


No inicio éramos uma corretora que buscava 

atender seus clientes com seus benefícios, mas 

nossos clientes queriam mais e fomos em busca 

de ‘mais’ se tornando  a melhor e mais completa 

consultoria especializada em benéficos do 

mercado.  

Com foco nos mais importantes Benefícios. 

Plano de Saúde, Seguro Odontológico                  

e Seguro de Vida,  

Adotando a humanização do no cuidado com 

seus colaboradores em seu dia a dia. 

Buscando o melhor resultado para nossos 

clientes equilibrando, necessidade de 

acolhimento e despesa.  

Ouvimos o mais sensível som de sua 
necessidade.  



Historia  

Crescemos sempre e assim...... 

Corretora..... A mais de 17 anos  

Consultoria..... A mais de 15 anos  

Assessoria ..... A mais de 13 anos  

Gestão de Benefícios ....  A mais de 10 anos  

 

Equipe mais de 20 anos de experiência em  

Benefícios. 

Desenho Personalizado para atender 

especialmente sua empresa. 

Em primeiro lugar suas necessidade  

Em primeiro lugar seus colaboradores  

Em primeiro lugar seus pontos sensíveis  

Em primeiro lugar suas metas  

Em primeiro lugar você  

 



CONSULTORIA O grande desafio para uma Empresa e 

seu RH é conciliar qualidade e custo e um esta ligado a 

outro, em seu dia a dia as buscas são inúmeras na tentativa 

de encontrar o equilíbrio desta equação. Foi pensando nisto 

que desenvolvermos uma metodologia diferente de trabalho 

em 3 Etapas. 

> Apuração de Informações  
(Ex. Unidade, Idades, Setores, Periculosidade, Turnover, etc.) 

 

> Avaliação de Expectativas  
(Ex. Não abrimos mão da qualidade e do padrão apartamento, etc.) 

 

> Identificação de Budget  
(Ex. Temos apenas R$ ... para investir em benéfico ou preciso reduzir 15%, etc.) 



Assessoria 

Depois da Escolha continuaremos com sua Empresa. 

•Operação Padrão (Inclusões e Exclusões) 

•Concierg Próprio (Agendamento de Consulta e 
Exames) 

•Faturamento (Rateios para Folha Personalizados) 

•Sinistralidade (Acompanhamento trimestral junto    com 
RH) 



PROJETO  STILL Actions 

Nossa área de Marketing focada em Campanhas de 
Saúde para cercarmos seu colaborador de cuidados 
durante todo ano evitando casos graves que elevem 
a Sinistralidade e gerem reajustes não provisionados. 
 

•ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL (Diminuição de Bariátrica) 

•GRAVIDEZ DE RISCO (Diminuição de UTI Neonatal) 

•CHECK UP (Prevenção de Hipertensos e Diabéticos) 

•VACINAS  (In Company) 

•SIPAT (Prevenção de Acidentes) 

•OUTUBRO ROSA (Prevenção Câncer de Mama) 

•NOVEMBRO AZUL (Prevenção Cancer de Próstata) 

•DEZEMBRO VERMELHO (Combate ao HIV) 



PROJETO Open Mind 

Umas das ferramentas mais sensíveis de apoio a sua 
Empresas no cuidado com as  relações profissionais e 
sociais, comportamentais, desequilíbrios emocionais 
e mentais , imaturidade profissional, conflitos 
interpessoais de seus colaboradores  . 

•Psicólogo In Company 

•Devolutiva de Ações para RH 

•Benefícios para Alta Performance 

•Elevação de Clima Interno 



Preocupação com Futuro 

 

Não podemos colher um amanhã melhor sem 

plantar hoje, acreditando no cuidado 

especial desses projetos nós tornamos seus 

parceiros na plantação para um mundo 

melhor. 

Em nossa horta plantamos, carinho, 

generosidade e Amor. 

Que adultos serão amanha as crianças 

carentes de hoje.   

Somos responsáveis pelo nosso amanhã, elas 

são parte fundamental no futuro e no mundo. 



NOSSA MAIOR RECONPENSA 

Nosso maior tesouro esta assegurado e com apólice 

vitalícia apoiado em um tripé de transparência , 

honestidade e paixão. 



Queremos conhecer você .  

Apresentar nosso modelo de trabalho . 

Levar sua Empresa mais longe.  

Atingir de forma positiva seu Capital Humano. 

Conectar nossa equipe com a sua para somar forças. 

 

Nos encontramos em breve,  

o dia, hora e local você escolhe. 

 

 

 

 

 

Tel.: 3375 7424 

Still Corp 

Rua Tenente gomes Ribeiro , 78  

Vila Mariana – São Paulo  

 Cep.: 04030 040 

 


