
Venda mais e melhor conhecendo 

o perfil do seu cliente 

Paulo Matos 



SUPER BEM VIND@ 



Paulo Matos 

> Administrador 
> Especialista em gestão empresarial  
> MBA em Coaching 
> MBA em gestão de projetos 
 
> Escritor 
> Master coach pela Sociedade Brasileira de Coaching 
> PMP - Project Management Professional pelo PMI. 
 
> Professor de MBA na Universidade Estácio de Sá e IBMEC. 
 
> Clientes: Sá Cavalcante, Prudential, Huawei, Ericsson, Claro, 
Sulamérica, Variglog, Soluziona, Aeronáutica, 
SEBRAE, IBAMA etc 



Alinhamento de expectativas 

> Introdução 

> Perfis comportamentais 

> Estudos de caso - exercício 

> Encerramento 

> Debate 

> Plano de ação - exercício 

> Avaliação 





Qual a melhor informação para fechar 
uma boa venda ? 



Quem e você ? 



Quem e você ? 

O que as pessoas sabem 
sobre você 

Quem 
você é 

O que você 
sabe sobre 
você 
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Para quê saber quem é você ? 

Se defrontar com pontos fortes e fracos 

Desenvolver talentos 

Ser mais feliz 

Desenvolver atitudes de alto desempenho 

Vender mais e melhor 



Incompetência 
inconsciente 

Incompetência 
consciente 

Competência 
consciente 

Competência 
inconsciente 

Estágios de aprendizado - John Whitmore 
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Estilos 
preferenciais  

DISC 



O que é o DISC ? 

William Moulton Marston, PHD - Harvard 

1920 - Estudo das pessoas normais 

Padrão de 4 grupos comportamentais 

D 

I 

S 

C 



Perfis DISC 

D I 

S C 

Energia 

Calma 

Pessoas Razão 

nós 

ele
s 

eu 

tu 



Estilos preferenciais – DISC - Dominância 

Foco 

Resultado 

Firmes 

Decisores 

O céu é o limite 



Estilos preferenciais – DISC - Influência 

Comunicativo 

Relacionamento 

Reconhecimento 

Extrovertido 

Persuasivos 



Estilos preferenciais – DISC - eStabilidade 

Estruturados 

Organizados 

Estáveis 

Segurança 

Acolhedores 

Diplomáticos 



Estilos preferenciais – DISC - 

Conformidade 

Detalhistas 

Especialistas 

Qualidade 

Lógica 

Normas 

Padrões 



DISC 

Dominância 

Medo > Falhar, perder tempo, autonomia e liberdade 

Valor > Busca de resultados, prêmio e metas 

Motivação > Poder, força, desafio  e liderança 

Força > Concluir projetos, entregar, realizar 



DISC 

Influência 

Medo > Rejeição, perder o prazer, espaço, rede social 

Valor > Trabalhar com pessoas, ajudar, trabalhar pelo nós 

Motivação > Reconhecimento e relacionamento 

Força > Iniciar projetos,relacionamentos 



DISC 

Estabilidade 

Medo > Mudanças, arriscar, dar opinião 

Valor > Serviços, lealdade, ajudar o outro 

Motivação > Segurança, longo prazo 

Força > Atendimento, apoio,  qualidade, segurança 



DISC 

Conformidade 

Medo > Conflitos, problemas, falhar, ridículo 

Valor > Fazer certo, calma, seguir processos e regras 

Motivação > Regras, procedimentos, controle, padrão 

Força > Aspectos técnicos, especialistas 



DISC – Principais Talentos 

Desbravador 
0,85% 

Competidor 
0,60% 

Inovador  
0,88% 

Impulsionador 
0,59% 

Direcionador 
1,62% 

Estrategista 
0,74% 

Empreendedor 
1,66% 

Solucionador 
1,41% 

Organizador 
0,64% 

Gerenciador 
3,86% 

Participativo 
3,76% 

Integrador 
5,13% 

Estimulador 
3,63% 

Influenciador 
4,73% 

Facilitador 
8,28% 

Comunicador 
3,98% 

Articulador 
6,65% 

Aconselhador 
6,28% 

Idealizador 
0,72% 

Visionário 
 0,55% 

Analisador 
0,73% 

Inventivo  
1,33% 

Regulador  
1,26 

Ordenado 
 1,31% 

Criterioso 
1,45% 

Orientador 
5,57% 

Especialista 
2,67% 

Estruturador 
1,23% 

Prevenido 
1,90% 

Recuperador 
3,20% 

Moderador 
2,87% 

Observador 
6,98% 

Verificador 
1,11% 

Conciliador 
6,07% 

Diplomata  
2,88 

Acolhedor 
2,85% 

Dominância – 9% Influência – 46,29% 

Estabilidade – 29,10% Conformidade – 15,62 



DISC – Principais competências 



Vamos aos estudos de caso 



Leonardo sempre sonhou em ter um negócio próprio, passou os últimos 
5 anos da sua vida pesquisando o mercado, estudando os diversos 
modelos de franquia, analisando riscos, conversando com donos de 
franquias, franqueadores, assistindo palestras e fazendo cursos no 
SEBRAE. Finalmente abriu a sua loja e precisa contratar alguns seguros 
Juntou dinheiro, vendeu um imóvel, pegou as economias da família e, 
mesmo com muito medo, ele vai abrir uma loja. 
 
Joana é corretora, fez uma carreira meteórica sempre muito focada nos 
resultados, já vendeu seguros para grande empresas e redes de 
franquias, foi designada para avaliar as necessidades do Leonardo e 
propor um pacote de soluções de seguro para ele e o negócio. 

Estudo de caso 1 



Estudo de caso 1 

Perfil Comportamental: 
Leonardo > Alto S  
Carolina >  Alto D 
 
Sabotadores e medos: 
Leonardo > Arriscar, insegurança, decisão errada, se arrepender, ser 
enganado 
Carolina > Não fechar o negócio, perder tempo 
 
Plano de ação: 
Carolina > Deixar Leonardo seguro e confiante sobre sua tomada de 
decisão, apresentar com detalhes todas as regras do seguro e simular 
como serão resolvidas situações de eventuais sinistros 



Estudo de caso 2 

Carlos é um corretor muito hábil, sempre mostra gráficos e planilhas aos 
clientes para argumentar sobre seu as vantagens de seus produtos. Sabe 
todas as regras contratuais e procedimentos das seguradoras, conhece 
bem suas margens de negociação e gosta de explicar em detalhes todo 
o passo a passo do processo de contratação de um seguro. Tem 
conseguido ótimos resultado e hoje tem um novo desafio. 
 
Letícia é uma profissional autônoma na área de saúde, teve filho a 
pouco tempo, precisa renovar o seguro do carro e da casa além de 
começar um plano de previdência, um seguro de vida e adicionar seu 
filho ao plano que já possui. È sempre muito direta e objetiva seu foco é 
obter o mlehores produtos pelso melhores repços 



Estudo de caso 2 

Perfil Comportamental: 
Carlos > Alto  C 
Letícia >  Alto D 
 
Sabotadores e medos: 
Carlos > Cliente não fornecer todos os requisitos e não entender todos 
os procedimentos e condições 
Letícia > Não obter os melhores produtos pelos melhores preços 
 
Plano de ação: 
Carlos > Fazer um resumo com os pontos mais importantes e ser 
objetivo em uma proposta que atenda as necessidades da ciente, nada 
de falar de muitas regras e normas. Focar no custo benefício. 



Dicas de ouro – by Brian Tracy 

1 - Não deduza, faça perguntas 

29 

2 - Escute olhando no olho, o corpo fala 

3 - Respeito é bom e todo mundo gosta 

4 - Agradeça, valorize o tempo do seu cliente 

5 - Faça aos outros o que você 
gostaria que fizessem com 

você. Será ? 



Paulo Matos, Adm, Coach 
paulomatos@pmatos.com.br 

21 98135-5579 

30 

Obrigado 

www.pmatos.com.br 
contato@pmatos.com.br 


