
Atendimento prime para  

Seguros e Benefícios 



Somos uma consultoria especializada na gestão de benefícios. Executamos  

toda a movimentação de exclusões, inclusões, intermediações com hospitais e  

clínicas, administração de reembolsos entre outras atividades. 

Nossa experiência de mais de 30 anos no mercado de seguros nos permite ter  

credibilidade e conhecimento técnico para a negociação dos contratos, sempre  

buscando a melhor proposta para nossos clientes, além da redução do índice  

de reajuste das apólices. 

Utilizamos os métodos mais avançados de análise, gerenciamento e  

acompanhamento das apólices, mapeando o comportamento e o desempenho  

de cada cliente. 

Desoneramos o RH das atividades operacionais da gestão do programa de  

benefícios, proporcionando direcionamento e foco em outras atividades da  

empresa, aumentando, com isso, a produtividade do seu negócio. 

Fornecemos relatórios trimestrais das apólices propiciando acompanhamento  

completo do contrato. Desta forma, estamos presentes e em constante atuação  

junto aos nossos clientes, garantindo maior tranquilidade para a área de  

recursos humanos com a solução completa e melhor custo para empresa. 



Diferenciais de  

Atendimento 

 Célula de atendimento com um analista específico para atender a empresa 

 Relatórios gerenciais de utilização e sinistralidade trimestrais 

 Apoio jurídico na renovação do contrato e/ou cláusulas abusivas 

 Palestras de Qualidade de Vida e/ou específicas para a empresa 

 Estudos de Mercado no período da renovação do contrato 

 Indicação de rede (Hospitais, Laboratórios e Clínicas) 

 Acompanhamento constante das normativas da ANS 

 Dúvidas gerais sobre o contrato do plano de saúde 

 Movimentações cadastrais (inclusão e exclusão) 

 Plantão de dúvidas na implantação do contrato 

 Agendamento de consultas diferenciadas 

 Suporte em campanhas de vacinação 

 Negociação de reajustes contratuais 

 Mapeamento de saúde 

 Portal do RH 
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Parcerias 



Serviços Prime 
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Portal do RH 

Além de ter um analista dedicado ao atendimento da empresa, o RH terá acesso a um sistema de  

gestão, onde conseguirá visualizar as informações de todos os seus contratos (Saúde, Odonto e  

Seguro de Vida), abrir solicitações para a Agenzia Brasil e acompanhar o retorno através do Portal. 
 

Também disponibilizaremos um aplicativo para o colaborador onde ele poderá visualizar todos os seus  

benefícios, abrir solicitações para o RH como: 
 

Pedido de inclusão de dependente, solicitação de reembolso, 2° via de carteirinha ou enviar dúvidas 

gerais. 
 

O RH também poderá utilizar esta ferramenta para disponibilizar comunicados. 
 

Com isso garantimos que nenhuma solicitação deixe de ser atendida, centralizando as informações, 

tudo de forma prática e acessível! 
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Razões para escolher a Agenzia Brasil 



“Atendimento diferenciado para  

empresas diferenciadas” 


