LIMRA’s
Certificação EGAS – Especialista em Gestão de Agência de Seguros (AIAM)
A chave para o sucesso no atual e cada vez mais competitivo ambiente globalizado de serviços financeiros é identificar
os líderes de vendas certos e equipá-los com o conhecimento e as habilidades necessárias para efetivamente fazer
crescer uma organização sólida em vendas. A recentemente reconhecida e adaptada versão da Certificação EGAS –
Especialista em Gestão de Agência de Seguros prepara hoje os líderes de vendas do futuro!
A certificação EGAS capacita os candidatos a:




Avaliarem como seus pontos fortes em habilidades de gestão se alinham com a posição profissional.
Ganharem experiência na posição de liderança.
Desenvolverem e construirem as competências necessárias para o que a posição de um líder de vendas
demanda.

Quando um profissional de vendas de seguros decide seguir uma carreira de gestão, a certificação EGAS fornece ao
candidato uma introdução às habilidades fundamentais, melhores práticas, filosofias e ferramentas que levam a um
aperfeiçoamento de produtividade por meio de uma gestão de desempenho convergente.
Como posso qualificar para a Certificação EGAS?
Para obter a certificação EGAS, você deve preencher dois requisitos. A LIMRA recomenda que as etapas sejam
concluídas na seguinte ordem.
Passo 1 – Cruzando Caminhos
Cruzando Caminhos é um Workshop de 3 dias lecionado por um Instrutor Certificado pela LIMRA e no qual os
candidatos irão explorar todos os aspectos da posição de líder de vendas. Isto se dá por meio de uma série de 17
atividades experienciais completadas ao longo de um periodo de tempo sugerido de 10 semanas. O foco de atuação
das atividades está em cada área das tarefas mais importantes exploradas durante o workshop.
Passo 2 – Seminário de Habilidades em Gestão (SHG)
O seminário SHG da LIMRA é um seminário de 5 dias lecionado por um Instrutor Certificado pela LIMRA. O foco do
seminário é o entendimento dos requisitos do cargo de gerente de vendas, quais são os principais componentes da
posição, e como as responsabilidades do gestor devem ser conduzidas em seu dia-a-dia.
EGAS (AIAM) – o primeiro passo em direção às certificações mais prestigiadas da LIMRA: a CIAM e a CMFA

