, a AIKO 

oferece toda a assessoria jurídica e acompanhamentos de coberturas regidas pela legislação, 

assim como todos os trâmites de processo referente à contratação dos serviços.  
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Seguindo como parte estratégica, a empresa atende pequenos contatos de empresas que 

podem servir de âncora, promovendo destaque e influência no mercado atuante.   

Há os produtos considerados serviço-núcleo nos pacotes de benefícios que garantem o 

funcionamento e geram novos negócios na mesma empresa ou parceiras, nos quais os serviços 

adicionais promovem um relacionamento de confiança e satisfação, consolidando a parceria 

comercial. Já os serviços adicionais disponibilizados aos clientes são o grande diferencial no 

mercado, fidelizando sua prestação de serviços e gerando novos negócios   

Nota-se que existem várias categorias de serviços, sendo alguns mais intangíveis que 

outros. Independentemente do tipo, pois eles são transferidos em diferentes níveis, quer seja no 

aspecto de duração ou de intangibilidade, como o caso dos produtos e benefícios oferecidos 

pela AIKO. Como o de mensurar mais claramente a forma que os produtos da AIKO são 

concretizados a absorvido dos mesmos pelos clientes consumidores, segundo exemplo citado 

por Klein (apud Nobrega, 2013, p. 96, 97).  

Conforme citada em palestra de Klein, onde convida seu público a participar e fazer 

uma reflexão, colocando um trecho de uma música para que eles pudessem responder qual era 

sensação após o término dela.    

Ao acionar o equipamento de áudio e som, aparece a cantora Sarah Brightman (1999) 

cantando “Who Wants to Live Forever”, música do Queen. Ao final, ele questiona aos 

participantes que digam em uma palavra que sentiram ao ouvir a música?  

As respostas mais comuns são leveza, paz, introspecção, tranquilidade, calma, 

espiritualidade e serenidade. Em seguida, pede que os participantes respondam o que viram as 

pessoas fazendo, no palco. As respostas cerceavam em torno de cantando, dançando; tocando 

e encenando.  

Em seguida, ele apresenta uma segunda música, desta vez Santana e Rob Thomas 

(2000), interpretando a música “Smooth”. Ao final, retorna a questão sobre o que sentiram, e as 

respostas eram de energia, adrenalina, agito, vontade de dançar, empolgação, envolvimento e 

integração. Em seguida, indaga o que viram as pessoas fazendo no palco. As respostas 

permaneciam quase as mesmas de antes.   

Na sequência de sua reflexão, Klein pede que os participantes prestem bem atenção na 

pergunta do que os espectadores sentiram, que são os benefícios. Já com relação ao que foi 

questionado no palco seriam as atividades. Em outras palavras, o que foi visto era o processo e 

o sentimento é o produto.  

Comparando esses exemplos aos serviços desenvolvidos e prestados pela empresa 

AIKO, pode-se, através de uma analogia, relacionar os “produtos e serviços” oferecidos, defini-
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los como um pacote de benefícios, justamente por despertarem um sentimento de calma e 

segurança ao cliente consumidor. Onde a Aiko, com sua equipe engajada, quando oferece, 

serviços diferenciados e personalizados de atendimento nas assistências, promove o 

envolvimento e integração nas empresas que adquirem os produtos, através de atividades e 

palestras com informações e esclarecimentos, apoio e compromisso de tornar todo o processo 

destes serviços o mais transparente e personalizados possíveis. Assim, representar e consolidar 

em satisfação plena na entrega dele. Proporcionando, leveza e tranquilidade destacadas no 

exemplo de Klein.  

Para a AIKO, os serviços mais importantes são aqueles que impactam mais fortemente 

no resultado da empresa e percepção da satisfação do cliente. Mesmo possuindo produtos de 

maior destaque e demanda no “pacote de Benefícios” oferecidos e vendidos, é correto afirmar 

que todos são igualmente importantes nesse processo de estratégia, fidelização e geração de 

novos negócios na sustentabilidade da empresa.  

Conforme a definição de Norman (1993) que conceitua serviços através do termo 

“pacotes de serviços”, como sendo “um conjunto de itens relacionados, oferecidos ao cliente”. 

Enquadrando-os em serviço-núcleo e serviços secundários ou periféricos.  

O serviço serviço-núcleo está relacionado à necessidade básica, já o secundário, tem a 

ver com elementos adicionais. Conforme a maioria, se não todos os produtos oferecidos e 

vendidos pela AIKO.   

Segundo o comentário do mesmo autor, a experiência e a avaliação do cliente sobre o 

serviço total obtido são influenciadas por todos os fatores. Exemplo: se o pacote de serviços 

inclui todos os elementos (núcleo e periféricos) que ele espera e a extensão pela qual cada um 

desses elementos atende aos vários padrões e critérios de qualidades esperados.   

Conforme mencionado, os serviços se apresentam com características únicas, como 

alguns oferecidos pela AIKO, exatamente por isso tornando-os especiais, exigindo 

direcionamento e gerenciamento adequados.  

Na busca de aprimorar o entendimento do que sejam serviços, mediante a sua 

complexidade, é possível destacar características deles que nos possibilitam vislumbrar um 

campo de ação da gerência de serviços dentro da empresa.  

As características dos serviços, segundo Edelvino Razzolini Filho (2010 p. 34) podem 

ser percebidas como:  

Características  Descrição/Significados  
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Intangibilidade  Os serviços podem ser consumidos, mas não possuídos. Não podem ser 

sentidos e nem podem ser facilmente definidos.  

Perecibilidade  Uma vez produzidos, os serviços devem ser consumidos, pois não podem 

ser estocados para consumo futuro. 

Unicidade  Geralmente não podem ser separados do seu produtor/fornecedor nem 

do produto ao qual estão agregados.  

Padronização  Usualmente, os serviços são ancorados em pessoas, máquinas e 

equipamentos, com maior ênfase no componente humano. Assim, são 

de difícil padronização e uniformidade.  

Proteção  Serviços raramente podem ser protegidos por patentes e podem ser fácil 

e rapidamente copiados. Por isso é fundamental a existência de 

processos que sejam difíceis de serem copiados e suporte de tecnologia 

da informação.  

Relacionamento  Os serviços normalmente implicam relacionamentos contínuos e 

duradouros com os clientes. Daí a importância da utilização de um 

software de gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)  

Envolvimento do 

Cliente  

Enquanto na fabricação de um produto o cliente raramente participa, na 

elaboração de um serviço, o cliente não apenas pode como deve ser 

convidado a participar.   

Disponibilidade  Embora os serviços sejam perecíveis não podem ser estocados; precisam 

estar disponíveis quando o cliente desejar.  

Equipes de reserva são uma alternativa.  

   

Através deste quadro com as caracterizações dos serviços, é possível demonstrar alguns 

atributos que devem ser considerados pelas organizações quando são oferecidos os serviços aos 

clientes e consumidores.   

A AIKO busca essa habilitação explorando as capacidades de um gerenciamento de 

serviços, buscando programas adequados e desenvolvidos para determinar um posicionamento 

estratégico em sua estrutura. A aplicação destas práticas sempre é revista e repensada.   

A empresa busca promover os resultados que possam realmente surpreender as 

expectativas dos clientes. É necessário que os responsáveis pelo gerenciamento de serviços 

sejam capazes de avaliar de forma adequada as estratégias apresentadas e quantificar as 

alternativas que darão impacto no desempenho da organização, conforme cita o autor.  
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 Para isso, é necessária adequação clara das capacidades necessárias de prestação de 

serviços com potencial que garante a competitividade.   

A empresa AIKO com sua estratégia bem definida, junto a sua equipe se empenha ao 

máximo para satisfazer da melhor forma possível seu cliente/consumidor. Tal objetivo vem ao 

oferecer todas as facilidades que pode proporcionar ao mesmo, focando no estabelecimento de 

relacionamentos mais próximos e de longa duração com eles, tornando, na grande maioria das 

vezes, uma forma de criar ou agregar um valor para o cliente.   

Para alcançar vantagens competitivas mediante a novos concorrentes, ameaça de 

substitutos e da rivalidade entre essa concorrência já estabelecidas. A empresa AIKO adotou 

estratégias de mercado com baixo custo e diferenciação de atendimento personalizado e 

inovador sempre.  

Conforme Keegan, Green (2000 p. 296), a vantagem competitiva ocorre quando são 

equiparados a competência que distingue uma empresa e os fatores cruciais para seu sucesso 

dentro da indústria.  

Todas são melhoradas na competência da empesa, relacionado às necessidades dos 

clientes, farão com que ela supere a concorrência.   

Os mesmos autores citam duas formas para alcançar essas vantagens competitivas. A 

primeira delas, quando uma empresa consegue adotar uma estratégia de custo baixo, que lhe 

permita oferecer produtos e preços inferiores dos concorrentes. No caso da outra, refere-se à 

estratégia de diferenciação de produtos que os consumidores percebem os benefícios 

unicamente que justifiquem um preço superior. Nos dois casos, é notório o efeito na estratégia, 

pois ambas aumentam os benefícios na percepção dos consumidores.  

A empresa AIKO utiliza das duas estratégias, pois depende de como ocorre a negociação 

e qual das estratégias cabe em cada caso. Os resultados operacionais são utilizados de forma 

mais personalizada para atender cada empresa, comprometendo-se com todos os suportes e 

esclarecimentos necessários e de forma clara para os clientes consumidores. O foco da AIKO é 

oferecer ganho de competitividade, longevidade no mercado, relacionamento e parceria, em 

busca de agregar positivamente para seus clientes. Com tudo isso, analisa a maneira de como 

os consumidores percebem a mesma. Nos resultados operacionais, lucros e vendas dependem 

do nível do que criou psicologicamente.  

Ela pode comercializar seu produto, promovendo as melhores formas estratégicas de 

venda, porém o sucesso do fechamento vai depender de os consumidores comprarem ou não.   

É possível concluir que a vantagem competitiva é alcançada quando se cria maior valor 

do que o concorrente, no qual dependerá da percepção do consumidor. Assim, a Empresa AIKO 
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adotou como estratégia de serviço para os seus clientes, estabelecendo como estratégia os 

princípios como:  

• Diferenciação no serviço: buscando sempre um atendimento mais personalizado 

de forma adequada com as necessidades e desejos dos seus clientes, para que possa ser mais 

competitiva no mercado em relação à concorrência.     

• Racionalidade: oferece sempre serviços conforme a demanda de cada empresa 

que contrata o pacote de benefícios para seus colaboradores, não ultrapassando o limite dele, e 

assim evitando custos que as clientes não estão dispostas a pagar. Ela visa corresponder sempre 

as expectavas dos clientes consumidores. Dessa forma, o serviço é racional, satisfazendo os 

interesses do contratante e atingindo os objetivos da empresa.  

• Satisfação do cliente: a empresa presa por entregar seus serviços de forma 

satisfatória e encantadora ao cliente.  

• Transparência da meta e do serviço: as metas de serviços estabelecidas, são de 

conhecimento de todos, para que os envolvidos neste processo, sendo colaboradores ou clientes, 

estejam completamente seguros do que poderão esperar do serviço.  

• Personalização: a empresa foca em oferecer produtos e serviços de forma 

adequada à necessidade de cada usuário, personalizando individualmente.       

Seguindo todos esses princípios que relacionam as estratégias planejadas pela AIKO, a 

estratégia da empresa é de gerar vantagens em relação aos concorrentes e manter seu 

posicionamento no mercado preparados e adaptados.   

  

5.2 Política Comercial: Serviços complementares  

Para garantir o entendimento dos produtos e a alta aceitação dos clientes, os pacotes de 

benefícios fornecidos aos clientes pela Aiko são implantados em conjunto com o RH das 

empresas contratantes do início ao fim do processo. Além do acompanhamento, é 

disponibilizado um serviço de atendimento 24 horas para apoio aos clientes e usuários do 

benefício por meio de chats de atendimento da corretora e central de atendimento aos clientes 

das seguradoras, operadoras e financeiras.  

A política da AIKO é ampliar o diferencial de serviços oferecidos ao cliente, de forma 

que possam manter um relacionamento mais próximo e manter um atendimento diferenciado. 

Dentre os serviços adicionais oferecidos ao cliente, está a análise de mercado para a busca de 

produtos melhores, dentro dos critérios custo-benefício, implantação e assessoria junto ao RH 

e departamento financeiro para a implantação.  
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Além dos serviços listados, emissão e compra de cartões, emissão de boletos, 

faturamento com as inclusões e exclusões em seguro de vidas, entrada com processos de sinistro 

e amparo à família do sinistrado, assim como pagamento de indenizações, são oferecidos a 

todos os clientes.  

Para os clientes de médio e grande porte, que têm acima de 100 vidas no contrato, são 

oferecidas também divulgação e adaptações dos benefícios aos colaboradores, 

acompanhamento de coberturas impostas pela legislação, bem como dos trâmites do processo, 

estudo de viabilidade para inclusão de novos produtos e assessoria jurídica nos âmbitos 

trabalhista e civil.  

Junto ao departamento de pessoal dos clientes, a AIKO disponibiliza manuais com as 

dúvidas frequentes de manejo e operacionalidade de seus produtos, além de manter um canal 

virtual de assessoria 24 horas para eventuais esclarecimentos. Também tratando com o setor de 

RH, que é o seu canal de acesso e negociação a novos produtos comercializados, a Aiko oferece 

o programa RH em Foco, com painéis de debate para a troca de experiências e network entre 

seus clientes.  

Em cursos de treinamento e motivação ou na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho (SIPAT), oferecidos pela empresa a seus funcionários, a AIKO também está 

presente com palestras, disponibilizadas em forma de cortesia, sobre desenvolvimento pessoal, 

saúde, educação financeira, responsabilidade civil ou direito trabalhista. Clientes de pequeno 

porte, com menos de 100 vidas no contrato, podem ser considerados como estratégicos para a 

corretora de acordo com o setor de atuação ou influência no mercado, são elegíveis também aos 

serviços destinados às empresas de médio/grande porte, desde que validados pela presidência 

da empresa.  

Além desses serviços, que têm por função garantir o bom funcionamento dos pacotes de 

benefícios e a satisfação dos clientes, gerando novos negócios na mesma empresa ou em 

empresas parceiras, os serviços adicionais são investimentos para estreitar o relacionamento e 

consolidar sua presença no dia a dia do cliente. A AIKO entende que os serviços adicionais 

prestados aos clientes fazem parte do diferencial da empresa no mercado e são fatores de 

fidelização e geração de novos negócios.  

Sendo assim, a empresa seguirá a mesma política de prestação de serviços, testando 

aumentos de preços pequenos (a partir de aumento exponencial da margem de comissionamento 

gerado pelos produtos, junto às seguradoras e às operadoras parceiras) para garantir a 

sustentabilidade do negócio, uma vez que, com o aumento de clientes, os serviços encarecem 

devido à disponibilidade e à contratação de serviços adicionais de seus parceiros da área de 
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capacitação. Contudo, dados o perfil de cliente e o nicho em que a empresa atua, entende-se 

que o serviço prestado com a diferenciação direcionada a em: o que e como, é prestado esses 

serviços, promove a diferenciação no envolvimento compatível com a estratégia da empresa.   

  

TEMA 2: Relacionamento com clientes   

  

5.3 Análise Crítica – Relacionamento com clientes  

As empresas com gestão voltada para um bom atendimento buscam atender bem seus 

clientes, detectando suas necessidades, desejos e hábitos.   

Conforme afirmação de Kotler (1991), a maioria das empresas tem concluído que uma 

das melhores alternativas é o foco no cliente e o relacionamento com a organização, objetivando 

uma construção a longo prazo.  

Conscientemente ou não, muitas vezes esses clientes são divididos em grupos de maior 

ou menor valor ao seu negócio, baseando-se em suas necessidades e desejos serem diferentes.   

Como o caso da empresa AIKO que foca em empresas de médio porte, por enxergar 

maiores possibilidades de vendas no pacote de benefícios. Um cliente de menor porte, além de 

contribuir para aumento de receita, a ajuda a aumentar parcerias e carteira de cliente, sem criar 

dependência de poucos clientes de grande porte.  

Mediante o conhecimento apurado do cliente, busca-se a entrega do serviço, produto ou 

pacotes de serviços adequado as suas necessidades. São fatores que diferenciam a forma de 

tratamento e direcionamento que empresa AIKO oferece.    

Baseado nisso, pode ser presumido que mesmo que o cliente quisesse mudar para um 

concorrente não poderia, pois não conseguiria ter o mesmo nível de personalização do produto 

ou serviço. A AIKO aposta na reciprocidade para criar maior vínculo com os clientes / 

consumidores (colaboradores) e o RH responsável pela contratação do pacote de serviços. 

Consequentemente, o conhecimento sobre ele torna-se essencial para a construção de sua 

fidelidade.  

Neste contexto, a tecnologia de produção em massa contribuiu para o crescimento da 

economia mundial. Contudo, trouxe junto as consequências de competição acirrada, mudando 

o comportamento do mercado como um todo, criando guerra de preços, beneficiando algumas 

empresas e contribuindo para a redução da lucratividade de todo um mercado. Permitindo mais 

acesso à tecnologia, aumentando ainda mais essa guerra de preços com produtos similares sem 

agregar fatores tangíveis, apenas variando a estratégia de preços.  
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Algumas das coisas que mais diferenciam o marketing de relacionamento do marketing 

tradicional são o foco, a comunicação, o alcance, o investimento e a forma de promoção.  

O que são fatores que diferenciam a forma de tratamento e direcionamento do cliente da 

AIKO?   

Conforme mencionada no blog.stayapp.com por Rodrigo do Stavapp (fev. 2019), 

existem algumas coisas que diferenciam o marketing de relacionamento do marketing 

tradicional como:  

• Foco: no marketing tradicional o foco principal é no produto ou serviços oferecidos e 

no marketing de relacionamento. O objetivo principal é a experiência do cliente com a marca, 

buscando criar uma relação a longo prazo. Visa a fidelização do cliente. Apenas a empresa que 

tem a voz.  

• Comunicação: o marketing de relacionamento tem o cliente como principal 

comunicador e a empresa escuta e interage com ele.   

• Alcance: o marketing tradicional consegue atrair um público maior, já que somente por 

meio dele que se consegue que uma empresa apareça na televisão, jornais impressos e rádios, 

por exemplo. Enquanto o marketing de relacionamento é restrito apenas aos meios digitais 

como redes sociais, e-mail marketing, blogs e sites, entre outros.  Neste caso percebe-se a 

redução de custo entre um e outro.    

• Investimento: o marketing de relacionamento pode ser utilizado por pequenas e médias 

empresas, enquanto o marketing tradicional é restrito a empresas com grande potencial de 

investimento. Neste caso, a publicidade nas mídias tradicionais geralmente envolve grandes 

investimentos.   

• Formas de promoção: enquanto o marketing tradicional visa desenvolver a marca e a 

imagem da empresa, o marketing de relacionamento busca desenvolver a imagem para os 

clientes de uma empresa que eles podem contar e confiar. Neste caso, a empresa deseja construir 

uma percepção de valor da marca para o cliente.  

Se for realizada uma analogia com relação ao posicionamento e estratégia da empresa  

AIKO, se aplicam as duas formas de marketing. Desta maneira, a empresa pode decidir por 

uma maneira de atuação no mercado, focada no relacionamento com os clientes.  

Dentre as táticas de relacionamento usadas no marketing de relacionamento, uma das 

mais importante é a gestão do relacionamento com o cliente, definida como CRM.  

Ainda neste contexto de marketing de relacionamento com cliente, percebe-se que a 

diretoria da empresa decide que além de outras ações de marketing de relacionamento como 

eventos, participação em feiras, programas de fidelização e uso de mídias sociais, ela vai treinar 
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sua equipe para ser perfeita em CRM. Isso é o caso da estratégia e gestão da empresa AIKO 

que procura se envolver em semana do SIPAT, disponibilizando palestras que abordem vários 

assuntos de interesse da contratante.  

Aproveita a oportunidade para disponibilizar profissionais de saúde, oferecendo 

assistência médica, odontológica, aproveitando para colocar sua equipe de vendas e 

atendimento em conjunto com as operadoras presentes divulgando seus produtos e que 

detectam possíveis interesses e necessidades como futuras oportunidades.  

Criando o marketing de relacionamento de conceito muito amplo, que buscou a 

competitividade a longo prazo e a AIKO aproveita para oferecer produtos de maior 

rentabilidade que vão de encontro com as necessidades dos clientes consumidores.  

Mediante essas afirmações de alguns autores, considera-se que em uma situação de 

compra todos os fatores são relevantes, pesando na decisão do cliente. Já que alguns aspectos 

são mais relevantes para alguns consumidores.  

Conforme a afirmação de Kotler (1998, p.51), “valor para consumidor é a diferença 

entre valor total esperado e o custo total ao consumidor”.  

É possível perceber que o marketing voltado para valor de proposta na comercialização, 

parte deste princípio de conceito de marketing aqui mencionado por estes autores, seguindo a 

forma sugerida de comportamento do consumidor, baseando-se no princípio desta criação de 

valor superior aos clientes.   

Las Casas (2006, p.21) afirma que valor “não é apenas o equivalente financeiro atribuído 

diretamente a um produto ou serviço, mas os aspectos fundamentais valorizados pelos 

consumidores, tanto produto como no processo todo”. Ele, seguindo neste conceito, define 

marketing como “criação de valor”: sintonia de todas as atividades empresariais dirigida a 

criação de valor para o cliente. Justificando que se fundamenta nas orientações da 

comercialização ao consumidor, aplicando esse conceito de marketing. Uma vez que a busca 

dessa satisfação com os consumidores, difere em necessidades e desejos, de acordo com os 

consumidores de seguimentos e nichos diferentes, eles poderão valorizar aspectos diferentes 

em um produto.  

Seguindo este conceito, pode-se considerar que na compra de qualquer produto ou 

serviço todos os fatores são relevantes, pesando na decisão dos clientes. No qual a AIKO busca 

incessantemente a percepção deste valor pelo cliente. Comparando a um grupo de consumidores 

de diferentes regiões brasileiras, por exemplo, percebe-se que eles consideram alguns aspectos 

mais relevantes quando avaliam suas experiências e necessidades.  



   56  

Conforme definição de Mowen e Minor (2003), marketing de relacionamento como 

“sendo um processo integrado de tentativa manifesto e clara dos parceiros de troca, uma 

associação de longo prazo, onde há cooperação intencional e dependência mútua”. 

Desenvolvendo laços sociais e culturais.  

Dadas essas informações, entende-se a necessidade e importância de investir-se no 

relacionamento com o cliente. Com novas tecnologias, a mudança nas relações em geral, 

principalmente nas formas de consumo, com tempos mais reduzidos dos consumidores sempre 

muito bem informado, exigindo atendimentos facilitados e de forma prática.  

A AIKO aposta em tecnologia de canais de comunicação para facilitar a mesma e 

estreitar o relacionamento com a empresa contratante dos pacotes de benefícios que fazem parte 

do seu kit, onde  a corretora AIKO atende de forma individual via central telefônica, WhatsApp, 

e-mail e chat online, oferecendo a esses clientes tratamento personalizados que  são inseridos 

no envio de correspondências, postais e e-mails em datas comemorativas  e aniversários, como 

forma de reconhecimento pela parceria comercial, e encantamento do cliente-consumidor.  

As empresas como a AIKO buscam oferecer verdadeiras experiências, focadas nas 

necessidades do cliente, de forma mais personalizadas. Desta forma, a empresa aumenta o 

comprometimento e como estratégia garante a fidelização dos consumidores, reduzindo 

investimentos para reter o mesmo e conquistar novos.    

A empresa AIKO enxerga neste relacionamento com o cliente, novas oportunidades 

para demanda. Aproveitando para identificar falhas e pontos a serem melhorados no 

atendimento do seu negócio. Através desta forma de relacionamento poderão surgir 

oportunidades novas, com outra visão de mercado, entendendo o que o cliente espera de sua 

empresa e atendimento, uma vez que o relacionamento é questão de prioridade e por este 

caminho, atrair clientes e, principalmente, idealizar os atuais.   

Nesta construção do relacionamento com qualidade para seus clientes, a AIKO busca 

medidas que valorizem suas relações com engajamento de toda sua equipe nesse processo, de 

forma integrada totalmente com o cliente e a empresa como todo. Contando com a equipe 

operacional que atendem e prestam apoio de esclarecimentos e atendimento aos clientes.  

Mediante estas estratégias de comportamento, a AIKO cria uma relação de confiança, 

que serve como base, mostrando a importância deste cliente para seu negócio.  

Desta forma, a empresa constrói seus passos de estratégia de relacionamento, quando 

ouve com atenção devida e registra todas as suas informações, aproveitando esse conhecimento 

para personalizar esse atendimento, fazendo ele sentir-se valorizado, tornando parte do produto, 

tendo um resultado de crescimento de negócio.   
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Baseado nessas ações, a empresa AIKO entende que o relacionamento com clientes 

busca conquistar novos consumidores. Os quais são munidos de muitas informações de produto 

e mercado, exigentes e conectados a informações atualizadas, tornando-os mais imediatistas e 

não estão dispostos a ficar esperando.  

Neste cenário atual, é necessário garantir um atendimento com excelência para garantir 

seu diferencial competitivo no mercado.    

Las Casas (2006, p.25) define marketing de relacionamento ou aftermaketing como 

sendo “todas as atividades de marketing, destinada a manter um cliente em situação de pós-

vendas.  O marketing tradicional tem se preocupado com transações comerciais dirigidas a 

satisfação dos clientes e evidentemente, a manutenção desta satisfação”. Tornando muito 

importante a permanência do cliente para a empresa.   

Estratégia desenvolvida pela empresa AIKO, principalmente quando ela prospecta 

empresas de pequeno porte, que fazem contato via site ou contato direto por telefone, com o 

setor que atende esses interesses.  

Las Casas (2006, p. 33), afirma ainda que “o marketing deve ser ajustado as alterações 

ambientais”. Como o nosso ambiente brasileiro é muito incerto e turbulento, exige-se 

constantes adaptações mercadológicas.  

Ele segue afirmando que para se obter “êxito”, o marketing de relacionamento precisa 

ser fiel aos princípios, que são originados.   

Identificando, diferenciando, interagindo e personalizando. Proporcionando o cultivo do 

relacionamento, com vistas a fidelização e a satisfação gerando a sensação de que o produto é 

bom e construída ao longo do tempo.  

Conclui-se então de que o marketing de relacionamento é fundamental para entregar 

uma experiência única a seus clientes atuais e futuros. Ou seja, o relacionamento é muito mais 

do que atendimento. É entender o seu público e encantá-lo. Conforme as afirmações feitas por 

estes autores.  

Um bom exemplo pode ser entendido com os funcionários da Disney que recebem uma 

verba diária para encantar um cliente por dia, nos quais usam de diversas formas, como: sorteios 

de brindes ou qualquer coisa que a criatividade deles permita, dentro deste contexto de 

“encantamento”.  

Em tempos de mercado cada dia mais competitivo, como os mesmos produtos e serviços 

oferecidos por diversas empresas, dificulta mais a conquista de consumidores como e o que 

oferecer a esses clientes como um diferencial ou algo a mais.  
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Tendo em vista como resultado, todas as informações possíveis. O maior desafio de 

marketing nas empresas, consiste em atender o consumidor. Buscando conhecer suas 

expectativas: antes, durante e após a compra.   

Identificando suas necessidades e desejos, como também a satisfação ou insatisfação, 

construída pelo consumo dos produtos e serviços. Mediante a afirmação de autores aqui 

mencionado.  

No mercado competitivo do qual fazem parte, as empresas como o caso da AIKO que 

depende do número de colaboradores que pretende prospectar, buscando conseguir o objetivo 

da melhor forma possível de atendimento, terão um diferencial nesta competição.  O mercado 

atual aponta características como mais uma fonte de competência diferenciado o mesmo na 

empresa.   

Tendo em vista como resultado todas as informações possíveis, o maior desafio de 

marketing nas empresas, consiste em atender o consumidor. Buscando conhecer suas 

expectativas antes, durante e após a compra. Identificando suas necessidades e desejos, como 

também a satisfação ou insatisfação, construída pelo consumo dos produtos e serviços.  

Há autores que avaliam o marketing com situações de um relacionamento pessoal e 

afirmam que, comparando ao relacionamento comum, hoje entre os jovens “ficarem” ou terem 

um relacionamento esporádico. Aqueles que se casam nos tempos modernos, divorciam-se com 

frequência, pois a sociedade está valorizando a qualidade de vida e a satisfação pessoal”, 

mencionam eles, e por isso, pouco esforço tem sido dedicado para a manutenção de um 

relacionamento que não está bem.  

Mediante a estas comparações, conclui-se que o setor comercial, o marketing de 

relacionamento é exatamente o oposto do que foi afirmado por estes autores, pois Las Casas 

(2006) afirma que “no marketing de relacionamento busca-se manter um casamento em perfeita 

harmonia, entre clientes e fornecedores”. Desejando que o relacionamento não seja apenas uma 

vez e sim o maior tempo possível.  

No qual as empresas adaptam-se as necessidades dos clientes e buscam fazer o seu 

melhor para conquistá-los. Estratégia fundamental no relacionamento da empresa AIKO com 

seus clientes.  

Las Casas (2006) segue afirmando que para se obter “êxito”, o marketing de 

relacionamento precisa ser fiel aos princípios, que são originados. Identificando, diferenciando, 

interagindo e personalizando. Proporcionando o cultivo do relacionamento, com vistas a 

fidelização e a satisfação gerando a sensação de que o produto é bom e construída ao longo do 
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tempo, como o caso da AIKO que aposta totalmente nesta forma de marketing de 

relacionamento.  

Com isso, percebe-se que o marketing de relacionamento é fundamental para entregar 

uma experiência única a seus clientes atuais e futuros. Ou seja, o relacionamento é muito mais 

do que atendimento. É entender o seu público e encantá-lo, mediante as afirmações feitas por 

estes autores. E maior objetivo da AIKO na comercialização de todo seu portfólio de produtos 

e serviços.  

O marketing de relacionamento adotado pelas empresas é uma das estratégias 

necessárias para fazer seu negócio continuar crescendo e existindo de forma próspera, com grau 

de rentabilidade necessário no caso da AIKO.  

Justamente para alcançar o objetivo de usar o marketing de relacionamento com o 

cliente, para que ele se torne fiel ao seu produto ou marca e faça divulgação informal (boca a 

boca), para pessoas de seu convívio. Porem construir esse tipo de relação é maior desafio, já 

que essa relação entre a empresa e o cliente, tem início no primeiro contato.  

Entendemos diante de todas essas colocações dos autores citados, que é necessário 

manter um ciclo de vida com o cliente. Considerando sua chegada e principalmente no decorrer 

do relacionamento com a empresa. Prorrogando o máximo sua permanência nesta parceria.   

Mediante as relações bem-sucedidas, geralmente a probabilidade de aumento no 

consumo destes clientes satisfeitos, poderá reverter-se em lealdade, potencializando o 

crescimento e faturamento da empresa.   

O marketing de relacionamento adotado pelas empresas é uma das estratégias 

necessárias para fazer seu negócio continuar crescendo e existindo de forma próspera. 

Justamente para alcançar o objetivo de usar o marketing de relacionamento com o cliente.  

Mediante a todas estas colocações pode-se chegar à conclusão de que o marketing de 

relacionamento precisa ser assumido como um compromisso de todos e não apenas de quem 

atua diretamente no planejamento estratégico.  

Diante disso, a empresa precisa ter um sistema de atendimento que cative e conquiste o 

seu cliente, formando uma relação que perdure após a venda.   

Para isso acontecer, é necessário conhecer seu público-alvo e assim oferecer os 

benefícios desejados, visando proporcionar uma experiência única, conforme mencionado, na 

qual a qualidade é um aspecto fundamental no relacionamento com a fidelização do cliente.   

Na medida que estreita a relação de convivência através de um relacionamento, 

conforme o atendimento oferecido pela AIKO de forma individual, pelos respectivos canais 
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para esses clientes, com tratamento personalizados, estabelecendo a confiança, facilitando a 

concretização de parceria e de sucesso, para ambos.  

Segundo a afirmação de Roberto Madruga (2010, p.34) “existem mudanças estruturais 

que estão definitivamente aumentando as necessidades de empresas abandonarem a forma 

tradicional de fazer marketing, para se adotar o marketing de relacionamento associado ao 

CRM.”  

A empresa AIKO pretende complementar na sua política marketing atual e futura, 

desejando tornar essa divulgação de forma popular via boca a boca entre os colaboradores da 

empresa contratante, conforme a sugestão de autores mencionado.  

Seguindo essa forma de pensar deste autor é prematuro e até utópico traçar cenários que 

compreendam as oportunidades e ameaças que cercam os negócios, conduzindo maior sanção 

para as empresas.  

Há uma necessidade de aumento nas estratégias bem-sucedidas aumentando a 

necessidade de gerar diferenciais competitivos agregando valor para seus clientes. Torna-se 

quase impossível, acompanhar a evolução da sociedade, com as mudanças tecnológicas, os 

hábitos e necessidades dos clientes em velocidade assustadora. Somente as empresas com o 

marketing autêntico e próximo de seus clientes com a implantação de marketing de 

relacionamento inovador no CRM, criando diferenciais competitivos.  

As empresas focadas em estratégias preocupada em gerar valor para os clientes, com 

seus colaboradores bem treinados, poderão se beneficiar com oportunidades dessas mudanças, 

evitando ameaças inevitáveis que geralmente acontecem nos ambientes empresariais, diante 

dessas mudanças.  

Conforme a definição de autores já mencionado, conclui-se que o CRM está pautado no 

gerenciamento do relacionamento com o cliente e pode ser aplicado para uma gestão integrada. 

No qual o sistema de CRM ajuda a empresa reunir todos os conhecimentos de modo geral sobre 

clientes da empresa, pois com a ferramentas que o mesmo disponibiliza todos os colaboradores 

da empresa em conjunto, poderão entender melhor os clientes, oferecer maio apoio, servi-los 

melhor, análise e ganhar novos clientes.  

Segundo Carlos da Pivotal em artigo de Naira Ferreira, o CRM alinha estratégias de 

negócio, cultura organizacional, informações sobre o cliente e tecnologia. “Pois a organização 

precisa construir uma infraestrutura que permita compartilhar estratégias entre áreas de 

marketing, vendas e serviços”.  

Conforme já mencionado pelos próprios autores citados, conhecer as necessidades dos 

clientes, suas preferências e seu perfil e frequência que eles adquirem serviços e produtos da 
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empresa. Permitindo destaque da própria empresa no mercado em que atua, oferecendo o que 

o cliente necessita.  

 Roberto Madruga (2010), afirma que os objetivos do CRM são “adquirir novos clientes, 

reter os atuais e aumentar a rentabilidade dos clientes individualmente por mais tempo”, uma 

vez que empresa precisa saber e entender seus respectivos mercados e clientes, envolvendo 

detalhadas do público-alvo.  

Pode ser ressaltada a importância da segmentação dos clientes, baseada nas 

necessidades, problemas, expectativas e reclamações que poderão ocorrer. Desta forma, a 

empresa poderá entregar e otimizar valores para seu público-alvo. De maneira que possa 

alcançar o sucesso na implantação do sistema.   

Outro ponto importante é encontrar um equilíbrio entre as funcionalidades do projeto e 

as soluções disponíveis no mercado, destacando principalmente, a necessidade de 

personalização do CRM.   

Conforme já mencionado, as principais razões para a implantação do CRM são as 

melhorias de satisfação dos clientes atuais, crescimento do ciclo de vida do cliente, 

fornecimento de melhores informações estratégicas para as áreas de vendas, marketing e 

finanças, atração de novos clientes e a redução de custos.  

Podemos concluir que o CRM pode eliminar uma série de ineficiências, exatamente por 

proporcionar uma melhor gestão como as diversas melhorias são implantadas com a utilização 

correta do CRM no dia a dia da empresa, o aumento nas vendas, geração de novos negócios, 

aumento da satisfação dos clientes, fidelizando-se e aumentando a produtividade da equipe 

comercial.  

Todos estes resultados aqui mencionados são possíveis, simplesmente analisando as 

informações armazenadas no CRM e utilizando estas informações em benefícios para ambos.  

Cliente e empresa.  

 

5.4 Política Comercial: Relacionamento com clientes  

A Aiko atende, hoje, a um grupo de clientes com atividades-fim bem diversas, embora 

os segmentos de maior interesse para prospecção, devido à experiência no atendimento, sejam 

os ramos industrial, de viação e de hospitais. De qualquer forma, o que diferencia a forma de 

tratamento e o direcionamento do plano de relacionamento de cada cliente são fatores como a 

quantidade de funcionários e o grau de rentabilidade que poderá gerar à corretora, de acordo 

com a possibilidade de oferta de diferentes soluções para encorpar a carteira de benefícios 

atendidos.  
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A quantidade de colaboradores impacta diretamente os produtos que são oferecidos a 

cada um deles e, consequentemente, o momento de ser abordado cada benefício, já que o intuito 

da Aiko é ir ao encontro das necessidades do cliente. Sobre a importância de levantar o número 

de colaboradores, já no primeiro momento da entrevista, deve-se levar em consideração o 

exemplo do crédito consignado, que só pode ser oferecido a empresas com mais de 150 vidas, 

enquanto capacitação e demais benefícios têm diferentes produtos que comportam empresas a 

partir de dois funcionários.  

A proposta da Aiko é focar em empresas de médio porte devido à possibilidade de 

contribuir com diferentes produtos de seu portfólio, mas a empresa abre a oportunidade para 

todos os nichos e tamanhos de clientes, acreditando na contribuição para o desenvolvimento e 

o crescimento do empreendimento.  

Os clientes de pequeno porte têm grande importância para a pulverização da receita e, 

portanto, segurança para que a Aiko não se torne refém de grandes contas. Outra facilidade que 

as pequenas empresas oferecem é a adesão de planos contratados com coberturas globais, que 

não geram muita manutenção ou assessoria. Ou seja, requerem menos apoio no que tange à 

rotatividade de funcionários e à agregação ou substituição de produtos, garantindo a 

rentabilidade da empresa com baixo empenho, enquanto empresas grandes exigem mais suporte 

e alterações.  

Para os clientes de médio e grande porte, a proposta é patrocinar campanhas de incentivo 

da própria empresa, eventos esportivos e palestras de pequeno porte na área de maior interesse 

da empresa para fortalecer o vínculo com o quadro de funcionários, os responsáveis pelo 

departamento de RH e a diretoria.  

Também para os grandes clientes, é comum participar na SIPAT com palestras de 

diferentes temas, oferecendo oportunidade aos colaboradores de experiência de atendimento 

com os produtos de assistência médica, por meio de estandes das operadoras de saúde ou 

odontológicas, acompanhar a aceitação dos produtos e mapear oportunidades, buscando 

oferecer os produtos mais rentáveis e que cubram melhor a necessidade dos clientes, além de 

garantir uma comunicação semanal por meio de e-mails instrutivos ou postagens nas mídias 

sociais e eventos do programa RH em foco para o time de RH dessas empresas.  

São esperados, para os próximos anos, assertividade e aprimoramento para esses canais 

de comunicação no que tange ao relacionamento empresa-cliente. A parte de acompanhamento 

de necessidades e indicações aos clientes, assim como o direcionamento das demandas de cada 

um são de responsabilidade dos consultores e da diretoria, enquanto o time do escritório se 

limita ao relacionamento com o cliente por meio da análise das minutas das reuniões e da 
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explanação do time comercial ou de demandas de empresas de pequeno porte, efetuadas a partir 

do site ou contato direto com o escritório.  

Os operadores de crédito mantêm o contato direto com os funcionários que acionam a 

corretora para empréstimos consignados ou planos de seguro de vida e previdência individuais, 

via central telefônica, WhatsApp, e-mail e chat on-line.  

Além do plano previsto, todos os clientes recebem cartões especiais em datas 

comemorativas e são parabenizados, via e-mail, no dia do seu aniversário, com algum 

comunicado personalizado. Em especial, os tomadores de decisão de importantes contas serão 

agraciados com presentes diferenciados. Para clientes representativos, são fornecidos brindes 

para um sorteio entre os funcionários no Natal. Essa política deve prosseguir, nos próximos 

anos, no planejamento de marketing boca a boca da empresa.  

  

TEMA 3: Programas de endomarketing   

  

5.5 Análise Crítica: Programas de endomarketing  

As ações utilizadas pelo endomarketing, são similares as do marketing tradicional, que 

objetiva valorizar um público interno, como se ele fosse seu primeiro cliente.  

Enquanto o marketing tradicional preocupa-se em atrair a atenção do cliente externo, 

para que ele compre os produtos e serviços da empresa, o endomarketing foca nos 

colaboradores e todos que fazem parte do negócio.  

É possível perceber a importância de treinamentos no marketing de serviços 

profissionais conforme a afirmação de Las Casas (1991, p.73) é essencial até os dias atuais, no 

qual resume marketing de serviços como: “duas ferramentas essenciais e necessárias para o 

sucesso na comercialização: a imagem e o treinamento.”  

O autor argumenta que é necessário ser abordado todas as características dos serviços 

no treinamento, já que o “problema” da intangibilidade pode ser resolvida com o nível de 

profissionalismo adequado, resultando na formação da imagem, conforme já mencionado.  

Na visão deste autor, tanto a “heterogeneidade quanto a inseparabilidade” também são 

eliminadas de forma simples com o treinamento. O ato de promover reuniões motivacionais, de 

forma que os programas sejam frequentes e constantes, mediante sua recomendação. Dessa 

forma, pode-se alcançar um determinado nível de perfeição, como também elevar o nível dos 

colaboradores, quando se sentem desmotivados. Ele aborda ainda a necessidade de melhorar o 

nível de conhecimentos profissionais inclusos no processo de treinamento, uma vez que 
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precisam de argumentos claros e seguros para interagir bem com conhecimento de causa no 

relacionamento com os clientes, tendo sucesso total.  

No marketing interno, a satisfação dos clientes não será possível se a equipe de 

colaboradores da empresa não trabalhar motivado. Conforme dito por vários autores, o 

marketing interno é a visão dos colaboradores como cliente, a visão de cargos como produtos 

e a partir daí um esforço para oferecer um produto interno que satisfará os desejos e 

necessidades destes clientes, enquanto se busca os objetivos traçados pela empresa.  

Partindo do pressuposto que de nada adianta a empresa ter sua estratégia de marketing 

bem definida com seus objetivos desejados, se a equipe de atendimento em geral não estiver 

motivada.  Esse é o objetivo das técnicas e ferramenta em geral desenvolvidos pelo marketing 

para ser utilizado para criar a motivação que levará ao bom desempenho dos profissionais 

envolvidos.  

Segundo Leonard L. Berry, a pesquisa de mercado pode ser usada para identificar as 

necessidades dos colaboradores, desejos e atitudes, na mesma proporção que que é usada para 

conhecimento dos clientes.  

O endomarketing é chamado de marketing interno, tratando-se de um tipo de estratégia 

que visa melhorar a imagem institucional da empresa, entre os colaboradores.   

Normalmente essa atuação conjunta, contribui para a integração e relação dos 

colaboradores com a empresa, através de uma comunicação padronizada, positiva e alinhada 

de forma integrada a cultura da empresa.   

 A propaganda também pode ser utilizada junto aos colaboradores da empresa como 

forma de envolvê-los e para envolvê-los e educá-los. Meios como a emissão de boletins internos 

e cartazes, mensagens intranet e até material gráficos, com informações para serem utilizadas 

como veículos de anúncios e informações para os indivíduos.  

Leonardo Berry (1991, p.74) sugere algumas orientações para desenvolver um plano 

interno nas empresas de forma que alcance os objetivos de equipe, comprometida, afinadas e 

coesa para chegar ao sucesso desejado, como: considerar candidatos certos a função a ser 

desenvolvida, desenvolver um programa de treinamento inicial, conduzir pesquisa junto aos 

colaboradores, estabelecer um plano de carreira, estabelecer quotas em prêmios em grupos e 

treinamento de vendas para todos.  

Ele afirma que o profissional de serviços deve ser também seu “próprio” motivador, 

convencido de que seu esforço resultará num profissional melhor.  

Dito isso, é possível concluir que a estratégia consiste em criar e desenvolver uma 

imagem de boa empresa para se trabalhar e um emprego desejado por muitos profissionais.   
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O endomarketing busca atingir esse público fundamentalmente concretizando seus 

objetivos.   

A importância de se investir neste método gira em torno da persuasão dos colaboradores  

dentro da própria empresa, pois eles dispõem de convivência diariamente com todos os 

processos, tornando-os mais convenientes a avaliar e estimular a consideração pela marca de 

modo geral.        

É possível explicar um caso imaginário de equipe de colaboradores de atendimento de 

um hotel operacionalmente. Quanto mais estiverem satisfeitos com o trabalho desenvolvido e 

as condições oferecidas pela empresa, eles tendem a ressaltar as vantagens e benefícios de 

forma demonstrativas com pessoas de seu convívio social ou familiar.  

Desta forma, gerar uma percepção diferente da empresa para todas essas pessoas, 

despertando um “olhar” de forma mais humanizada, de reconhecimento, sedução, criando um 

sentimento de “encanto” pela empresa. Considerando a quantidade de empresas que surgem 

diariamente, esse tipo de influência deve ser considerado, pois são com forma de gestão e 

valorização que elas se destacam no mercado.        

Conforme definição de Saul Bekin (1995 p.2), “endomarketing consiste em ações de 

marketing voltada para o público interno da empresa, promovendo entre os colaboradores e 

setor designado a atender e servir o cliente”.  

Esta percepção de cliente por motivo de movimentação para o método oferecido aos 

colaboradores de modo completo com os objetivos da empresa. No qual o comprometimento 

provoca aceitação aos valores e objetivos da empresa através do endomarketing, presumindo o 

trabalho em equipe, em conjuntura apontado pela cooperação e pela integração dos vários 

setores da empresa, mediante a afirmação do mesmo autor.  

O endomarketing pode ser definido como sendo o conjunto de ações e estratégias do 

marketing, voltados para empresa e seu público interno. Desenvolvendo ações regulares e 

concretas, para conquistar uma equipe que participa diariamente da atividade do produto ou 

serviço da empresa, que na maioria das vezes, deixa de contribuir ativamente para seu aumento 

de resultados.  

Em outra forma de definição de Saul Bekin (2004), endomarketing são as “ações 

gerenciadas de marketing eticamente dirigidas ao público interno das organizações e 

empresas”. Ele conceitua fundamentos do endomarketing como sendo “um processo cujo foco 

é alinhar, sintonizar e sincronizar, para implementar e operacionalizar a estrutura 

organizacional de marketing da empresa ou organização, que visa e depende da ação para o 

mercado e a sociedade”  
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Com o objetivo de “facilitar e realizar trocas, construindo lealdade no relacionamento 

com o público interno, compartilhando os objetivos internos empresariais e sociais da 

organização, cativando e cultivando, para harmonizar e fortalecer essas relações, melhorando, 

assim, sua imagem e seu valor no mercado”.  

Tendo como função, segundo ele “integrar a noção do “cliente” e seus valores, 

aplicando-se recursos de B2B, nos processos internos da estrutura organizacional, e 

propiciando uma melhoria na qualidade de produtos e serviços com produtividade pessoal e de 

processos.  

Lucas Gabriel – do blog RockContente (set.2015) – define endomarketing como sendo: 

“uma estratégia de marketing institucional voltada para ações internas na empresa.”  

Segundo ele é chamado também de “marketing interno” e visa “melhorar a imagem da 

empresa entre os colaboradores, culminando em uma equipe motivada e reduzindo o turnover”  

O autor afirma que o “endomarketing é uma maneira mais eficaz para reduzir o índice 

de rotatividade de colaboradores e atrair profissionais altamente qualificados para a empresa”.  

Nesta mesma forma de gestão dentro da empresa, existe a possibilidade de aplicação de 

técnicas de segmentação, conforme a empresa AIKO pratica com sua equipe. No qual essas 

aplicações e implantações de horários de trabalho flexível, dando opções de preferências aos 

seus colaboradores. Bem como os benefícios também podem ser exemplos de “produtos” 

segmentados, com uma oferta e cobertura básica sem custos para todos os colaboradores, 

possibilitando o aumento de cobertura com pagamento adicional de acordo com as necessidades 

de cada um, modelo utilizado na gestão desenvolvida pela AIKO com sua equipe de 

colaboradores.  

O endomarketing contribui na motivação dos colaboradores conforme afirmado por 

esses autores, pois ele flui de dentro para fora da empresa.  

Normalmente, isso ocorre porque a empresa mostra-se mais acessível às ideias e 

desenvolvimento que os colaboradores possam identificar.  

A motivação dos colaboradores aumenta extraordinariamente ao perceberem que estão 

inclusos em um ambiente que se preocupa com a qualidade e bem-estar.  

Com essas ações de comunicação empresarial é possível obter melhores resultados 

atuando na motivação e satisfação dos colaboradores.   

Dentro deste contexto podemos inserir a empresa AIKO nesta forma de gestão com o 

compromisso de propor e aplicar o endomarketing, com sua equipe, que estará sempre engajada 

e motivada, para alcançar os objetivos desejados. No qual ela tem como planejamento para 

fomentar seu negócio e atingir sua meta de vendas e faturamento.   
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Focando sempre no diferencial de atendimento ao cliente contando com sua equipe, 

comprometida, bem treinada com habilidade e confiança no que tange a venda dos produtos.  

Exemplo que aplicado com um colaborador da empresa de seguros AIKO, mostra-se 

satisfeito com sua função na empresa e por fazer parte do quadro de colaboradores que contribui 

para o crescimento e sucesso da empresa. Ele percebe que tem participação nas decisões e tem 

seus esforços conquistados e valorizados. Ele empenha-se se atualizando sobre os produtos e 

serviços que a empresa presta, e quais os benefícios estão gerando para seus clientes. Além 

disso também acompanha os resultados administrativos, e sabe que é uma empresa sólida e 

confiável.    

Conforme mencionado pelos autores aqui descrito as atitudes deste colaborador citado, 

confirma e externa sua satisfação de fazer parte de uma empresa compartilhando suas atividades 

profissionais com entusiasmo junto a família e amigos.   

Diante disso, pode-se afirmar que ele é um colaborador promotor, que atrai clientes e 

pode conseguir inclusive boas indicações   de profissionais que também tenham interesse em 

fazer parte de uma a empresa como a AIKO.          

Na diretoria junto ao seu RH da AIKO com as ferramentas disponibilizadas no 

marketing, direciona ações de estratégias da comunicação empresarial. Buscam a melhor forma 

de comunicar as mensagens desejadas, gerando os estímulos certos e os resultados desejados. 

Juntos conseguem alcançar os melhores resultados com cada colaborador individualmente.  

Neste contexto, é essencial que uma empresa, seja qual for o tamanho tenha uma 

comunicação interna estruturada. Seja via internet, newsletter, grupos no WhatsApp, ou mesmo 

na “lousa” da empresa.  

O uso de ferramentas é necessário para que os colaboradores saibam onde encontrar 

informações necessárias para desenvolver sua função de forma mais eficiente. Além de 

compartilhar conquistas, dar recados, ouvir sugestões e até estabelecer desafios, agir de forma 

transparente é uma forma adotada pela empresa AIKO que aplica a equipe para que ela saiba 

se as metas estão sendo atingidas, se os resultados vão ao encontro do esperado,  

A empresa adotou uma forma de estratégia para aproximar mais e melhor sua equipe 

em fazer parte desta gestão, escrevendo em um quadro (lousa) os números da empresa expostas 

diariamente para toda a equipe, usando como instrumento de motivação. A AIKO busca fazer 

integração de sua equipe para que os colaboradores se sintam parte da empresa.   

Conforme os conceitos de endomarketing, desenvolve-se ações de integração, que 

ajudam a aproximar todos para organização, incluindo sua cultura, proporcionando o 
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entrosamento entre os próprios colaboradores, fortalecendo o sentimento de time e o espírito 

de equipe.  

Mediante a concretização de todas essas ações, a equipe da empresa AIKO, segue 

oferecendo o “seu melhor”, já que acredita no seu produto, transmitindo e oferecendo total 

segurança, com imensa satisfação em atender clientes de forma motivada, contagiando todos 

da equipe, cheia de entusiasmo. Proporcionando um atendimento com excelência, de forma 

surpreendente, indo além das expectativas dos clientes, pois a AIKO entende que desta forma 

tornará os colaboradores mais leais e compromissados com a empresa.  

   

5.6 Política Comercial: Programas de endomarketing  

  

O endomarketing é a base do marketing externo, já que os funcionários que interagem 

com o público farão a diferença na percepção do cliente sobre a empresa e as vendas como um 

todo. Atualmente, por ser uma empresa de pequeno porte, os funcionários acabam acumulando 

mais de uma função e cerca de 100% do contingente da empresa interage com o público. Dessa 

forma, mais do que no endomarketing, para garantir a motivação da equipe no que tange à 

produtividade no trabalho, a Aiko precisa focar no encantamento do time para surpreender 

ainda mais positivamente os clientes.  

Dado esse contexto, todos os funcionários devem ser atingidos pelo endomarketing, já 

que, mesmo não estando no time de vendas, a equipe do escritório presta serviços e apoio aos 

processos de implantação dos pacotes de benefícios, assim como está disponível para 

atendimento e apoio aos clientes no dia a dia. No cenário atual, apenas o time de vendas é 

atingido pelo endomarketing por meio de incentivos de vendas, assim como a equipe das 

seguradoras também é engajada em incentivos que possam gerar novos negócios.  

Tendo em vista isso, a partir de agora, o time do office fará parte do processo de 

endomarketing, sendo contemplado com treinamentos técnicos de periodicidade mensal sobre 

os produtos, o atendimento ao cliente e a missão e visão da empresa para que o time faça parte 

da construção desse futuro com qualificação e capacitação, promovendo o marketing externo 

da empresa no próprio trato com os clientes. Dessa forma, a qualidade do atendimento será 

elevada ao nível de conquista e manutenção dos clientes da Aiko, pois as expectativas dos 

clientes externos e internos da empresa estarão alinhadas em busca de um objetivo comum.  

O time de vendas seguirá o mesmo modelo de endomarketing utilizado para o time do 

office, porém os incentivos de vendas continuarão como parte integrante do pacote para esse 

público, já que são vistos como fatores fundamentais de motivação e produtividade.  
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Todas as decisões, bem como os treinamentos, os incentivos e a inclusão de novos 

clientes à carteira da empresa serão comunicados via e-mail pelo presidente da empresa, assim 

como novos produtos e parcerias com fornecedores serão comunicados em reuniões mensais 

que envolvam 100% do time para garantir que todos saibam, ao mesmo tempo, das novidades 

estratégicas da empresa e que isso aconteça antes de chegar aos clientes ou a qualquer outro 

público.  

Dessa forma, espera-se que o time esteja engajado e sinta orgulho de trabalhar na Aiko, 

assim como queira crescer juntamente com a empresa. Esse engajamento será validado por 

meio de avaliações dos clientes após cada atendimento/contato com o time e uma pesquisa de 

clima anual que dará os drivers para o plano de endomarketing dos anos seguintes.  
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