
benefícios para nós é

cuidar de pessoas.



melhorando a experiência 

dos beneficiários 

e das empresas com 

o plano saúde.

somos uma consultoria de saúde onde o foco é 

oferecer as melhores soluções em saúde para 

você, sua família ou empresa.

nosso compromisso é reunir conhecimento, 

experiência e ética para atender suas 

necessidades.

seja com o bem-estar, com a promoção da 

qualidade de vida e, principalmente, com a 

manutenção do bem maior de todos nós: a saúde!

nos preocupamos em olhar para cada cliente 

como se fosse único.

bem-vindos à savvy consultoria!



missão
promover gestão integrada, inovadora e estratégica dos 

benefícios corporativos.

visão

estar entre as empresas líderes do mercado, através de 
recursos tecnológicos e humanos mais competitivos e 

inovadores, em âmbito global.

valores
• respeito e valorização das pessoas

• ética e transparência

• comprometimento com a eficácia

• entrega de resultados com excelência

nossa 

premissa



PLANO DE SAÚDE SEGURO DE VIDAPLANO ODONTOLÓGICO

soluções tranquilidade para o rh,

felicidade para os colaboradores.



gestão de 

relacionamento 

com cliente

ATENDIMENTO 

• Relacionamento com o cliente;

• Orientação técnica permanente ao RH da empresa;

• Negociação de reajustes, renovação, coberturas e 

excepcionalidades.

• Atendimento personalizado e humanizado;



a savvy consultoria possui um sistema de 

armazenamento de dados que permite o 

controle e acompanhamento das 

movimentações cadastrais.

Realização de toda a atividade operacional do cliente x operadora:

• Inclusão de beneficiários

• Exclusão de beneficiários

• Envio de documentos para reembolso

• Gestão de sinistralidade

• Acompanhamento de crônicos

• Acompanhamento de afastados

• Análise cadastral de beneficiários

• Análise e envio de faturamento



ERROS OPERACIONAIS

Ampliamos a eficiência nos processos

operacionais com única entrada de dados

através de layout padronizado criticando dados

inconsistentes ao contrato.

INFORMAÇÕES DESCENTRALIZADAS

Solução totalmente web centralizando as

informações e ampliando o atendimento do RH e

seus colaboradores.

PROCESSOS MANUAIS

Redução de esforço com processos de baixo

valor, automatizando processos manuais que

integram com fornecedores de benefícios, RH,

colaboradores e dependentes.

Portais integrados possibilitando a gestão de

todos os benefícios contratados.

Faturamento e 

Gestão da apólice
CONEXÃO COM O BENEFICIÁRIO

Acesso por Smartphone com o APP Savvy podendo o

beneficiário consultar, alterar dados e solicitar inclusão de

dependentes em seus benefícios.



• Controle interno de dados e 

informações para 

acompanhamento de prazos e 

disponibilidades de faturas.

• Definição e elaboração 

personalizados de faturamento

de acordo com a solicitação 

da empresa.

• Envio do KIT DE FATURAMENTO

(boleto, nota fiscal, relação de 

ativos, movimentações 

ocorridas em fatura e resumo 

técnico).

• Auditoria cadastral da folha 

de ativos/demitidos x base 

das Operadoras, com o 

objetivo de identificar 

possíveis inconsistências 
cadastrais.

recebimento, conferência, bate cadastral e follow-up de pagamento.

Controle de

faturamento



Regularização das críticas / 
inconsistências de documentos

Triagem, análise, lançamento em 
sistema e envio às operadoras

Acompanhamento do 

pagamento

Relatórios com os 

status dos processos 

A Savvy Consultoria possui o fluxo desde o início até a 

finalização dos processos de reembolso junto a Operadora.

Controle de
reembolso



cronograma

envio do de 

acordo na 

proposta 

apresentada

formalização para 

a operadora sobre 

o fechamento do 

negócio

reunião de 

alinhamento 

com o cliente

alinhamento 

interno

início da 

implantação 

e envio do 

checklist

comunicado de 

boas vindas

envio do 

cronograma

mapeamento 

operacional

mapeamento 

de saúde

reunião de 

alinhamento 

com o 

cliente

contratos/

termos e 

aditivos

envio dos 

documentos 

e planilha de 

layout

faturamento 

e auditoria 

cadastral

palestras

conclusão da implantação e direcionamento ao pós vendas

Implantação



A Savvy Consultoria conta com uma estrutura de Auditores, 

médicos e enfermeiros, que analisam as bases de utilização e 

internações, buscando com isso a minimizar o impacto financeiro. 

Nossa análise é realizada considerando
• Tabelas AMB, CBHPM, TISS, TUSS, tabelas próprias dos hospitais, 

diárias, taxas e aluguéis;

• Base de utilização de sinistro;

• Honorários médicos (CH);

• Materiais e medicamentos;

• Pacotes de serviços hospitalares.

Nossas entregas
• Análise especializada;

• Relatório qualitativo;

• Apoio na negociação.

auditoria
médica



Gestão de
risco
Gestão de Risco da Savvy Consultoria é composta por uma 

equipe multidisciplinar capacitada para realizar o estudo 

analítico da saúde da carteira de benefícios e indicamos rotas 

de redução de custo através dos riscos e tendências da apólice.

Monitoramento de 

casos pontuais

Prevenção e 

Mudança de Hábitos

Saving

• cadastro dos contratos

• abertura / acompanhamento de protocolos

• consulta às informações dos contratos

• upload / download de documentos
• retirada de relatórios customizados

• movimentação cadastral

• fatura



Gestão de Risco

Relatórios

Entregas

01

02

03

04

05

Plataforma completa para gerir a saúde dos beneficiários a partir do poder
dos dados, com segurança rígida de proteção de dados

Indicadores de:

Sinistralidade, perfil populacional

Crônicos, hiperconsultadores , alto custo, sem prevenção

Rankings: usuários/prestadores, procedimentos

Acesso para análise do sinistro do período desejado

Sistema personalizado com o logo da estipulante

Relatório mensal com o logo da estipulante
Resumo do relatório mensal

Análise dos 10 maiores
Hightlights: Destaque para os maiores casos de cada mês, suas

patologias e sua continuidade. Nossa equipe médica

Auditoria
Checagem de contas

Em conformidade com a LGPD.



Gerenciamento 

de benefícios

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO

• Análise técnica dos contratos e indicações 

de rotas de redução de custos;

• Estudo mercadológico;

• Indicação de novas políticas de 

contributariedade e gestão de inativos;

• Perfil de risco futuro;

• Alinhamento de coparticipação, fator 

moderador, entre outros.

PESQUISA MERCADOLÓGICA

ESTRATÉGICA

• Comparativo entre as principais 

operadoras/seguradoras para benefícios de saúde, 

vida e odonto;

• Abrangência geográfica, categoria de planos 

com padrão de acomodação e reembolso;

• Rede credenciada (consultas, laboratórios, pronto-

socorro, hospitais, maternidades) por região.



Massagem realizada em uma cadeira específica 

com tempo médio de 15 min de duração. 

A cadeira é portátil e por isso o atendimento não 

requer muito espaço físico como no caso do 

atendimento em maca.

massagem
quick



• Força de trabalho saudável

• Diminuição do absenteísmo

• Diminuição dos custos com assistência Médica

• Melhoria da produtividade

• Estímulo ao "Team Work“

• Ambiente de trabalho adequado

• Atração e retenção dos melhores talentos

• Melhoria da imagem interna e externa

• Melhoria do Clima Organizacional

empresa
benefícios



funcionários
benefícios

• Mais disposição para a vida e para o trabalho

• Aumento da resistência física e orgânica

• Acostumar-se à prática da prevenção de saúde física e mental

• Percepção de reconhecimento por parte da Empresa

• Maior resistência ao stress

• Flexibilidade de relacionamento

• Empregabilidade



Empresa socialmente responsável, priorizamos a 

contratação de deficientes visuais para atuarem 

com a massoterapia. 

massoterapeutas oriundos de cursos técnicos 

(duração de 2 anos).

parceiro
nosso

OAPCE



A SCamargo Consultoria Financeira 

conduz os serviços no ambiente do 

cliente, sob medida, com 

transparência e imparcialidade, 

focando nas soluções, resultados e 

engajamento das pessoas para o 

sucesso do projeto.

DigitalConstrutivista e

Na Habyl fornecemos soluções 

pautadas na integridade, 

confiança, agilidade e 

competência, contribuindo para o 

sucesso de nossos clientes, atuando 

sempre com inovação tecnológica 

e conhecimento.



agilidade

atendimento com rapidez

atendimento humano

aqui você fala com gente de verdade

tenha opções

escolha entre as principais seguradoras

customize
seguro que atende suas necessidades

por que a 

savvy consultoria?



savvy consultoria

benefícios para você 

e sua empresa.

Rua da Consolação 331, 4º andar • São Paulo/SP

Telefone: 55 11 5461.1892 

www.savvyconsultoria.com.br


