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Benefícios:  Produto Empresarial
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Vale relembrar os benefícios de se possuir um produto empresarial:

✓ Redução de absenteísmo;

✓ Diminuição na rotatividade da empresa;

✓ Retenção e atração de talentos;

✓ Economia para a empresa: reter um talento custa menos que contratar outro;

✓ Programas de qualidade de vida para os funcionários e dependentes;

✓ Aumento significativo na harmonia e clima organizacional da empresa;

✓ Crescimento na produção;

✓ Custos bem abaixo do mercado de pessoas físicas;

✓ Melhora na imagem constitucional da empresa;

✓ Auxílio ao RH, diminuindo a mão de obra em quantidade, agregando em qualidade



Principais Parceiros
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Dores do RH
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Louco Animado

Preocupado Ansioso

Chateado Frustrado

Nervoso

Fale mais sobre isso

Há quanto tempo isso é um problema?

O que você já tentou?

Funcionou?

Desistiu?



Conhecendo o cliente
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✓Quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente?

✓Você pode decidir por esta compra sozinho?

✓Qual é o seu orçamento para benefício saúde e quem o define?

✓Até quando você pretende executar?

✓Qual problema você espera que um benefício saúde possa resolver?

✓Você pode dar me dar um exemplo?

✓Por que isso é uma prioridade para você agora?

✓Quais são suas principais prioridades ao usar um benefício saúde como solução?

✓De que forma poderíamos melhorar a solução para atender melhor às suas necessidades?

Demonstre 
interesse

Desperte o 
interesse

Aplique



Dores do RH: Benefício Saúde
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✓ Precisa reduzir custos urgentemente neste momento?

✓ Necessidade de melhora na rede referenciada?

✓ Melhor Gestão do Benefício Saúde?

✓ Falta de mão de obra qualificada?

✓ Neste momento em que estamos na reta final da pandemia, como a empresa passou? Muitos desligamentos? Muitos cortes? Tiveram que

mudar de local?

✓ Grande rotatividade na empresa por conta do benefício saúde? O funcionário não inclui os dependentes por conta do alto custo?

✓Quais são os diferenciais oferecidos pela atual consultoria?

✓Os executivos estão satisfeitos com o produto atual deles? E seus diferenciais?

✓ Lembre sempre o cliente que o benefício saúde é o segundo maior custo em uma folha salarial, fica atrás somente do

salário



Benefícios para você e sua empresa.
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