
 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

Placement
VANTAGENS DE UM PRODUTO EMPRESARIAL

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

VANTAGENS DE UM PRODUTO EMPRESARIAL

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 



 Redução de absenteísmo;

 Diminuição na rotatividade da empresa;

 Retenção 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 signi�cativo 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

TIPOS DE COTAÇÕES

• Cotação PME: é realizada através de pesquisa de mercado para empresa com até 99 vidas, 
sendo divididas normalmente em duas categorias: PME (2 a 29 vidas) e Middle (30 a 99 vidas). 
Estas cotações são �nalizadas por meio dos sistemas das operadoras, sem necessidade de 
retorno das mesmas;

• Cotação empresarial: Empresas acima de 100 vidas com envio dos formulários especí�cos de 
cada operadora. São necessários ao menos 5 dias para recebimento destas cotações. Acima de 
499 vidas, é imprescindível o envio do relatório de sinistralidade. 

ITENS NECESSÁRIOS PARA COTAÇÃO

PME

 CNPJ;

 Fatura atual (ideal);

 Base de vidas (obrigatório);

 Data de nascimento ou idades (obrigatório)

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

EMPRESARIAL

 CNPJ;

 CNPJ’s �liais;

 Fatura atual;

 Base de vidas;

 Sexo;

 Data de nascimento

 Produto atual;

 Valores atuais;

 Data de reajuste;

 % reajuste;

 Localidades das vidas;

 Relatório de sinistralidade;

 Afastados com seus devidos CID’s e relatórios médicos, saída e previsão de retorno;

 Casos crônicos com seus devidos CID’s e relatórios médicos;

 Home Care;

 Demitidos e aposentados.

FLUXO COTAÇÃO PME – SLA 4 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário mesmo dia

3. Entrega de matriz pelos analistas mesmo dia

4. Conferência da matriz e envio para a consultora mesmo dia

5. Após o envio da matriz, contato com a consultora para análise de matriz e de�nição para 
apresentação 2 dias

6. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

FLUXO COTAÇÃO PJ – SLA DE 10 DIAS PARA ENTREGA DO ESTUDO

1. Recebimento informações pela consultora ou prospecção (Ploomes) 1 dia

2. Analisar per�l do cliente a�m de identi�car o melhor cenário para sugestão de produtos / 
estudo mesmo dia

3. Estrutura de estudos a serem encaminhados para Operadoras mesmo dia

4. Preenchimento dos formulários PJ mesmo dia

5. Envio dos formulários / sistema para as operadoras com todas as informações obtidas do 
cliente mesmo dia

6. Cobranças diárias de retorno das seguradoras (E-mail), pensando em diminuir o tempo de 
entrega dos estudos PJ's e a�nar com as seguradoras os cenários necessários para fechamento 3 
dias

7. Recebimento das propostas 7 dias

8. Após inclusão dos valores em matriz, analisar o melhor cenário de apresentação a consultora 
mesmo dia

9. Apresentar ao consultor o estudo com o melhor cenário desenhado para fechamento do 
projeto 1 dia

PME X PJ

TERMOS UTILIZADOS

 Congênere: operadora / seguradora atual

 Contributariedade: valor pago pelo funcionário referente ao benefício saúde, descontado 
em folha de pagamento

 Copar�cipação: Modalidade em que o usuário paga, além do valor mensal do plano, uma 
taxa a cada vez que passar por uma consulta ou �zer um exame, por exemplo: Assim como no 
plano de saúde tradicional, a coparticipação oferece as mesmas coberturas. Só que enquanto 
no primeiro não é preciso pagar individualmente os procedimentos utilizados, no segundo, o 
consumidor paga uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado.

 Sinistralidade: é a relação entre os custos sobre as receitas de uma operadora. Podemos 
assim medir a sinistralidade de tal individuo ou de um grupo ou toda a carteira de bene�ciários 
de um determinado plano de saúde.

 Relatório gerencial: material disponibilizado pela operadora atual com apresentação dos 
índices e utilização da empresa e bene�ciários, com maiores gastos, referenciados mais 
utilizados, crônicos, maior índice de consultas e exames e outros procedimentos

 Reajuste por faixa etária: os planos de saúde têm o reajuste a cada mudança de faixa etária. 
O reajuste por mudança de faixa etária ocorre cada vez que o bene�ciário extrapola uma das 
faixas etárias pré-de�nidas em contrato.

 Reajuste empresarial: os reajustes não são de�nidos pela ANS. Nesses casos, a Agência 
apenas acompanha os aumentos de preços. Eles são reajustados através de livre negociação 
entre a operadora do plano de saúde e o representante do grupo contratante

• VCMH:  reajuste em função da variação dos custos médicos e ou hospitalares;

• Reajuste por sinistralidade (técnico �nanceiro): decorrente de alteração no nível da 
sinistralidade do Contrato de Seguro objetivando a recomposição do seu equilíbrio técnico.

• Break Even (Ponto de equilíbrio): Contratualmente, o Break Even é o “máximo” a ser atingido 
de sinistro por 12 meses. O mercado costuma trabalhar com esse índice em 70%, porém há 
variações. Caso o contrato esteja abaixo desse percentual, a negociação de reajuste se torna 
mais fácil para a corretora, por isso a importância dos ações corretivas e preventivas dentro da 
apólice.

 Reembolso ou livre escolha: É a utilização de serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos realizados por intermédio de rede particular não credenciada á operadora / 
seguradora contratada, por opção e conveniência do Bene�ciário, que arcará com o pagamento 
das despesas, sendo ressarcido posteriormente

PRINCIPAIS PARCEIROS

 Produtos básicos: Ameplan, Trasmontano, BioVida, BioSaúde, Plena Saúde, GNDI (Linha 
Smart), Amil (Linha S40 a S80), São Cristóvão, São Miguel

 Produtos básicos aos execu�vos: Allianz, Amil, Bradesco, CNU, GNDI, Porto Seguro, Seguros 
Unimed, Sompo e SulAmérica

 Produtos “Premium”: Amil linha One Health, Care Plus e Omint 


