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Seja bem-vindo ao módulo Power Book. 
No módulo Power Book você vai aprofundar seu conhecimento sobre 
objeções e como contorná-las! Toda missão possui dificuldades, 
correto? Então nada melhor que receber o treinamento adequado 
para se preparar para o campo depois, não concorda?

POWER BOOK

A.N.G.E.L.S.!
Olá,



A pergunta da vez é o que? O que exatamente o senhor não tem interesse?
Use sempre a própria colocação do cliente a seu favor, e usando dessa forma, poderá 

ter mais claro o que de fato ele quer dizer sobre interesse.
Tenha cuidado em descobrir o motivo do desinteresse, como por exemplo:
- O senhor não tem interesse em garantir e blindar o patrimônio que o senhor levou a 

vida para conquistar com muito suor e lágrimas? Ou não tem interesse com os custos 
que seus familiares terão caso venha a faltar, já que gastarão com taxas, impostos ou 
demais casos em que seus bens necessitam de pagamentos? Ou quem sabe de se manter 
com uma boa renda, caso sofra algum tipo de acidente ou doença que o impossibilite de 
trabalhar e ainda assim manter seus custos e padrão de vida sem que para isso tenha 
perdas financeiras?

Enfim, são inúmeras as maneiras de tentar entender o desinteresse do seu cliente e 
em sua grande maioria o desinteresse nada mais é do que um pedido de quero mais, 
conte-me mais, preciso de você para me convencer...

Vamos exemplificar para facilitar o seu entendimento:

No mundo das vendas muito se fala sobre objeções. Elas são o calcanhar de Aquiles do 
vendedor e é muito provável que você se depare com elas todos os dias. Mas, afinal, o 
que são objeções? 

Podemos definir as objeções de diversas maneiras: pistas para o fechamento, descul-
pas, oportunidades, dúvidas, fontes de energia, pedidos de reafirmação ou de ajuda, 
expressões de medo, sintomas/resultados de um processo insuficiente de vendas, canais 
de alternativa para vender ou maneiras de sugerir um caminho.

Independente de sua origem, você pode contorná-las.

OBJEÇÕES

De acordo com nossa experiência de mais de duas décadas, existem 05 formas de 
serem classificadas as objeções do cliente (mais comumente chamadas de NÃO QUIS). 
São elas:

IDENTIFICANDO AS OBJEÇÕES (NQ’s)
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PERSISTA!

Esta objeção é muito comum, pois o cliente na maioria das vezes não tem entendi-
mento do produto e acredita ser caro demais. Nesse caso, você deve esclarecer o que a 
sua proposta está resolvendo na vida do cliente. Um investimento agora pode trazer 
muita tranquilidade em um momento de perda. Em uma situação assim, você não 
desperdiça dinheiro, você investe.

Outra questão é a realidade de vida dele. Quando você fizer o levantamento de neces-
sidade do cliente, faça uma proposta realmente de acordo com as condições dele. Lem-
bre-se de não ultrapassar 6% a 8% da renda familiar do cliente. 

Há também a possibilidade de ser apenas uma desculpa, ou seja, um falso NQ. Para 
saber isso, questione “entendo senhor, então, tirando a questão do valor ter ficado 
acima, existe outro impedimento de proteger o seu bem mais precioso, ou seja, a sua 
vida e a da sua família?”.

Em resumo, o cliente precisa compreender a importância do seu trabalho. Mesmo 
que a proposta ideal não esteja dentro das condições dele, ao conhecer o método Prote-
Coaching, ele se torna responsável, pois o método mostrou para ele a sua importância na 
estrutura familiar e o quanto a sua falta impactaria no futuro daqueles que ama. Se o 
único problema for realmente valor, ofereça inicialmente uma proteção que se encaixe 
no orçamento atual do cliente, garantindo talvez três anos de padrão familiar. Retorne 
um tempo depois para complementar os outros dois anos faltantes. No momento, o mais 
importante é ele realmente ser o pai ou mãe que aquela família precisa, tomando a 
melhor decisão por eles. 

b) Não preciso desse produto/serviço

a) Não tenho dinheiro

Podemos abordar da mesma maneira que mencionamos anteriormente. Questione da 
seguinte forma: O que o senhor não precisa exatamente? Talvez eu não tenha compreen-
dido bem, pode me repetir, por favor, para eu entender melhor?

Nós sempre procuramos usar a força do cliente contra ele mesmo, o que faz com que 
tenha mais assertividade de resposta e recondução por parte de nossos produtos e servi-
ços.
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c) Não tenho tempo

É lógico que ninguém tem tempo para coisas que não são importantes para si! A 
grande questão é que se fosse de interesse do cliente, certamente ele teria tempo. 

Pensando dessa maneira, foi desenvolvido o método Quindim/Din, abordado no 
módulo de Máxima Competência em Vendas e essencial no Levantamento de Necessida-
des. O método consiste em despertar o Desejo, Interesse e Necessidade ou sanar 
Dúvida, Insegurança e Medo. Esse método é utilizado na venda de qualquer produto, 
principalmente o seguro de vida. Abordando esses seis aspectos, as aspirações do clien-
te são despertadas.

Devemos sempre colocar o Quindim/Din nas mãos do cliente, pois dessa forma será 
muito mais simples de conseguirmos o interesse dele. Não aceite a falta de tempo como 
resposta. Essa é uma questão que atinge muitas pessoas, ainda mais quando não faz sen-
tido para elas. Desperte o interesse do cliente, desde a forma mais simples até às mais 
complexas.

d) Não acredito na fonte

A fonte é a empresa que garantirá seu serviço e produto. No nosso caso, são as segu-
radoras. Para que isso fique bem claro, é preciso ter materiais, informações e muita 
precisão de dados reais e oficiais. Eles farão a diferença, afinal na guerra de preços o que 
se diferencia é a credibilidade dos profissionais.

A fonte é um problema simples de ser solucionado. Se o cliente continuar com 
dúvida, encontre outra fonte que você possui para garantir que o seu produto e serviço 
é de qualidade e faça o fechamento. 

e) Não acredito no pro�ssional

Antes de você pensar qualquer coisa, vamos resolver para você, ok?! Tenha em mãos 
cartas de testemunho de seu trabalho, de recomendações, de agradecimentos. Carregue 
sempre consigo folhas amarelas e peça para o cliente avaliar o seu trabalho. As palavras 
do seu cliente representam o seu poder perante o trabalho que realiza em favor da socie-
dade. 
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PERSISTA!

Importante: Os NQ´s que mais fazem parte do dia a dia dos profissionais de vendas de 
nosso mercado segurador são: NQ de tempo e NQ de interesse. Na maioria das vezes o 
produto e serviço é um NQ disfarçado e que na verdade precisa ser alinhado no discurso. 
Desta forma, se atenha a esses como forma padrão, o resto é mais simples...

Não fique rendido ao cliente. Uma objeção será realmente verdadeira se o cliente não 
tiver reais condições de pagar ou quando estiver com a saúde debilitada e mesmo assim 
não puder fazer um produto com carência ou um pagamento progressivo. Além disso, 
pode acontecer do cliente estar 100% protegido. Se isso ocorreu, alguém foi mais rápido 
que você no mercado, a ponto de não deixar uma brecha sequer para você conquistar 
esse cliente. Este último cenário é muito difícil de ocorrer. Não há desculpa para não 
vender!

Faça o que deve ser feito e desenvolva sua habilidade de conversão. 
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CONTORNANDO OBJEÇÕES

No Grupo Life Brasil há uma ferramenta 
exclusiva chamada ProteCoaching. É uma 
metodologia do Coaching formatada exclusiva-
mente para prospecção e venda de seguros de 
vida. Ela analisa primeiramente a vida do 
cliente e sua história e após essa análise, é que 
se faz o fechamento com base em números. 

Lembre-se que se o coração sente, o bolso paga! Com esse método, nossa assertivida-
de é superior a 50% e em alguns casos extremos, mas não inatingíveis, superiores a 
70%.

Existe uma forma de utilizar a técnica chamada de E.R.D.I.R, também abordada no 
Módulo Máxima Competência em Vendas, conforme exemplo a seguir. Essa técnica se 
resume em Escutar, Reconhecer, Diagnosticar e Responder.

Ou seja, escute o cliente, reconheça o que ele está falando, diagnostique o NQ (a qual 
dos 05 pontos se refere) e responda contornando a objeção.

É importante saber:
Não deixe de unir a emoção com a razão, mas a razão deve ser posterior
à emoção na aplicação de seu método de trabalho, caso possua algum. 
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Mas me diga uma coisa:
o que você entende
por Seguro de Vida?

Não quero
Seguro de Vida!

O que posso
perguntar
mais sobre
a negativa?

FASE 2
FASE 3

FASE 4

FASE 1

Entendo!
Eu com seu
conhecimento,
talvez teria a
mesma opinião.

Ao ouvir as objeções ou NQ’s,
como se costuma falar, aplique o ERDIR.

Essa técnica se resume em:

ESCUTAR
FASE 1

RECONHECER
FASE 2

DIAGNOSTICAR
FASE 3

RESPONDER
FASE 4

Relembrando ERDIR

Exemplo NQ: Produto/Serviço.



Se por acaso você não entender qual é o NQ (Não Quis), pergunte novamente ao seu 
cliente até ter claramente a informação do NQ (Não Quis). Somente assim conseguirá 
usar a força do cliente ao seu favor. Essa é uma das técnicas mais bem alinhadas para 
encontrar a verdadeira objeção e se ela existe, pois quando você a coloca várias vezes e o 
cliente não tem convicção do que está falando, na terceira ou quarta vez o cliente acaba 
se contradizendo. Aí você tem o “pulo do gato”. BINGO!

Para ter certeza do que entendeu pergunte:
- Então o senhor está me dizendo que.... e que se for dessa forma..... e assim ficaria 

melhor para o senhor, correto?

Sempre conclua as frases de maneira positiva, jamais com dúvidas de escutar um não 
com essa técnica, pois da mesma maneira que ela pode colocar você sob uma perspecti-
va positiva, se o cliente não tiver a compreensão correta, você poderá ser posto sob um 
universo negativo da venda, ou seja, uma não venda!
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PERSISTA!

Quando se já tem uma certa experiência é normal que você se antecipe às situações 
de dificuldades. Seguem alguns exemplos: 

a) Saiba que preço sempre será caro quando não se tem convicção de que o produto 
ou serviço é importante para o cliente. Saiba os contornos de objeções mais comuns e os 
converta em positivos. Use sempre para amenizar a expressão “e se não fosse isso certa-
mente não teria mais nada? ”. Aí você terá oportunidade de converter do seu jeito, com 
toda força e habilidade que possui.

b) Ninguém gosta que alguém venda algo, mas adoram comprar. Com essa premissa 
considere que você não vendeu, mas que o cliente quis comprar. Você foi o interlocutor 
entre os interesses do cliente, seus desejos, seus produtos e serviços, que por acaso, 
você tem para quem desejar. Chamo essa técnica de self service. Possuo apenas o que é 
bom pra ele, mesmo ainda não tendo a convicção. Aí sim fazemos nosso trabalho!

c) O tempo está sempre contra o vendedor. Tenha uma forma de enquadrar essa obje-
ção da melhor maneira possível, somente assim poderá antecipar um resultado que 
muitas vezes será postergado com a famosa frase “tenho que pensar”. 

d) Faça as perguntas certas que ao longo de sua experiência fazem os clientes pensa-
rem. O segredo do sucesso não é de quem tem respostas, mas sim de quem tem pergun-
tas poderosas. Nunca esqueça de que as perguntas automaticamente são as respostas.
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TÉCNICA DO VOCÊ ESTÁ CORRETO!

Toda vez que você tiver uma objeção, seja o tipo de NQ (Não Quis) que for, tenha 
sempre em mente que você deve falar que o cliente está correto no seu ponto de vista, 
mas que pela sua experiência e como expert no assunto, talvez incluiria mais isso ou 
aquilo e esse isso ou aquilo é o que fará o cliente repensar a sua colocação. 

Vamos ao exemplo para facilitar o entendimento:

a) O cliente diz que agora não é possível e está muito apertado com as finanças. Além 
disso, diz que como não vai morrer agora, precisa estudar melhor o seu produto de 
seguro de vida. Você responde: Entendo perfeitamente, talvez no seu lugar falaria a 
mesma coisa, mas estando no meu lugar, com a experiência que eu tenho, eu preciso 
ponderar a sua decisão. 

Através do entendimento das reais necessidades, histórias e interesses de nossos 
clientes é que levamos os produtos e serviços mais adequados. Se pensarmos que as 
finanças estão apertadas hoje, imagine se por um ato de qualquer delinquente, sua famí-
lia não puder mais contar com a sua ativa colaboração financeira? 

Você compreende como se torna
mais simples e claro quando usamos o
“sim, você está correto”? 

Essa técnica se baseia no sistema antichoque, ou 
seja, você não está contra às objeções do cliente, mas 
sim a favor de mais informações que cheguem ao deno-
minador comum, beneficiando ambos os lados.
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PERSISTA!

COMO CONTORNAR AS OBJEÇÕES
A seguir, seguem contornos para as frases mais comuns
vindas por parte dos clientes:

“eu não estou interessado em seguro de vida”
Resposta:
“Que ótimo senhor, até porque falar de seguro de vida é algo meio frio e cinzento. Na 

verdade, vim aqui falar com o senhor sobre garantia de padrão de vida, geração de recur-
sos futuros e ainda sobre a blindagem do patrimônio que o senhor construiu ao longo da 
vida. É uma pena que o nome seguro de vida não poderia ser outro, talvez assim o senhor 
tivesse menos dúvidas quanto a real necessidade, interesse e desejo para com ele suprir 
sua real situação. Agora me diga realmente, o senhor não está interessado em (falar o 
que disse acima) ou eu acabei me equivocando?”

Importante:
Veja que sempre que o cliente faz uma colocação que pode ser negativa para nós 

como vendedores, o que temos a fazer é apenas concordar e já usar o gatilho da força 
oposta, que é deixar que o cliente se sinta com mais força de negociação e assim usamos 
o que ele diz contra ele mesmo.

“eu não preciso de um seguro de vida”
Resposta:
“Você está absolutamente correto senhor, pois na verdade não precisamos de seguro, 

precisamos sim é de garantias para mantermos tudo que construímos, seja uma história 
linda, seja uma conquista para nossos filhos, ou até mesmo para garantir o nosso susten-
to e o sustento da nossa família. Agora me diga de verdade: é isso que o senhor precisa e 
não de um seguro, não é? Então, o seguro é apenas o meio para o fim que você espera e 
definiu para sua linda história de vida. É através dele que isso será possível, com total 
liquidez e sem riscos futuros se feito por um profissional expert que vive sua história de 
vida cuidando do maior bem que as pessoas possuem, sua vida, família e amores.”
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“eu já tenho o seguro que preciso”
Resposta:
“Que ótimo que o senhor acredita nisso, mas gostaria de fazer uma pergunta: Sua vida 

ontem é igual a que está tendo hoje? É dessa maneira que tratamos quando falamos de 
nossos produtos e serviços, pois ontem o senhor tinha uma visão, uma história, uma 
política econômica, uma forma de pensar, ou até mesmo uma forma de agir. Hoje muita 
coisa pode ter mudado. As pessoas tomam decisões com base em oportunidades que 
apreciam e isso é apenas o que desejo, ter a oportunidade do senhor concluir mais uma 
vez que necessita ou que está ainda mais preparado para as adversidades, mantendo o 
que de melhor já possui.”

“eu tenho muitos seguros de vida”
Resposta:
“Bom senhor, ter muitos não quer dizer ter o adequado ou apropriado. Pensando 

assim a melhor maneira de avaliar se tem muitos seguros que suprem suas reais neces-
sidades ou que estejam aquém de sua história de vida e conquista é somente compreen-
dendo melhor seus objetivos futuros, de conquistas, etc... Talvez a visão de ter muitos 
seguros de vida não seja o que venho lhe propor, que é ter seguro para toda a vida! Faz 
sentido para o senhor correto? Continuando o que eu havia lhe falado....”

“eu sou solteiro não preciso de seguro de vida”
Resposta:
“Que ótimo senhor, o seguro serve para diversas fases da vida, sendo elas, a oportuni-

dade de acumulação com planos resgatáveis, planos de invalidez, no qual o maior inte-
ressado é o senhor, pois manterá seus rendimentos caso algo aconteça e o impeça de 
manter sua atividade de trabalho, planos e serviços para garantias de renda, caso se 
acidente ou fique doente, entre outros planos. O mais interessante é que quanto mais 
novo puder ingressar, mais recursos e ganhos terá com base no futuro. É a lei do tempo 
pelo dinheiro. Agora fará mais economia e terá mais garantias, pois no futuro talvez 
quando mais necessite não tenha condições de saúde para isso e desta forma perderá a 
oportunidade de uma vida. Continuando nossa conversa....”
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PERSISTA!

“eu não precisarei de seguro depois de 65 anos!”
Resposta:
“O senhor se lembra do dia em que casou? Você se lembra da promessa de amar, 

honrar e cuidar, na saúde e na doença, até que a morte os separasse? Você pediu por 
uma pausa e inseriu, “até os 65 anos”? Seguro deve durar tanto quanto as promessas que 
você vez na frente de Deus”.

 “eu não vou me aposentar”
Resposta:
“Não pensaria que viria outras palavras de uma pessoa tão ativa como o senhor, mas 

aposentadoria é uma questão de visão e de comportamento. Mesmo que não queira se 
aposentar, o que mais vai importar é como e com quais recursos o senhor vai contar se 
no futuro tiver de interromper sua atividade diária por algum motivo. Nossos produtos e 
serviços podem garantir a tranquilidade e segurança que o senhor precisa, mas para 
isso sua decisão não poderá ser tomada quando se aposentar.”

“eu tenho seguro da empresa”
É muito comum o cliente pensar que o produto pago pela empresa resolve todos os 

seus problemas, ou seja, o dono da empresa pensou nele mais do que ele mesmo. Na 
maioria das vezes trata-se de uma questão de seguros obrigatórios da categoria profis-
sional e não de uma preocupação genuína com o funcionário. Isso deve ficar claro para 
o cliente. 

É necessário ter uma oportunidade para confirmar essa realidade, seja do tipo ou do 
modelo de produto que o cliente diz que tem.

Em grande parte da situação, são produtos que não possuem sequer um ou dois 
meses de reserva do funcionário com base em seu recurso mensal e custo de vida. 
Temos que ter muito cuidado nesse momento para não confrontar e sim conscientizar o 
cliente e ganharmos ele na nossa carteira de ativos.
Use o mesmo processo de ERDIR. Escute, Reconheça, Diagnostique e Responda, mas 
sempre com base nas colocações de oportunidade, como por exemplo: senhor, externo 
minha alegria em pelo menos saber que possui alguma coisa em sua empresa, mas fico 
um pouco triste, pois 99% das pessoas não percebem o quanto é passageiro, afinal se o 
senhor fosse demitido, tivesse oportunidade de outro trabalho com melhores condições 
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ou ainda precisar utilizar de mais benefícios do que foi oferecido? E se o patrão tiver de 
economizar e cancelar o plano corporativo que o senhor possui quando já tiver uma 
idade elevada e for surpreendido por algum problema de saúde? O senhor seria capaz de 
pedir para o seu patrão complementar em dinheiro ou pedir um empréstimo? E no caso 
de sua falta, sua esposa ou família teriam a mesma liberdade de falar com o seu patrão? 
E se a empresa fosse muito grande, o senhor acredita que seu gerente ou líder direto 
pensaria no senhor como o senhor pensaria? Por esses e tantos outros motivos, nunca 
deixe sua história de vida ou suas conquistas nas mãos de outras pessoas. No momento 
em que os problemas surgem, elas simplesmente viram as costas para o senhor. O 
senhor não quer esperar para ver, não é? Então, dando continuidade na sua história de 
vida de interesse....

“qualquer coisa vendo meu patrimônio para pagar dívidas”
Resposta:
“Senhor, gostaria de fazer uma pergunta: o senhor prefere pagar 100%, ao invés de 

ter a chance de honrar esses 100% com apenas 10% da sua renda, por exemplo? 
O senhor trocaria sua dívida de milhões por alguns mil reais? 
Imagine que o valor de seu patrimônio fosse possível de reverter na proporção do 

tempo de trabalho que o senhor teve de adquirir. Então, faço a seguinte conta para o 
senhor: O senhor comprou um imóvel de R$100mil e levou 10 anos de trabalho para con-
quistar. O senhor jogaria todo esse tempo de trabalho no lixo por não ter se planejado? 
Se passar a ser meu cliente, poderá garantir com meses todo o suor e lágrimas que 
passou para ter o seu tão sonhado bem! O que pensa de positivo nisso que lhe falei? Qual 
faz mais sentido diante das minhas colocações? ”

“eu preciso pensar sobre isso”
Lembre-se sempre de usar a técnica do ERDIR. Sem ela fica muito difícil de realinhar 

os pensamentos. Quando o cliente diz que vai pensar, na verdade ele está dizendo que 
quer saber mais, que quer ser convencido do porquê o produto é o melhor e porque é 
bom adquiri-lo. Toda vez que se utiliza o NQ (Não Quis) de tempo é sinal de que talvez 
ele precise pensar e alinhar a informação que você falou ou se ele não entendeu bem, 
busque mais informações.

O NQ de tempo serve para postergar e quando se posterga é porque não se tem inte-
resse, desejo, necessidade, etc... Nesse caso, lembre do Quindim/Din.

Respostas:
“Perfeito, mas o que terá acontecido amanhã que não pode ser resolvido hoje?”
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PERSISTA!

“Sim, gostaria de pensar sobre o valor, mas equiparado a quanto?”
“Não foi isso o que o senhor me disse ontem. Tudo o que me disse até agora teve 

100% de sua Palavra, não é mesmo? ”. Nunca hesite em colocar em lembrança as pala-
vras e convicção que o cliente lhe falou, pois somente assim você terá a chance de usar 
a própria força do cliente a favor do negócio.

“eu posso ter uma cópia para ler antes?”
Resposta:
“Claro que sim, ainda mais depois de assinada ela passa a ter o peso de uma vida! 

Agora pense bem onde ela estará, pois precisa ser em um ambiente seguro e de fácil 
acesso a quem fará uso dele em caso de necessidade. Se necessitar ainda estarei à dispo-
sição em qualquer momento, sejam eles bons ou ruins.”

“eu quero falar com minha esposa antes”
Resposta:
“Quando o senhor compra um lindo presente e que ela nunca mais esquecerá, o 

senhor precisa perguntar antes o que ela acha? Se ela soubesse que esse seria um 
presente eterno e que garantiria a condição de manter toda a condição de vida de sua 
família e de seus filhos ou netos, mesmo com a perda emocional, será que iria se recusar 
ou pensaria que foi uma ação inteligente por pensar nela? Ou mesmo se pudesse pensar 
sobre o tempo, sabe qual o maior tempo que pode dedicar a ela? O tempo que dedicou 
abdicando de momentos seus para pensar na eternidade de sua linda e maravilhosa 
esposa e família. Faz sentido, correto?”

“Compreendo sim o seu desejo, então quer dizer que ela tem a decisão das coisas 
mais importantes na sua família? Eu deveria ter conversado com ela antes? É isso que o 
senhor quer me dizer ou estou entendendo equivocadamente?”.

“gostei, mas sempre falo antes com meu advogado e contador”
Resposta:
“Bom saber que o senhor adora conversar com contadores e advogados! Eles sempre 

se tornam meus clientes. O que exatamente essas pessoas sabem de sua visão de vida e 
de sua história de alegrias e dificuldades para tomar a melhor decisão para a sua família? 
Eles são seus parentes? O senhor pode me ajudar com essas colocações para melhor eu 
lhe ajudar?”
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“eu gosto de pensar antes de comprar alguma coisa”
Resposta:
“A melhor coisa é pensar que fez um bom negócio do que ter a dúvida de que aquele 

momento nunca mais volte, seja por sua causa ou por fatores externos.”
“Se um médico diz que o senhor está precisando se operar ou não sobreviverá, o 

senhor dirá para ele que também irá pensar ou tomará a decisão baseado em quem 
entende do assunto? Então, o fato é o mesmo, apenas amenizando a situação de que até 
agora não precisa de nenhuma cirurgia, mas talvez amanhã não tenha essa confirmação. 
Tudo na vida pode mudar.”

“esse assunto verei depois, não agora”
Resposta: 
“Acredito que o senhor saiba que o tempo é a única coisa que não dominamos. Já 

diziam os antepassados: nunca critique o tempo ou duvide dele, pois ele virá ao seu 
favor ou contra você! Assim, uma tomada de decisão é o que diferencia previdências sau-
dáveis economicamente das pobres familiarmente.”

“O grande fato da vida, já que o senhor falou em postergar, é que a dor da perda da 
oportunidade é pior que a dor da reconciliação com as horas.” 

“O que os filhos esperam de seus pais e avós é que tenham pensado neles como um 
legado maior, não quando estão vivos presenciando as alegrias, mas sim quando se vão 
e a tristeza aparece sem pedir para entrar!”

“tenho tempo para planejar”
Resposta:
“A grande dificuldade é que pensamos em planejar quando não temos mais tempo 

para tal, assim acabamos deixando que a vida dos outros ou mesmo as expectativas 
sejam planejadas por terceiros, enquanto assistimos como meros coadjuvantes”.

“A palavra Planejar e Aproveitar andam juntas, por isso muitas pessoas se confun-
dem. Não perca seu tempo, planeje com quem é expert no assunto e aproveite sua vida 
com quem lhe traz felicidade!”

“eu já tenho um corretor”
Resposta:
“Isso é um ótimo sinal! Demonstra que tem preocupação em ter alguém que é bom 

em alguma coisa desse mercado. Mas especificamente quais produtos o senhor tem com 
ele? Carro? Que ótimo, então quer dizer que ele se preocupou mais com seu bem antes 
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de sua história de vida e família? Pois sem tudo isso o carro não se materializaria, 
certo? Pense que existe uma grande diferença entre clínico geral e especialista e você 
não colocaria sua vida em risco se precisasse de um cardiologista indo a um generalista, 
não é verdade? Fico feliz em saber que possui um profissional para seu património 
diário, mas triste por não ter encontrado o senhor antes para cuidar do seu maior bem: 
sua vida, família e amores!”

“Entendo, mas a chance que ele teve eu ainda não tive, então...”

“eu não posso pagar, está caro”
Resposta:
“Eu nunca encontrei alguma pessoa que realmente não tivesse dinheiro para o que 

era do seu interesse, desejo e necessidade. Tudo é baseado em querer e o que quer certa-
mente é manter a vida que o senhor dá para a sua família, sem passar trabalho nem 
correr riscos de dependência de bancos, amigos ou até mesmo de familiares.”

“Quem falaria que sim certamente pagaria mais e não um valor justo, como é o seu 
caso!”

“Se fosse possível, o senhor trocaria mais tempo de vida por uma ação? Então, basta 
tomar uma decisão, pois talvez não tenha outra chance e tudo é apenas uma questão de 
prioridade. Pelo que estou entendendo, sua vida, família e amores não são as primeiras, 
não é?”

“Será que sua família não tomaria a decisão certa em trocar um fim de semana no 
parque por mês para garantir uma vida sem muitas dificuldades no futuro? Tudo é uma 
questão de como o senhor leva para eles e o que pensa sobre o melhor para sua história 
de vida!”

“Comparado exatamente ao que o senhor se refere?”
“Proteger sua vida, família e amores não custa, vale!”

“minha mulher que volte a trabalhar”
Resposta:
“É claro que ela pode. Que tipo de trabalho ela pode fazer?
Ela era ___________________.
E há quanto tempo sua mulher não faz nada como isso? 
Nove anos. 
Com todo respeito à sua mulher, você já considerou o quão difícil pode ser encontrar 

um trabalho especialmente para ela depois de estar fora do mercado por nove anos?
Eu tenho certeza de que ela pode. Mas vamos ser realistas sobre isso um pouco. Deus 
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nos livre, você é atropelado por um caminhão e as crianças acabam de perder o pai. 
Se a sua esposa tem que voltar ao trabalho, efetivamente, eles perdem a mãe também, 
não é? É justo que eles sejam repentinamente entregues a babás estranhas? Você já 
conheceu alguma babá que possa beijar um joelho machucado bem o suficiente para 
fazer a dor ir embora, da mesma maneira que uma mãe pode fazer? Mesmo que ela volte 
ao trabalho, você pode garantir que ela irá se manter saudável depois de trabalhar o 
tempo todo ou ainda, que ela vai encontrar de fato um trabalho?“

 “eu comecei sem nada e eles que se virem”
Resposta:
“Cada um tem sua razão, mas talvez o senhor ter começado sem nada foi pelo fato de 

seu pai não ter tido as mesmas condições que o senhor tem hoje, ou talvez ele não foi o 
pai presente que o senhor é. Garantindo o futuro dos seus filhos, o senhor certamente 
estará ainda mais vivo na lembrança deles. Depois que partirmos não sabemos para 
onde vamos nem ao menos se seremos recebidos da mesma forma que desprezamos as 
pessoas por aqui.”

RENDA POR INCAPACIDADE
A seguir seguem objeções relacionadas à renda por incapacidade.

“eu tenho o corpo fechado”
Resposta:
“Senhor, as únicas pessoas que conheci que possuem o corpo fechado são as que 

estão dentro de um caixão!”
“Como diz a lei dos inteligentes: quanto mais certeza, mais fragilidade!”
“O seguro não é para deixar o senhor rico e sim para manter seu padrão de vida sem 

ter que utilizar de suas economias. É como vender uma dívida de R$100mil por 
R$1.000,00 reais, por exemplo. Faz sentido, correto?”

“Muitos sinistros que pagamos ocorrem porque as pessoas não tinham essa visão até 
perceber que são a própria máquina de dinheiro e que se ela estiver quebrada ou for 
depreciada, não poderá mais produzir riqueza. Nesse caso é o senhor mesmo que preci-
sa garantir que a máquina gere recurso mesmo com problemas.”
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 “minha esposa tem um ótimo salário e sou funcionário público”
Resposta:
“Então tenho duas coisas para falar ao senhor: Primeiro, ser funcionário público não 

é garantia de estabilidade e segundo, ninguém prefere dividir por dois se os recursos 
podem ser multiplicados. Pessoas ricas e inteligentes pensam assim e certamente é o 
seu caso!”

“minha pensão militar permanecerá”
Resposta:
“A base de esclarecimento é quase idêntica com um ajuste de que mesmo assim a 

pensão não acompanha a inflação. Dessa forma, sofre perdas ao longo do tempo e se 
deprecia automaticamente.”

DIVERSOS

Abaixo, seguem objeções por motivos diversos.

“por que deveria comprar de você?”
Resposta:
“Não digo para comprar de mim sem antes acreditar que eu farei a diferença com 

esses produtos e serviços para sua vida, mas o que mais me importa é que minha missão 
de vida está sendo promovida. Só o fato de saber que compraria de alguém mesmo que 
não fosse de mim já estaria feliz, pois o senhor estará segurado. Apenas gostaria de 
saber o que eu deveria ter feito para me tornar essa pessoa que o senhor gostaria que eu 
fosse?”

“eu não darei meus dados �nanceiros”
Relutar quando se fala em informações muito pessoais é normal. E quando essas 

informações remetem à parte financeira, a resistência é maior ainda, o que é perfeita-
mente normal, pois é algo muito particular e próprio.

A melhor maneira de ganhar a confiança do cliente é no processo emocional e na 
persuasão. Histórias são uma boa forma de criar um gancho e alinhar os interesses e 
sanar as dúvidas. Uma dica é manter dentro da sua pasta folhas amarelas e pedir para os 
clientes escreverem seus testemunhos. Acredite, esses testemunhos lhe trarão o sucesso 
de forma simples e assertiva, pois irão transmitir confiabilidade. Quando a confiança é 
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gerada, existe uma conexão.
Resposta:
“Senhor, entendo sua preocupação com as informações, eu mesmo tenho elas 

comigo. Um médico quando passa uma receita não é totalmente claro ao falar? Caso 
contrário, passaria a medicação errada, certo? Por isso é necessária a precisão dos dados 
e números, para que juntos possamos tomar a melhor decisão para sua história, sempre 
baseado em experiências, fatos e objetivos.”

“Se números próximos podem lhe deixar mais confortável, fique à vontade senhor, 
quando se sentir mais tranquilo voltamos a falar dos dados mais específicos e posterior-
mente apenas fazemos alguns ajustes para melhor conclusão. Melhor feito que perfeito, 
mas perfeito sempre será depois de feito com dados concretos!”

“Senhor, já pensou que seus dados estão nas mãos de pessoas mesmo sem saber? É o 
caso de bancos, lojas, empresas de crédito e cadastro de possíveis restrições. O que 
mesmo me interessa é o que eu poderia fazer sem sua permissão, já que aqui criamos 
um ambiente seguro e verdadeiro?” 

TELEFONE

A seguir estão listadas as objeções encontradas ao agendar visitas por telefone.

“o que é isso? algum tipo de seguro? eu não quero nenhum”
Resposta: 
“É óbvio que o senhor não quer comprar um, mas seria bom trocarmos uma ideia e eu 

explico ao senhor como o seguro de vida é uma forma de gestão de risco e garantia de 
blindagem de patrimônio.

O que o senhor estará fazendo no almoço na próxima terça-feira?”

“você é outro corretor de seguros?”
Resposta: 
“Não. Na verdade, sou um consultor de risco, responsável por garantir e manter o 

maior patrimônio que as pessoas possuem, através do produto denominado seguro de 
vida e investimentos. Se o senhor tem tantos consultores ligando para o senhor, então o 
senhor deve ser o tipo de pessoa que eu quero conhecer. O que me diz sobre terça-feira, 
às 10h? Ou fica melhor em outro dia?”
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“você é o 5º corretor de seguro de vida que me liga essa semana”
Resposta: 
“- Isso é ótimo! E quantas das outras quatro pessoas o senhor deixou entrar e conver-

sar com o senhor?
- Nenhuma.
- Esse é o seu dia de sorte.
- Por que é o meu dia de sorte?
- Porque estou ligando para o senhor e eu sei o valor dos benefícios que o senhor está 

perdendo sem deixar as outras quatro pessoas entrar e ver o senhor. Me dê 10 a 15 minu-
tos para mostrar ao senhor, porque eu sinto que é benéfico e valioso para o senhor me 
encontrar.“

Resposta:
"Eu não sou simplesmente um corretor. Eu sou um A.N.G.E.L.S., um Agente Nacional 

de Gestão Especializada em Longevidade e Segurança e minha missão é assegurar o seu 
bem maior".

“eu não estou interessado”
Resposta: 
“O senhor pode não estar interessado, mas baseado no que? Algum dia no futuro o 

senhor terá a certeza que vai querer alguém especialista em cuidar das coisas mais 
importantes para o senhor. Eu gostaria de mostrar o que eu faço agora para o senhor 
avaliar positivamente, pois certamente me dará a oportunidade de servir o senhor. 
Vamos nos encontrar na quarta-feira, às 10h?”

“Após meu trabalho concluído com o Sr. X e através da nossa ferramenta do Diamante 
da Proteção, foi reconhecido que o senhor deveria merecer como lembrança e por ainda 
estar progredindo bem na vida para garantir meu tipo de serviço. O Senhor se encaixa 
nessa categoria, certo?”

“Eu sei exatamente que o senhor diria isso. O Sr. X teve a oportunidade de lhe reco-
mendar e disse que o senhor brincaria com isso, mas eu gostaria de conversar pessoal-
mente com o senhor na terça-feira...”

“Mas o Sr. X tinha certeza de que o senhor estaria interessado nas minhas ideias sobre 
economia e ganhos futuros. Este é meu trabalho como especialista. O que o senhor me 
diz de terça-feira?”

“Como o senhor pode me dizer que não está interessado? O senhor se dá conta que 
tem a oportunidade de um profissional vir até o senhor e examinar o seu planejamento 
econômico e financeiro? O que me diz de uma visita na próxima terça-feira ou o dia que 
ficar melhor para o senhor?”

(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.

Power Book

22



“eu tenho seguro su�ciente”
Resposta: 
“Quando foi a última vez que o senhor avaliou o que o senhor diz ser suficiente em 

seu seguro? Ano passado? O senhor gostou das mudanças e das vantagens nas leis e na 
taxação com o passar dos meses? Eu gostaria de examinar sua situação sem custo algum 
para o senhor, aliás o custo é totalmente meu! Tenho certeza que posso mostrar ao 
senhor algumas novas ideias e se o senhor quiser e aproveitar, ótimo. O que me diz de 
uma visita na próxima terça-feira?”

“Quando o senhor examinou o seu seguro pela última vez? Semana passada? O 
senhor não gostaria da satisfação em saber que fez a coisa certa? Não vai custar nada 
para o senhor, eu mesmo investirei antes de saber se é um possível cliente, então vamos 
fazer isso juntos, na terça-feira?”

“Por favor me diga: o senhor é casado?
Sim.
Então preciso ver o senhor. Pode ser na próxima terça-feira?”
“Por favor me diga: o senhor é casado?
Não.
Então preciso ver o senhor. Pode ser na próxima terça-feira?”
Se o possível cliente quiser saber qual a diferença que faz, diga a ele que você vai 

explicar quando conhecê-lo. Se ele insistir, explique que notícia boa não se dá ao telefo-
ne.

“Tudo o que estou pedindo para o senhor são 20 minutos do seu tempo para provar o 
ponto que eu estou me referindo: que o senhor tem seguro suficiente. Poderíamos nos 
encontrar na próxima quarta-feira? Poderia ser para o senhor?”

“Como o senhor sabe? Deixe-me confirmar sem custos. Se a gente achar que o valor é 
pequeno, será sua decisão se quiser levar o assunto adiante. Poderíamos nos encontrar 
na próxima quarta-feira?”

“Então está bem, vamos simplesmente dar ao senhor uma das nossas entrevistas 
gratuitas, que será arcada por mim para um novo cliente, ok? O senhor vai achar muito 
interessante. Poderíamos nos encontrar na próxima quarta-feira?”

“eu não posso pagar mais seguro”
Resposta: 
“O senhor é, claro, o melhor juiz disso, mas de qualquer forma, deixe-me ter a oportu-

nidade de ver o senhor e dar ao senhor a opinião de um profissional sem custos. Podería-
mos nos encontrar na próxima quarta-feira?”

(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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PERSISTA!

“meu corretor presta um excelente serviço e eu não tenho a intenção de 
trocar”

Resposta: 
“Não custa nada descobrir se sua crença está correta. Me diga, o seu corretor é bom?
Sim.
Como o senhor sabe? Deixe-me confirmar a sua opinião.”
“Eu posso entender prontamente isso e a minha proposta não é alterar o que já foi 

feito. Na sua opinião, a maioria das pessoas de sucesso pode dedicar ao menos parte do 
sucesso às ideias que outras pessoas dividiram com elas? (Aguarde a resposta). É real-
mente verdade, não é, que nenhuma outra pessoa tenha participação em todas boas 
ideias. Então, como o senhor não ofereceu rejeição, porque não conversamos na próxi-
ma terça-feira?”

 “eu tenho um amigo/parente nesse negócio”
Resposta: 
“Eu aprecio como o senhor se sente, porque alguns dos meus clientes são meus 

amigos e eu fiz trabalhos para alguns parentes. Mas, geralmente quando eu busco uma 
segunda opinião, uma das duas coisas acontece. Ou eu descubro uma área que necessi-
ta de atenção especial, no caso é o que eu quero saber, ou eu encontro tudo no seu 
devido lugar. E nesse caso, a confiança que eu tenho no seu corretor atual é plena. De 
qualquer modo, nós ganhamos alguma coisa. Então, como não vemos nenhuma objeção, 
o que me diz de nos encontrarmos na próxima terça-feira?”

“eu nunca ouvi falar de você antes e
eu não estou realmente interessado”

Resposta:
“Senhor, nenhum homem de negócios de sucesso vira as costas para uma proposta de 

negócio sem antes dar uma olhada. O senhor diria que tem sucesso, senhor? 
Bem, sim.
Bom, poderíamos nos encontrar por dez minutos na segunda-feira?”

“eu estou muito cansado para ver você”
Resposta: 
“Esse é o porquê de eu ter ligado para marcar um encontro conveniente. O senhor 

preferiria me ver na sua casa ou quem sabe antes de começar a trabalhar? Entendo que 
o senhor está cansado, mas vou tentar me encaixar na sua agenda. Quando o senhor 
prefere? (fale 2 ou 3 opções de horário no mesmo dia).”

(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.

“Bom, por que nós não conversamos durante o café, almoço ou janta? Vou tentar me 
encaixar de acordo com o senhor. Quando o senhor prefere?”

“Eu estou pedindo que o senhor desista de vinte minutos da sua vida de trabalho pela 
sua família. Eu sugeriria uma visita na próxima terça-feira” (Somente use a família do 
prospecto se ele estiver fazendo jogo duro. Não acredite que qualquer pessoa possa colo-
car o trabalho vinte minutos antes da sua família. Você tem que dominar a agenda senão 
parecerá que não tem nada para fazer e seu tempo é barato).

“Isso é extremamente compreensível. Francamente, muitas pessoas com as quais 
falamos têm o mesmo problema. Antes de investirmos dinheiro, devemos investir tempo. 
Na sua opinião, esse conselho faz sentido para o senhor? (Aguarde a resposta). Temos 
24 horas em um dia, 168 horas em uma semana. O senhor investiria apenas uma dessas 
horas para aprender como aumentar seu retorno financeiro e reduzir seus impostos? 
Bom, já que não temos nenhuma objeção, por que não nos encontramos na próxima 
terça-feira?”

O seguinte pode ser adicionado ao texto acima:

1- Não haverá nenhum esforço em vender algo ao senhor nesse encontro.

2- Eu não vou demorar mais do que o tempo necessário para ter as informações mais 
precisas, a não ser que o senhor me pergunte alguma coisa mais específica. É justo? 
(Aguarde a resposta).

“Bom, então já que não temos objeções, poderíamos nos encontrar?”
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PERSISTA!

“você está perdendo o seu tempo”
Resposta:
“Talvez eu esteja, mas não vou saber até que possa examinar o seu seguro. Podería-

mos nos encontrar na próxima segunda-feira?”

“Existem muitas viúvas que não com concordariam com o senhor. O que me diz de 
nos encontrarmos na próxima quarta-feira?”

“O senhor consideraria uma perda de tempo se eu fosse economizar um pouco do seu 
dinheiro? O que me diz de nos encontrarmos na próxima quarta-feira?”

“eu sou muito novo para ter um seguro”
Resposta: 
“O senhor sabia que duas pessoas a cada quinze minutos morrem jovens? O resto tem 

seguro de vida. Deixe-me encontrar o senhor. O que me diz de segunda-feira?”

“Se eu dissesse que o senhor morreria amanhã, o senhor ainda diria que é muito 
novo? O que acha de nos encontrarmos na quarta-feira?

(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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“bom demais para ser verdade”
Resposta: 
“Eu entendo o senhor. Na primeira vez em que eu falei com o Sr. X (recomendação), 

ele se sentiu da mesma maneira. Quando terminamos o trabalho, entretanto, o Sr. X 
(recomendação) sentiu que o serviço era muito valioso.”

“por que você não manda algumas informações para eu analisar?”
Resposta:
“Eu ficaria muito feliz se fosse possível. Cada oportunidade é vista e feita de maneira 

diferente, pois é baseado nas reais necessidades, histórias e objetivos econômicos e 
familiares de cada pessoa. Além disso, nosso primeiro passo lógico é determinar quais 
são. Então, como não temos nenhuma objeção, podemos nos encontrar na quarta-feira?”

(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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NQ’S AUTO E RESIDENCIAL

Abaixo seguem os contornos de objeções relacionados ao auto e residencial.

Não tenho dinheiro / Tenho outro corretor que fez um preço melhor

Resposta:
“Que ótimo que o senhor (a) conectou o meu trabalho ao dele quando o assunto é 

cuidar do seu carro. Fico feliz que esteja protegido. Minha pergunta é: ele também 
protege sua residência e sua vida? Se não, é um sinal de que ele cuida do seu carro, mas 
não se preocupou tanto assim com o senhor, certo?”

“Entendo perfeitamente. Mas da mesma maneira que foi dada a ele a oportunidade de 
apresentar o seu trabalho, peço ao senhor (a) a mesma compreensão e que me permita 
lhe mostrar nossos produtos e serviços.”

“Que maravilha! Mas o que fez o senhor ser cliente dele? Quais avaliações o senhor 
faz nessa situação? Peço ao senhor (a) uma oportunidade para surpreendê-lo positiva-
mente. O máximo que pode ocorrer é o senhor (a) ganhar um amigo que cuidará do seu 
futuro.”

“Entendo que ele é amigo da família. Entretanto, ele não deve ser especialista em 
todas áreas. E eu estou aqui para ajudá-lo, pois ele não é bom em tudo, correto?”

“Perfeito, o senhor (a) já tem um corretor e já possui seguro do seu carro e da sua resi-
dência. O senhor (a) avaliou se na última vez que contratou as suas necessidades não 
mudaram? Ficou em dúvida, não é? Então como o senhor (a) vai continuar com o que 
possuía anteriormente? Nos permite lhe presentear com uma consultoria e não somente 
com uma proposta. Desta forma, o senhor (a) poderá avaliar a situação…”

“Maravilha. O preço é a grande questão então. Se chegarmos ao mesmo valor, esta-
mos fechados, isso? Baseado nas suas palavras, o que importa é o preço e não as garan-
tias, certo? Nos dê uma oportunidade e o senhor (a) verá o que existe além das médias.”
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“Sim, entendo que o valor é uma questão importante. Mas se algo ocorrer com a sua 
casa, o senhor (a) vai dormir dentro do carro? E seu carro tem seguro? O seu corretor não 
pensou no seu bem estar, apenas no dele. Pedimos apenas uma oportunidade. Tenho 
certeza que…”

“O mercado está cheio de colegas especiais, mas cada um possui sua experiência. O 
senhor (a) não concorda que antes de tomar uma decisão importante é preciso avaliar 
todas as possibilidades? Estou pedindo uma oportunidade para lhe mostrar como o 
senhor (a) pode estar bem protegido.”

Não acredito nessa empresa

“Eu entendo perfeitamente e não quero que o senhor (a) me passe nada pelo telefone. 
Primeiro precisamos nos conhecer e o que quero é apresentar o meu trabalho e como 
posso atender suas reais necessidades.”

“Exatamente como eu imaginava. Se o senhor (a) verificar, somos uma das maiores 
empresas corretoras de seguros de vida do Brasil. Enviarei um material de apresentação 
se esse for o caso e lhe retorno. Eu no seu lugar também teria dúvidas. Após sanarmos 
essa dúvida, podemos marcar um horário?”

Não preciso disso

“Entendo o fato do senhor (a) não se interessar por algo que não entende o benefício. 
Avalie quanto tempo o senhor (a) levou para construir seu patrimônio. Pense na possibi-
lidade de perdê-lo. Como seria essa situação? E se essa situação pudesse ser prevenida? 
Ninguém planeja falhar, mas falhamos quando não planejamos correto. A decisão se 
baseia em saber os riscos e as possibilidades. E o que peço é uma oportunidade para lhe 
mostrar essas possibilidades.”

“Compreendo. É da natureza do ser humano negar. Até os 07 anos recebemos aproxi-
madamente 7 milhões de não e apenas 1 milhão de sim. Por isso a sua resposta é direta. 
Mas a decisão inteligente é baseada em causa e efeito e isso podemos lhe esclarecer.”



PERSISTA!

Power Book

30

Primeiro contato com a pessoa responsável

“Bom dia! Eu poderia falar com o senhor (a) .................. do setor..........? Obrigado 
senhor (a) pelo atendimento. Tenha um excelente dia.”

“Bom dia senhor (a). Me chamo ..................... e sou um A.N.G.E.L.S. – Agente Nacio-
nal de Gestão Especializada em Longevidade e Segurança, franqueada do Grupo Life 
Brasil, uma empresa especialista em seguros de pessoas e benefícios.”

Empresa SEM obrigatoriedade do dissídio

“O motivo de minha ligação senhor (a) é ter a oportunidade de agendar uma visita 
pessoalmente e apresentar nosso trabalho de consultoria no segmento de seguro de pes-
soas e benefícios para os funcionários.”

Empresa com obrigatoriedade do dissídio

“O motivo de minha ligação senhor (a) é ter a oportunidade de agendar uma visita 
pessoalmente e apresentar nosso trabalho de consultoria no segmento de seguro de pes-
soas e benefícios para os funcionários, conforme necessidade desta que está incluída no 
dissídio da categoria em que a empresa se encontra, neste caso...............( citar qual 
categoria sindical a empresa se encontra).

Qual o melhor dia para o senhor (a) para que seja possível lhe visitar e apresentar 
nosso trabalho pessoalmente? (se a pessoa já disser o dia, ótimo, mas procure sempre 
colocar os horários quebrados se possível, ou seja, 11h:15min, 11h45min). Obrigado 
senhor (a) pela oportunidade, estarei aí no horário combinado. O senhor (a) certamente 
não irá se arrepender desta oportunidade que nos foi proporcionada. Tenha um excelen-
te dia.”

PITCH PARA EMPRESARIAIS E ASSOCIATIVOS
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Primeiro contato PME
“Bom dia! Com quem falo por gentileza? (aguardar pessoa).
Me chamo ..................... e sou executiva da Life Consultoria, uma empresa do Grupo 

Life Brasil, uma empresa especialista em seguros de pessoas e benefícios.” 

Empresa SEM obrigatoriedade do dissídio

“O motivo de minha ligação senhor (a) é contatar a área responsável, que acredito ser 
o RH ou até a pessoa diretamente responsável, para agendar uma visita pessoalmente e 
apresentar nosso trabalho de consultoria no segmento de seguro de pessoas e benefí-
cios para os funcionários.”

Empresa com obrigatoriedade do dissídio

“O motivo de minha ligação senhor (a) é contatar a área responsável, que acredito ser 
o RH ou até a pessoa diretamente responsável, para agendar uma visita pessoalmente e 
apresentar nosso trabalho de consultoria no segmento de seguro de pessoas e benefí-
cios para os funcionários, conforme necessidade desta que está incluída no dissídio da 
categoria funcional. Poderia, por gentileza, me indicar a pessoa com quem devo falar? 
Qual o telefone ou o ramal dela? Existe um horário específico ou é horário comercial? 
Obrigado senhor (a) pelas informações e atendimento. Tenha um excelente dia!”
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IMPEDIMENTO NO PRIMEIRO CONTATO

“Já tenho seguro e sou bem atendido.”

“Que ótimo então senhor (a)! É um ótimo sinal de que a empresa se preocupa com 
este tipo de benefícios aos seus colaboradores. Acredito que seria interessante lhe apre-
sentar nossa empresa e nossa consultoria. Se for possível, podemos lhe oportunizar 
melhores e mais favoráveis condições à sua empresa e aos seus colaboradores, prote-
gendo assim, o ativo mais importante que as empresas possuem. Nosso trabalho se 
baseia em primeiramente verificar se existe ou não a necessidade, ou seja, se é possível 
ou não lhe oportunizar as melhores condições, e para isso não haverá nenhum custo 
inicialmente. 

O senhor (a) não tem nada a perder, somente a ganhar, seja por conhecer uma nova 
empresa para uma possível oportunidade de futuro ou para quem sabe ter um outro 
fornecedor com melhores condições por ser especialista no assunto de seguro de pesso-
as e benefícios. Podemos então marcar no início ou mais no final da semana? Fica 
melhor pela manhã ou pela tarde? Tenha um excelente dia!”

“Estamos há anos com a mesma empresa,
não precisamos de outro fornecedor.”

“Que ótimo então senhor (a)! É um ótimo sinal que a empresa se preocupa com este 
tipo de benefício aos seus colaboradores e que tem uma preocupação em não buscar 
outro fornecedor sem necessidade, afinal preza pelas suas parcerias. 

Diante desta sua colocação, acredito que seria interessante lhe apresentar nossa 
empresa e nossa consultoria. Se for possível, podemos lhe oportunizar melhores e mais 
favoráveis condições à sua empresa e aos seus colaboradores, protegendo assim, o ativo 
mais importante que as empresas possuem. Nosso trabalho se baseia em primeiramente 
verificar se existe ou não a necessidade, ou seja, se é possível ou não lhe oportunizar as 
melhores condições, e para isso não haverá nenhum custo inicialmente.

O senhor (a) não tem nada a perder, somente a ganhar, seja por conhecer uma nova 
empresa para uma possível oportunidade de futuro ou para quem sabe ter um outro 
fornecedor com melhores condições por ser especialista no assunto de seguro de pesso-
as e benefícios. Podemos então marcar no início ou mais no final da semana? Fica 
melhor pela manhã ou pela tarde? Tenha um excelente dia!”
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“Mande por email a sua proposta.”

“Que ótimo então senhor (a) que eu possa em um próximo contato enviar algo por 
email para não lhe tomar o seu tempo. Entretanto, para que eu possa lhe apresentar algo 
verdadeiro e baseado na informação correta, preciso de algumas informações que me 
darão suporte para o trabalho que faremos. O trabalho que desenvolvemos não nos 
permite errar, pois lidamos com o maior ativo que as empresas tem: os seus colaborado-
res. Não podemos oferecer algo sem saber de informações importantes. Certamente, 
nosso trabalho se baseia em primeiramente verificar se existe ou não a necessidade, ou 
seja, se é possível ou não lhe oportunizar as melhores condições, e para isso não haverá 
nenhum custo inicialmente.

O senhor (a) não tem nada a perder, somente a ganhar, seja por conhecer uma nova 
empresa para uma possível oportunidade de futuro ou para quem sabe ter um outro 
fornecedor com melhores condições por ser especialista no assunto de seguro de pesso-
as e benefícios. Podemos então marcar no início ou mais no final da semana? Fica melhor 
pela manhã ou pela tarde? Tenha um excelente dia!”



(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

PERSISTA!

(1) Preço
(2) Produto/serviço
(3) Tempo
(4) Fonte
(5) Profissional

Abaixo, segue uma relação de Power Frases para 
usar como objeção aos NQ’s.Coloque no espaço 

ao lado o NQ respectivo, considerando:

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

PERSISTA!

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

PERSISTA!

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

PERSISTA!

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

PERSISTA!

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

PERSISTA!

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.
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(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.



(       ) 11. O senhor pede para nos reencontrarmos em outro momento, mas ninguém pode 
garantir que iremos nos reencontrar. 

(       ) 12. Supondo que o senhor venha a falecer no trabalho. Quanto o senhor acha que 
sua esposa receberia de indenização? Esse montante seria o quanto o senhor valeria em 
termos financeiros. Em outras palavras, esse é o valor que o senhor necessita para a sua 
proteção.

(       ) 13. Suponhamos que o senhor venha a falecer agora e partindo desse pressuposto, 
qual foi a melhor coisa que o senhor fez na vida?

(       ) 14. Será que existe alguma forma melhor de expressar o amor de um pai ao seu filho, 
senão dando a ele uma garantia básica de futuro, cuja lembrança é eterna?

(       ) 15. Todos nós envelhecemos um dia. Entretanto, qual é a diferença entre um velho 
e um idoso? A diferença reside no fato de existir uma renda ou não.

(       ) 16. Um universitário formado, cujos pais já tenha falecido, disse: “Eu não me lembro 
dos meus pais, mas sinto que a presença deles permanece comigo através do Plano de 
Proteção que me deixaram.

(       ) 17. Nesse momento, todos vocês pensam que não há necessidade de se ter um 
planejamento financeiro, mas quando envelhecerem sentirão a necessidade desse produ-
to.

(       ) 18. Tenho uma dívida de R$300.000,00 com o senhor. Eu quero dizer que, se por 
acaso, o senhor não assinar esse contrato, vou continuar a viver com essa dívida, pelo 
simples fato de ser incompetente em não mostrar ao senhor o quanto sua família tinha de 
valor.

(       ) 19. Cuidar muito bem dos pais é o mesmo que proteger o seu futuro.

(       ) 20. O senhor trabalha por dinheiro? Ou o senhor trabalha para ganhar o suficiente? 
Por que o senhor acha que o dinheiro não é necessário?

(       ) 21. O plano de proteção é o abrigo que nos protege da tempestade.

(       ) 34. Com certeza, mesmo as pessoas que hoje não acreditam em seguro de vida, pen-
sariam de outra forma se soubessem que iriam morrer daqui a cinco minutos.

(       ) 35. Se o companheiro pudesse proteger agora o rendimento da futura viúva para 
sempre, ele estaria cumprindo com seus deveres para sempre. 

(       ) 36. É sempre uma grande dor a perda do pai. E para os filhos, a mãe ter de sair para 
trabalhar para garantir o sustento da família, seria o mesmo que perder os dois.

(       ) 37. Eu posso adiar, mas a morte não poderá ser adiada no futuro.

(       ) 38. No momento, o senhor diz que não precisa de seguro de vida, mas quando o 
senhor sentir que o seguro de vida é necessário, poderá ser tarde demais.

(       ) 39. O plano de proteção financeira é a sua proteção no futuro.

(       ) 40. O seguro de vida não pode impedir a própria morte, mas pode ajudar a continui-
dade de seus planos.

(       ) 41. Atualmente, o senhor acha que é uma proteção suficiente o que o senhor poupou 
durante esses vinte anos, somando ao que poupar por mais 20?

(       ) 42. A sua família significa muito mais para o senhor do que a sua empresa. Entretan-
to, o senhor se previne das mais diversas situações que podem ocorrer com a sua empre-
sa, mas não faz nem um plano de proteção financeira para a sua família.

(       ) 43. Os seus filhos têm o direito a um bom estudo, porém, existe um custo para esse 
bom estudo.

(       ) 44. O senhor diz que está realizando tudo de acordo com seus planos, mas até 
quando o senhor acha que estará protegido?

(       ) 45. O senhor diz ter motivos para não fazer a apólice agora. Entretanto, quando o 
senhor falecer, sua esposa terá motivos de sobra para discordar disso.

(       ) 46. É claro que durante a sua vida, ou mesmo após o seu falecimento, nós faremos 
tudo que for possível pela família que o senhor tanto ama.

(       ) 59. É um grande risco se sentir seguro com um valor de seguro insuficiente. A 
pessoa pensa que tem proteção e isso pode ter consequências ruins. Se, por acaso, essa 
pessoa falecer, as consequências serão sofridas pela própria família.

(       ) 60. A importância que o senhor dá para a sua família é proporcional à perda que 
eles sentirão, caso o senhor venha a faltar.

(       ) 61. A morte pode chegar mais rápido que a inflação.

(       ) 62. Todo dia alguém morre e com certeza, esse dia chegará para todos nós.

(       ) 63. Quanto mais demorar a ter um plano de proteção financeira, maior será o 
prêmio a ser pago e menor serão as chances de ter proteção.

(       ) 64. Aqueles que pensam em ter um seguro são pessoas que têm amor pela vida e 
não precisam se preocupar com os problemas depois da morte.

(       ) 65. Planeje a sua vida: assim o senhor poderá saber se será necessário trabalhar 
sessenta anos ou não.

(       ) 66. Se por acaso alguém lhe prometesse investir com certeza R$600,00 por mês 
quando o senhor completasse 60 anos, o senhor concordaria em pagar R$50,00 a partir 
de agora?

(       ) 67. Normalmente, existem dois tipos de pessoas: as que, ao completar 65 anos ficam 
felizes em poder receber o valor do plano de proteção financeira e as que se arrependem 
de não terem feito.

(       ) 68. Todos nós queremos que nossos filhos cheguem à faculdade, porém, se não tive-
rem dinheiro quem poderá arcar com essa despesa?

(       ) 69. Mesmo que o senhor venha a falecer de repente, todos os seus planos ainda 
podem continuar sendo realizados através do seguro. Outros tipos de investimento 
seriam suspensos exatamente no momento em que o senhor parasse de investir seu 
esforço e tempo. A partir do momento em que se faz um plano de proteção financeira, 
todos os seus planos são realizados.

 
(       ) 82. O senhor pode decidir se vai fazer ou não um seguro de vida, mesmo sem avaliar 
racionalmente a sua realidade.

(       ) 83. O senhor, como pai de família, deseja que seus entes queridos vivam sempre 
com esperanças, aconteça o que acontecer? Ou o senhor prefere deixar a sua vida por 
conta deles?

(       ) 84. A base do seguro de vida é o dinheiro. O senhor pode pensar que não seja neces-
sário, mas o senhor não poderá dizer que sua família não necessitará de dinheiro depois 
de sua morte.

(       ) 85. Quando o senhor estiver fazendo a apólice de seguros, será um motivo de orgu-
lho, tanto para a sua família como para o senhor e o senhor vai sentir uma verdadeira 
satisfação na hora do pagamento do prêmio.

(       ) 86. O senhor não está comprando um produto de uma empresa, mas a reserva para 
a educação dos seus filhos, o custeio da vida de sua família, uma reserva para a terceira 
idade. Quando o senhor assinar o plano de proteção financeira, terá conforto e satisfação.

(       ) 87. O pai que abandona a sua família, com certeza é uma pessoa irresponsável. Caso 
o pai deixe sua família ao falecer, não será culpa de ninguém, mas certamente a família 
terá ressentimentos, caso esse pai não tenha se preparado para tal situação.

(       ) 88. Todo ano, o senhor tem grandes gastos pessoais e com a sua casa. Então, que 
tal o senhor investir pelo menos metade disso em sua família?

(       ) 89. É claro que a sua esposa faz o possível para suprir as necessidades básicas dos 
seus filhos, mas eles são ainda muito pequenos. Se o senhor não estiver mais aqui, as 
suas obrigações de pai não podem ser repassadas também para sua esposa. As crianças 
necessitam sempre da presença e segurança da mãe.

(       ) 90. Vamos supor que o senhor não possa receber o seu salário na semana que vem 
e nem por vários outros meses. Nesse caso, como o senhor conseguirá sobreviver? Se por 
acaso o senhor não puder mais receber seus rendimentos, como a sua família conseguirá 
sobreviver? O senhor já pensou nisso?

(       ) 101. Quando o pai da família falece, o valor do imposto sobre inventário é muito alto, 
por isso, as pessoas fazem seguro de vida. O seguro de vida lhes dá o auxílio para que 
possam se beneficiar da herança eficientemente.

(       ) 102. O senhor vai sentir os resultados do seguro de vida quando se aposentar.

(       ) 103. Como pai de família, o amor pela família deve ser incondicional, mas amá-la 
com a razão é bem melhor. É necessário prevenir-se e preparar-se para as mudanças do 
futuro. Em qualquer situação, você não pode permitir uma mudança repentina. Só assim 
sua família estará protegida. Este é o trabalho do plano de proteção financeira.

(       ) 104. Em outras aplicações financeiras, o senhor investe R$1.000,00 para receber 
R$100,00 de rendimentos com dificuldade. Entretanto, com R$100,00 de investimento, o 
seguro de vida garante retorno de mais de R$1.000,00.

(       ) 105. Muitas pessoas quando fazem a apólice de seguros não querem diminuir o 
valor do seguro. A razão é que elas não querem diminuir a proteção da família que tanto 
amam.

(       ) 106. Quando realmente o senhor sentir que necessita de um plano financeiro fami-
liar, infelizmente não poderá fazê-lo, por mais que o senhor ofereça qualquer coisa.

(       ) 107. O senhor já encontrou um plano de proteção financeira que paga fielmente todo 
o valor do seguro para um cliente que não pode mais cumprir o contrato por estar à beira 
da morte?

(       ) 108. Se por acaso, soubéssemos que iríamos morrer amanhã, a primeira coisa a 
fazer seria uma apólice, mas ninguém sabe o que vai acontecer conosco.

(       ) 109. Suponhamos que o senhor tivesse de depender totalmente dos rendimentos da 
sua esposa. Assim sendo, qual seria o valor da apólice que o senhor gostaria que sua 
esposa fizesse? E a partir de quanto o senhor gostaria que ela fizesse a apólice? 

(       ) 110. De acordo com a bíblia, durante a construção da arca de Noé não choveu. A 
pessoa deve se preparar e prever o futuro.

(       ) 111. Todos sabem da probabilidade da morte. O problema é saber quem pode resol-
ver as dificuldades quando acontecer algum imprevisto.

(       ) 124. Se, por acaso, o senhor vier a falecer, todas as suas economias no banco serão 
restituídas. Só que o plano de proteção financeira restituirá à sua família o valor que o 
senhor realmente planejou.

(       ) 125. O senhor já encontrou alguém que tenha feito uma apólice conosco e esteja 
preocupado com a situação financeira futura?

(       ) 126. Não existe coisa mais certa do que a verdade de que todos nós morreremos um 
dia. Existe coisa mais certa do que o seguro de vida como prevenção para esse caso?

(       ) 127. O dia da nossa morte é o dia em que fazemos uma retrospectiva da vida. O 
senhor poderá perceber nesse dia que a desperdiçou em uma jogada incerta?

(       ) 128. Veja as pessoas que têm um seguro de vida de acordo com as suas necessida-
des. Estas pessoas estão tranquilas e felizes.

(       ) 129. Poupar é uma grande forma de formar um patrimônio. Só que se por acaso o 
segurado vier a falecer não poderá ser oferecida a proteção, mas o seguro de vida pode 
fazê-lo.

(       ) 130. Não é porque pode acontecer algo ao senhor, que vai querer deixar sua esposa 
em dificuldades, não é verdade?

(       ) 131. Receber o número da conta bancária é a esperança de realização dos seus 
planos. Receber o número da apólice de seguro de vida é a verdadeira realização.

(       ) 132. Paz interior, qualidade, admiração, certeza e também felicidade poderão ser 
encontradas dentro de um produto financeiro.

(       ) 133. Existe algum outro produto a não ser o seguro de vida, que lhe ofereça valores 
que serão pagos com certeza no futuro?

(       ) 134. Preocupação financeira é o eterno problema da humanidade. Um plano de 
proteção financeira pode acabar com essa preocupação.

(       ) 135. Há duas possibilidades: os casos de morte prematura ou de vida longa. Se o 
senhor tiver uma vida longa, quem precisará do dinheiro do seguro de vida é o senhor 

(       ) 22. Se o senhor assinar esse plano de proteção, não estará deixando ao acaso o 
futuro de sua família e sim garantindo a segurança dela.

(       ) 23. Pode ser que eu seja a última pessoa a lhe oferecer algo tão importante. Nin-
guém sabe o dia de amanhã.

(       ) 24. O plano de proteção financeira não é um auxílio. É a melhor maneira de proteger 
tudo que você possui atualmente.

(       ) 25. O senhor diz não precisar de um plano de proteção financeira. Muitas pessoas 
pensam dessa forma. Entretanto, quando sentirem realmente essa necessidade, já não 
poderão mais aderir a este plano.

(       ) 26. Com certeza o senhor daria sua vida pela de seus filhos. Então, por que o senhor 
hesita em lhes dar a proteção que este plano pode oferecer?

(       ) 27. Nunca ouvi falar de algum cliente de outra companhia que tenha ficado viúvo e 
tenha recebido um valor de indenização suficiente para o seu futuro.

(       ) 28. O seguro de vida, como produto financeiro é o que mais se aproxima do valor 
necessário para se prevenir de imprevistos.

(       ) 29. O senhor não sabe a necessidade de um seguro de vida? É tão importante quanto 
o de carregar um estepe em seu carro.

(       ) 30. Se sua esposa ficasse viúva, seria triste e lamentável que a partir desse momento 
ela tivesse de trabalhar fora.

(       ) 31. Atualmente o senhor acha que o valor do seguro é insuficiente para o seu padrão 
de vida. Então, por que a sua esposa quer continuar com esse valor de seguro?

(       ) 32. Atualmente o valor do seguro pode ser insuficiente, mas depois da sua morte, a 
concepção será totalmente diferente.

(       ) 33. A cada dezessete minutos, uma pessoa, depois de fazer uma apólice, morre sem 
poder pagar o segundo mês.

(      ) 47. Quando o senhor chegar aos seus sessenta e cinco anos, haverá algo mais 
precioso do que ter uma renda constante?

(         ) 48. Envelhecer ou ficar pobre são situações muito tristes, mas não haverá algo mais 
lamentável do que se acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo.

(       ) 49. Se o senhor tivesse uma máquina de fazer dinheiro, com certeza faria um seguro 
dessa máquina. É uma comparação estranha, mas o senhor exerce a mesma função dessa 
máquina perante a sua família.

(       ) 50. Enquanto o senhor estiver vivo, o seguro será uma forma de poupança, mas se 
acontecer algo com o senhor, o seguro será a proteção da sua família.

(       ) 51. Somente um plano de proteção financeira, mesmo antes de se transformar em 
dinheiro, é capaz de realizar os seus últimos desejos

(       ) 52. Se o seguro que o senhor possui não garante as suas necessidades atuais, não 
poderá ser de grande ajuda no futuro.

(       ) 53. O dinheiro pode acabar, mas as contas não.

(       ) 54. O meu trabalho é entregar o dinheiro. Quando o senhor não tiver mais condições 
de ter uma renda financeira, o meu trabalho será o de entregar o dinheiro à sua esposa e 
aos seus filhos em seu lugar.

(       ) 55. Se o senhor vier a falecer, a sua família enfrentará três mortes: a do marido, a do 
pai, a do mantenedor.

(       ) 56. Só o senhor enfrentará dificuldades com uma despesa que não possa pagar, mas 
o senhor já imaginou a família que o senhor tanto ama em uma situação em que não haja 
nenhuma forma de pagar as suas despesas?

(       ) 57. O senhor poderia fazer muito mais por sua família nesses poucos minutos do 
que durante 100 anos após sua morte.

(       ) 58. Ninguém sabe quando vai morrer. Muitas pessoas morrem antes de pagar o 
segundo prêmio. 

(       ) 70. O meu trabalho é proteger a felicidade do senhor no futuro.

(       ) 71. Há um velho ditado que diz: “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.”

(       ) 72. O valor do seguro é muito interessante, cada vez que a sua idade avança, o valor 
aumenta todos os dias depois da meia noite.

(       ) 73. O senhor é a garantia da família. Se o senhor atrasar seu plano de proteção finan-
ceira, não estará cumprindo com a obrigação de garantir o melhor para a sua família.

(       ) 74. O seguro de vida para os seus filhos significa: “um segundo pai que nos ama”. 
É possível comprar algo melhor que isso?

(       ) 75. Todas as famílias querem ver seus filhos formados, mas de cada dez famílias 
apenas uma consegue ver esse sonho realizado. Não prepararmos o futuro dos nossos 
filhos é o mesmo que jogar com o futuro deles.

(       ) 76. Se, por acaso, o senhor tivesse feito esse seguro há dez anos, como o senhor se 
sentiria agora? E se o senhor fizer o seguro nesse momento, como o senhor se sentirá 
daqui dez anos?

(       ) 77. Seguro de vida é o único produto financeiro em que o retorno será garantido 
desde o momento em que você assina a apólice.

(       ) 78. Como vimos, se o senhor vier a falecer sem se precaver, a sua esposa e os seus 
filhos terão de enfrentar uma vida sem nenhum preparo e direcionamento.

(       ) 79. Ganhar dinheiro é fácil, porém, guardá-lo com sucesso não é. O plano de prote-
ção financeira pode guardar com sucesso o seu dinheiro.

(       ) 80. O senhor não tem dinheiro? Mas o senhor não pensa em ficar nessa situação 
para sempre, não é?

(       ) 81. Se o senhor me disser que não tem condições econômicas, ainda há uma espe-
rança. Mas se sua esposa vier a ficar viúva e também não possuir uma reserva de capital, 
então lamentaremos e não haverá esperança.

(       ) 91. O seguro de vida não é uma simples compra. O seguro de vida é a realização dos 
seus planos e dos planos da sua família.

(       ) 92. O senhor afirma que se fizer a apólice, a sua situação financeira ficará mais 
difícil. E se o senhor não estiver mais aqui, os seus rendimentos forem cortados e não 
tiver feito o seguro de vida? Durante quanto tempo as suas economias poderão sustentar 
a sua família?

(       ) 93. É lógico que o seguro de vida é uma despesa extra, mas se o senhor não o fizer, 
terá de encarar outros problemas: as dificuldades que seus filhos enfrentarão. Eles não 
poderão iniciar a vida de maneira justa se os compararmos com as outras crianças.

(       ) 94. O senhor diz que o seguro de vida é supérfluo. O objetivo do seguro não é enri-
quecê-lo. O seguro serve para que a sua casa, a sua roupa, o seu alimento não fique 
desprotegido.

(       ) 95. Claro que a melhor situação é a de que você e sua esposa envelheçam juntos 
sem que nada aconteça. Entretanto, mesmo que o senhor tenha uma vida longa é comum 
os homens morrerem antes das mulheres. Então, deixar um plano de estabilidade finan-
ceira para a sua esposa não seria cumprir com as suas obrigações?

(       ) 96. O seguro de vida é a opção para receber um grande valor em dinheiro no futuro, 
mas essa opção nunca será oferecida por um preço tão baixo.

(       ) 97. O seguro de vida, como a própria palavra diz, é dar seguro à vida. Isto é, se acon-
tecer algo com a sua vida, a família que o senhor tanto ama estará protegida no futuro.

(       ) 98. Não existe comparação entre utilizar o dinheiro que está na poupança e utilizar 
a cobertura recebida pelo seguro.

(       ) 99. As pessoas se preparam quando têm possibilidade, quando têm certeza ficam 
desinteressadas. Muitas pessoas fazem seguro incêndio porque é raro receberem o valor 
do seguro. Porém, a cobertura do seguro de vida é paga em todos os contratos.

(       ) 100. O senhor diz que para suprir as suas reais necessidades básicas são necessá-
rios R$500,00 por mês e diz “não” ao seguro de vida. Se houver um acidente com o 
senhor, isso seria o mesmo que dizer para a sua esposa que ela teria que ganhar 
R$500,00 por mês. É o mesmo que concordar com essa situação.

(       ) 112. A partir do momento que o senhor fizer a apólice, poderá finalmente realizar 
aquilo que sempre sonhou, trabalhando a vida inteira. 

(       ) 113. É um tempo feliz os anos da velhice, desde que esteja preparado. Aqueles que 
não se preparam para envelhecer, são tomados de um terror tão grande quanto à pobreza 
e a miséria.

(       ) 114. A empresa lhe garante todo mês um recibo de pagamento, mas a sua família 
terá a sensação de que é o pai quem está lhes enviando.

(       ) 115. Sei que demoram em admitir, mas a maioria das esposas já aceita o fato de um 
dia ficarem viúvas. Esta probabilidade já foi confirmada por pesquisas.

(       ) 116. Ninguém poderia prever o naufrágio do Titanic. Porém, o navio possuía obriga-
toriamente um bote salva-vidas.

(       ) 117. As pessoas têm a certeza de que viverão mais do que seus entes queridos e não 
fazem apólice de seguros. Por causa desses pensamentos suas famílias ficam em perigo.

(       ) 118. O senhor não tem proteção? Essa é uma situação muito triste. Vou lhe mostrar 
a partir de agora a importância do seguro de vida e a segurança que ele pode oferecer.

(       ) 119. Acho que o senhor já viu o penhor de bens por sonegação de impostos por 
inventário, não?

(       ) 120. Realmente o seguro de vida é o atalho mais rápido para a garantia da vida dos 
seus entes queridos.

(       ) 121. O seguro de vida faz milagres. O senhor levará alguns instantes para assinar 
com esta caneta e estará protegendo os bens que diretamente outras conseguiriam juntar 
durante toda a vida.

(       ) 122. O seguro de vida é a solução necessária para os pagamentos que o senhor não 
tem como evitar.

(       ) 123. O senhor acha o pagamento do prêmio muito caro, mas quem irá arcar com 
todos os tipos de dificuldades que sua família terá de enfrentar?

mesmo, mas se houver uma morte prematura, quem necessitará é a sua família. O 
seguro de vida pode resolver essas duas situações.

(       ) 136. Se, por acaso, o senhor viesse a falecer amanhã, a sua família de repente 
perderia o senhor e tudo que poderia ter-lhes oferecido. Se o senhor tiver um seguro de 
vida, podemos suprir as necessidades básicas da sua família. O que o senhor deseja para 
a sua família?

(       ) 137. Em vim aqui hoje lhe fazer uma visita. Meu objetivo não é vender um plano de 
proteção financeira. A razão da minha visita é explicar o que poderia acontecer e quais 
seriam as consequências para a sua família se, por acaso o senhor viesse a falecer.
(       ) 138. A sua decisão de fazer ou não a apólice de seguro significará que alguém de 
sua família arcará com as responsabilidades decorrentes dessa decisão.

(       ) 139. Se por acaso sua esposa participasse de um bazar beneficente com certeza 
venderia algumas coisas das quais não necessitaria. Entretanto, se o senhor falecesse 
amanhã, o que sua esposa levaria para ser vendido?

(       ) 140. Podemos dizer que seguro de vida é como o tempo. Não podemos controlar o 
tempo. Apenas podemos senti-lo. As pessoas farão um plano de proteção financeira 
quando compreenderem claramente a importância do tempo.

(       ) 1. O senhor já passou por alguma dificuldade recebendo o seu salário? O senhor já 
pensou como ficaria a sua família se, por acaso, tivesse que sobreviver sem o seu salário?

(       ) 2. Em uma família, não há sofrimento maior para os filhos do que a mãe precisar 
trabalhar fora para suprir as necessidades básicas da casa em virtude da ausência do pai.

(       ) 3. O senhor pode dizer que não precisa de seguro, porém, tenho a certeza de que o 
senhor não acredita que esse seguro seja desnecessário para a família que o senhor tanto 
ama.

(       ) 4. O valor de R$400,00 é muito maior para uma viúva do que R$800,00 para uma 
esposa que tenha um marido vivo.

(       ) 5. O maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos é o tempo que investi-
mos neles.

(       ) 6. Ninguém faz planos pensando no fracasso. Entretanto, muitas pessoas fracassam 
ao planejar.

(       ) 7. O motivo pelo qual as pessoas perdem muitas coisas não é por tomarem decisões 
erradas, mas por não agir quando a oportunidade aparece.

(       ) 8. Esse investimento atual de 6% a 8% no futuro, significará de 92% a 94% quando 
o senhor não estiver mais aqui.

(       ) 9. Alguém precisa se responsabilizar pelo seguro de vida, sob forma de patrimônio. 
O problema é se essa responsabilidade será do senhor ou então da sua família passar 
trabalho.

(       ) 10. Não é preciso comprar um jornal para saber o valor desse plano de proteção. O 
valor dele pode ser encontrado no seu coração.


