
SEGURO SAÚDE

Para o gerenciamento financeiro de uma empresa, é necessário 
que anualmente os administradores busquem soluções em 
benefícios que mantenham a satisfação de sócios, acionistas 
e funcionários, mas também é essencial que se mantenha a 
fiscalização e redução de gastos.

O plano de saúde pode ser um ativo significativo quando 
falamos em planejamento financeiro empresarial.

A busca por melhores condições, e a manutenção de custos 
acessíveis é formada por uma série de fatores que são 
desenvolvidos ao longo de todo ano, incluindo a disseminação 
de informações como forma preventiva de doenças e 
principalmente uso consciente do seguro saúde.
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? 1a fase: Info Client

- Apresentação cliente & Globus;
- Coleta de dados e informações.

2a fase: Análise Técnica
- Consolidação das informações recebidas;
- Sugestão de novas alternativas;
- Processo de cotação do mercado.

Disclaimer:
Os produtos distribuídos pela Globus Corretora de Seguros Ltda , com código Susep 102029916-8 e inscrita no CNPJ sob 23.568.676/0001-81, proveem 
de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site da SUSEP www.susep.gov.br, por meio 
do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ
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3a fase: Proposta
- Apresentação mercadológica;
- Alternativa de desenhos;
- Condições, comparativos e custos.

4a fase: Administração de Carteira
- Suporte e negociações na renovação;
- Sugestão de Campanhas de prevenção com RH;
- Análise, sugestão e implementar programas de  
redução de custo, sinistralidade e relatório gerencial.

Familiar:
Contratado para atender uma família. A contratação 
só pode ser exercida em nome de pessoa jurídica, e 
deve ter mínimo de 2 pessoas.

Coletivo por Adesão:
Normalmente contratado por sindicatos e associações 
de classes profissionais.

Empresarial:
Contratado por empresa pública ou privada para 
assistir seus colaboradores. Este formato pode 
ser adquirido por pequenas, médias ou grandes 
empresas.


