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São Paulo, 11 de dezembro de 20202

8 dicas para adquirir um plano de
saúde reconhecido para sua empresa

Pandemia fez com que as pessoas passassem
a valorizar ainda mais esse benefício

Oplano de saúde costuma aparecer entre os
benefícios mais valorizados pelos funcio-
nários, independentemente do tamanho

da empresa – damicro à grande. Pesquisa do Ibope
encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS), feita em 2019, mostra que
esse é o terceiro maior desejo da população brasi-
leira, só perdendo para a casa própria e a educação.
Porém, apenas 22% da população brasileira conta
com o suporte oferecido pela saúde suplementar.

Por isso, os donos de empresas e os gestores
de RH procuram cada vez mais se diferenciar de
seus concorrentes ao oferecer aos profissionais o
acesso a planos de saúde de qualidade, que podem
pesar, entre outros, como diferencial para reten-
ção de talentos e reforço da imagem da marca
empregadora. Com a pandemia, os cuidados mé-
dico-hospitalares ganharam ainda mais relevância
na vida das pessoas.

Veja o que avaliar na hora de escolher o me-
lhor plano de saúde empresarial:

1. Ter uma boa rede de prestadores de serviço,
que inclui hospitais, laboratórios e médicos;

2. Investir constantemente na qualidade de sua
rede de parceiros;

3. Contar com atendimento personalizado,
com profissionais de saúde especialistas em
diversas áreas da medicina e também com
psicólogos;

4. Ter a inovação como pilar estratégico, estar
sempre atualizada e de olho no futuro para
que o cuidado da saúde seja apoiado pela tec-
nologia, com conveniência e segurança;

5. Disponibilizar acesso fácil e rápido para os
beneficiários. Por exemplo, por meio de
um aplicativo que permita o acompanha-
mento do seu histórico de saúde e busca
de prestadores;

6. Oferecer plataforma segura de telemedicina
(regulamentada durante a pandemia), dispo-
nibilizar atendimento 24 horas por dia, sete
dias por semana, pois uma necessidade mé-
dica pode surgir a qualquer momento;

7. Ser uma empresa que tenha uma visão inte-
grada de saúde, por meio de ações de acom-
panhamento e promoção do bem-estar;

8. Contar com parceiros para descontos em
serviços, como farmácias e vacinas.

Todas essas características precisam vir acom-
panhadas de solidez financeira da empresa de
plano de saúde, da comprovada agilidade em se
adaptar a diferentes situações e do atendimento
humanizado a seus beneficiários. Avaliadas todas
essas frentes, aí sim você está pronto para contra-
tar umplano de saúde que fará a diferença para sua
empresa e todas as pessoas que a compõem.

VOCÊCONHECEOSULAMÉRICADIRETO?
Lançado em julho de 2019, no Rio de Janeiro, este
é um plano de saúde com um conceito novo e mo-
derno: oferece coberturas regionalizadas, valoriza a
qualidade da rede credenciada e facilita o acesso ao
benefício com preços altamente atrativos.

Esta é uma alternativa de plano de saúde em-
presarial sob medida para pequenas e médias em-
presas (PMEs), assim como autônomos. Como é
regionalizado, o beneficiário usa o plano na região
onde foi contratado. Atualmente, já está disponí-
vel no Rio, em São Paulo, Campinas, Curitiba,
Recife e João Pessoa. O plano de expansão para
2021 é bem robusto, com o SulAmérica Direto
chegando a diversas capitais do País.

Em São Paulo, existem duas opções de plano,
o SulAmérica Direto Sampa Branco e o SulAmé-
rica Direto Sampa Azul. A diferença entre eles
é a rede credenciada. Ambas têm alta qualidade,
para que a empresa possa escolher o que se en-

Estematerial é produzido peloMedia Lab Estadão compatrocínio da SulAmérica.

SulAmérica Direto
pode ser contratado
por empresas que
tenham a partir
de duas vidas
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PROVA Júri especializado elege os melhores panetones da temporada PÁG. 2 e 3

ESCUTA Histórias saborosas sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade PÁG. 8

PODCAST Na série AmarElo, Emicida inspira a transformação domundo PÁG. 6
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RETROSPECTIVA2020

Vida prática
e divertida
Google Play e App Store apresentam osmelhores
aplicativos e jogos de 2020. São produtos que ajudam
a planejar os dias e a deixá-losmais leves também
PÁGs. 2 e 3
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LINK
Em2020,prevaleceuointeresseporrelaxarediminuiro
estresse.Omelhorapppara iPhoneéoWakeout!,queensinaa
seexercitaremcasa;noAndroidovencedorfoi Loóna:Bedtime
Calm&Relax,queajudaousuárioaterumanoitedesonomelhor
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RETROSPECTIVA
Osmelhoresgames
eaplicativosdoano,
segundoGoogle
PlayeAppStore

VIDADIGITAL

2
GenshinImpact:
omelhordetodosos jogosno
Android,ondetambéméconsiderado
omais inovador, eno iPhone

Loóna:BedtimeCalm&Relax:
melhoraplicativoparaAndroidé
sucessonacategoriabem-estar

Paraaequipede
editoresdaApp
Store,oaplicativo
doano (iPhone)
éoWakeout!,
queensinaase
exercitaremcasa

NaGoogleStore,o
aplicativodemúsica
Ressoéopreferido
dopúblicoem2020

Ovotopopulardemelhor
jogoparaAndroidescolheu
DreamLeagueSoccer2020
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GOOGLEPLAY
LojadeaplicativosdoscelularescomsistemaoperacionalAndroid

APPSTORE
Lojadeaplicativosdosprodutoscomsistemaoperacional iOS

Osapps foramescolhidosporumpaineldeespecialistasdoGoogle.
Veja tambémquemganhounovotopopular

Escolhas feitasporeditoresdaAppStore, sobcritériosde
qualidade,usabilidadeeusodetecnologiasnodesenvolvimento

SELEÇÃOCOMPLETAGOOGLEPLAY

MELHORAPLICATIVO
Loóna:Bedtime
Calm&Relax

Reúne técnicas edicas
para ajudar ousuário
a ter umanoite de

sonomelhor

MELHORJOGO
Impact

RPGdeaçãoemque
o jogador precisa

percorrer umcontinente
fictício embuscade

personagens

VOTOPOPULAR

Melhoraplicativo
Resso (música)
Melhor jogo

DreamLeague
Soccer 2020

MELHORAPLICATIVO
IPHONE
Wakeout!

Ensina a se exercitar em
casa

APPLEWATCH
Endel

Ajuda seususuários a
ter umamelhor noite de
sono, foi escolhido como

vencedor

IPAD
Zoom

Plataformadebate-papo,
apresentações e reuniões

emvídeo

APPLETV
Disney+

Serviçode streaming

MELHORJOGO
IPHONE

Genshin Impact
RPGdeaçãoemque
o jogador precisa

percorrer umcontinente
fictício embuscade

personagens

MAISBAIXADOS

BRASIL
Utilitário
Caixa Tem
Diversão
TikTok

PAPORETO PAPORETO
MAISBAIXADOSNAAPPSTORE

APLICATIVOS

MELHORDOS
MELHORES
•Loóna:Bedtime
Calm&Relax

MAISDIVERTIDOS
•Disney+
•DolbyOn:Record
Audio&Music
•CapCut
•Reface

AUTOAPERFEIÇOA-
MENTO
•Cabeceira
•Centr, byChris
Hemsworth
•Positiv
•Speekoo

AJUDANTESDIÁRIOS
•Olivia
•MicrosoftOffice:
Word,Excel,PowerPoint
&More
•GridDiary - Journal,
Planner
•ZOOMCloudMeetings

TESOUROS
ESCONDIDOS
•Loóna:BedtimeCalm
&Relax
•OMeuBanco
•Peixe30
•TayasuiSketches

JOGOS

MELHORDOS
MELHORES
•Genshin Impact

MAISCOMPETITIVOS
•Brawlhalla
•Gwent:TheWitcher
CardGame
•TheSevenDeadlySins:
GrandCross
•LegendsofRuneterra

INOVADORES
•Ord.
•Genshin Impact
•Sandship:Crafting
Factory
•TheGardensBetween
•VeryLittleNightmares

INDIE
•TheWhiteDoor
• inbento
•Gris
•CookiesMustDie
•Sky:Childrenof
theLight

CASUAIS
•ManaMonsters: Free
EpicMatch3Game
•EverMerge
•DisneyFrozen
Adventures:Customize
theKingdom
•SpongeBob:Krusty
Cook-Off
•HarryPotter:Puzzles
&Spells

APLICATIVOS

GRÁTISPARA
IPHONE
•ZOOMCloud
Meetings
•TikTok
•Disney+
•YouTube
•Instagram
•Mais:
Facebook;
Snapchat;
Messenger;
GmaileCash
App

PAGOSPARA
IPHONE
•TouchRetouch
•Procreate
Pocket
DarkSky
Weather
•Facetune
•HotSchedules
•Mais:
AutoSleep
TrackSleep;
TheWonder
Weeks;SkyView;
Shadowrocket;
SkyGuide

GRÁTISPARA
IPAD
•ZOOMCloud
Meetings
•Disney+
•YouTube
•Netflix
•GoogleChrome
•Mais:TikTok;
AmazonPrime
Video;Gmail;
Hulu;Google
Classroom

PAGOSPARA
IPAD
•Procreate
•GoodNotes5
•Notability
•DuetDisplay
•TeachYour
Monster
•Mais:
LumaFusion;
Affinity
Designer;Toca
HairSalon
3;TocaLife:
Hospital;Toca
Kitchen2

JOGOS

GRÁTISPARA
IPHONE
•AmongUs!
•CallofDuty:
Mobil
•Roblox
•SubwaySurfers
•InkInc.–Tattoo
Drawing
•Mais:Magic
Tiles3:Piano
Game;Brain
Test:Tricky
Puzzles;Brain
Out;Coin
Master;Cube
Surfer!

PAGOSPARA
IPHONE
•Minecraft
•PlagueInc.
•HeadsUp!
•Monopoly
•BloonsTD6
•Mais:
Geometry
Dash;NBA
2K20;Grand
TheftAuto:
SanAndreas;
TheGameof
Life;TrueSkate

GRÁTISPARA
IPAD
•AmongUs!
•Roblox
•MagicTiles3:
PianoGame
•InkInc.–Tattoo
Drawing
•CallofDuty:
Mobile
•Mais:Subway
Surfers;Dancing
Road:Color
BallRun!;Tiles
Hop–EDMRush;
MarioKartTour;
SaveTheGirl!

PAGOSPARA
IPAD
•Minecraft
•Monopoly
•BloonsTD6
•PlagueInc.
•GeometryDash
•Mais:The
GameofLife;
FiveNights
atFreddy’s;
Human:FallFlat;
StardewValley;
Terraria

ARCADE
•Sneaky
Sasquatch
•HotLava
•SkateCity
•SonicRacing
•PAC-MAN
PartyRoyale
•Mais:
SpongeBob:
PattyPursuit;
Oceanhorn2;
CrossyRoad
Castle;What
theGolf?;Lego
Brawls



SER GRANDE
NÃO É SOBRE TAMANHO.

É SOBRE GRANDEZA.

É SER COMO O SOL
QUE NASCE TODOS OS DIAS.

QUE MUDA TUDO O QUE TOCA
E TODOS OS QUE ALCANÇA.
QUE TRANSFORMA VIDAS
DIARIAMENTE.

E QUE, EM MOMENTOS DE TEMPESTADE,
TEM RESILIÊNCIA
E VOLTA A NASCER.
DIA APÓS DIA.

O ASSAÍ ACREDITA
QUE, A CADA NASCER DO SOL,
NASCEM TAMBÉM
NOVAS OPORTUNIDADES.

NOVAS CONQUISTAS.
NOVAS HISTÓRIAS.

PARA NÓS, SER UM GRANDE ATACADISTA
NÃO É SÓ SER GIGANTE EM NÚMEROS,
É SER GIGANTE EM PROPÓSITOS.

MAIS DO QUE ESTRUTURA, PESSOAS.
MAIS DO QUE OBJETIVOS, CONQUISTAS.
MAIS DO QUE NÚMEROS, VIDAS.

ASSAÍ ATACADISTA.
VALORES QUE SE RENOVAM TODOS OS DIAS.

ASSAÍ. VALORES QUE SE RENOVAM TODOS OS DIAS.

UM GIGANTE EM ESTRUTURA

30 milhões de clientes passam pelas lojas no mês.
180 lojas pelo Brasil em 22 estados e Distrito Federal.

Uma das 10 maiores empresas empregadoras
do Brasil com mais de 50 mil colaboradores.

15ª colocação entre os maiores faturamentos
em receitas líquidas do Brasil.

Melhores e Maiores Revista Exame 2020
Empresa Mais Admirada eleita pelo voto popular

Empresas Mais Estadão 2020
• 1º lugar no ranking de Coeficiente de Impacto no Setor Varejo
• Destaque na Região Sudeste
• Destaque entre as empresas de alto impacto

IBEVAR FIA 2020
Prêmio Excelência em Varejo no Segmento Atacado pelo
2º ano consecutivo – O Atacadista mais admirado do Brasil

Ranking BrandZ 2020
As Marcas Brasileiras Mais Valiosas
23ª posição com valor de marca de U$$ 559 milhões

Datafolha 2020
O melhor de São Paulo Serviços
O Cash and Carry mais lembrado pelos paulistanos
pelo 5º ano consecutivo

Interbrand 2019
As 25 Marcas Brasileiras mais Valiosas
22ª posição no ranking

Consumidor Moderno 2019
Empresa da Década

Universidade Assaí
Mais de 3.600 cursos de qualificação para colaboradores.

Academia Assaí de Bons Negócios
Capacitação de micro e pequenos empreendedores com cursos 100%
on-line e gratuitos.

Construções ecoeficientes. Investimento em energias renováveis.
Estação de Reciclagem, coletores de pilhas, baterias e lâmpadas.

Mais de 2,5 milhões de refeições doadas em um ano.

Patrocínio de eventos culturais de todas as regiões do país.
• Brasileirão Assaí 2020
• Campeonato Paulista, Pernambucano e Potiguar de Futebol 2020
• Paulistão Feminino 2020
• Taça das Favelas 2019

O atacadista que mais cresce no país:

taxa de crescimento
anual composta

nos últimos 6 anos

inauguradas nos
últimos 6 anos

PRÊMIOS:
UM GIGANTE EM RECONHECIMENTOS UM GIGANTE EM PROPÓSITOS

UM GIGANTE EM CRESCIMENTO

28,3%
ao ano

107
lojas



VARIEDADES
SeoassuntoéocorrerdosdiasnoBrasil enomundo,bonsprogramas
denotíciaaproveitamamídiapara fazeranálisesquevãoalémdo
factual. Esseéo jeitãodo 'EstadãoNotícias', doEstadão, emque
participamjornalistasdoGrupoEstado.AproduçãoédaRádioEldorado
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TODO
OUVIDOS
Selecionamoscincoprogramasqueestrearamem
2020, estãodisponíveis e valemcadaminuto

ÁUDIO

EAGORA,DRUMMOND?
OjornalistaHumbertoWerneck,
colunistadoEstadão, está
escrevendoumabiografiadoescritor
CarlosDrummonddeAndrade.O
livroserá lançadopelaCompanhia
dasLetras.Sobreopoeta,éuma
pérolaaentrevistaconcedida
porWerneckpaiaoWerneckfilho
(Paulo)novigésimooitavoepisódio
do '451MHz',podcastdarevista
dos livros ‘451’. Cintilamhistórias
interessantesecuriosascomoade
Drummondsendoexpulsodaescola
por “insubordinaçãomental”eseu
prazerempassar trotestelefônicos.
Umadelíciadeprograma.Sugestão:
experimenteouviremumatarde
preguiçosadedomingo,com
caféepaçocadeamendoimpara
acompanhar.

PRAIADOSOSSOS
Aminissériepolicialem
oitoepisódioseformatode
documentáriorecontaahistória
dasocialiteÂngelaDiniz, vítimade
feminicídio.Em1976,quandotinha
32anos,Ângela foiassassinadacom
quatrotirospeloentãonamorado,
DocaStreet. “Nostrêsanosentreo
crimeeojulgamento,algoestranho
aconteceu”,sublinhaasinopsedo
programa. “Docatornou-sevítima”.
Édeemendarumepisódionooutro
edesejarsinceramentequeapilha
deroupasporpassarsejamaior.A
apresentaçãoda idealizadorado
programa,a linguistaBrancaVianna,
tornaaexperiênciaaindamelhor.
Pensandobem,émaisdoqueuma
sériepolicial.Éestudodecasoda
sociedade.

VINTEMILLÉGUAS
Outra produção da revista
'451', a primeira temporada do
programa de ciências e livros
‘VinteMil Léguas’ é dedicada a
Charles Darwin e ‘A Origem das
Espécies’. As roteiristas Leda
Cartum e SofiaNestrovski narram
os 12 capítulos que percorrem
páginas da vida de Darwin e
o contexto científico e social
de uma época, descortinando
conexões ora surpreendentes, ora
inspiradoras entre descobertas e
reflexões do naturalista britânico
e de outros cientistas. É sobre a
natureza humana, os seres vivos,
a cultura, a palavra – além, claro,
a indagação de sempre e que nos
invade nas horasmais ordinárias:
o que estamos fazendo aqui?

VIDASNEGRAS
Original doSpotify noBrasil, o programaapresentadopelo jornalista
TiagoRogeropercorre a vidadepersonalidadesnegras nas artes, na
ciência, na luta por direitos humanos. E faz isso associandoopapel
dessaspessoas ede seu legadona sociedadecontemporânea. "Atacar
terreiro emnomede Jesus é atacar Jesus emnomede Jesus" éumadas
sentençasqueconduzemoouvinte pelo episódio dodia 9dedezembro.
Adiscussãoé sobreos ataques sofridos por religiões dematriz africana
eos impedimentos e injustiças comosquais elas têmdebrigar desde
semprepara defender existência e identidade.

AMARELOPRISMA
Umdosnomesmais
importantesdacultura
brasileira,o rapperEmicida
provocarebuliço interiorno
ouvintedopodcast ‘AmarElo
Prisma’–partedeuma
plataformadeconteúdo
enraizadanodiscoAmarElo
(2019)equecresceemcopa
volumosa,comgenerosa
produçãoescrita, falada,
filmada.Asérieemáudio
temquatroepisódiossobre
cuidadoetransformação.
Cuidardocorpo,damentee
docoletivoparatransformar
omundo. Imperdívele,
nessestemposbrutos,um
olharprovidencialparaas
possibilidades.
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Somente nas
lojas de fábrica
Ofner.

Natal recheado
de descontos.

Panettones
a partir de:

26,90
LOJA DE FÁBRICA OFNER - SOCORRO
RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 375

LOJA DE FÁBRICA OFNER - SANTANA
RUA BRAS LEME, 268

Visite nossas
lojas de fábrica.

Natal recheado
de descontos.

Panettones
a partir de:

26,90
LOJA DE FÁBRICA OFNER - SOCORRO
RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 375

LOJA DE FÁBRICA OFNER - SANTANA
RUA BRAZ LEME, 268
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PÁGINAVIRADA

Em degustação às cegas, o júri do
'Paladar' escolheu os melhores

PANETONE
PARASE
DESPEDIR
DE2020

DOCE
Quatrojuradosavaliaramospanetonesàscegas (semsaberas
marcas).Naprova, forameleitosos trêsmelhoresdatemporada.
Nestapáginamostramosos trêsprimeiroscolocados,masnosite
doEstadãohácomentáriossobre todososprodutosavaliados
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FOTOS: IZA, DI CUNTO E SANTA LUZIA

1º IZA
Frutassecasenozes
Preço:R$75(500g)
Areceitadapadeira IzabelaTavares
destaca-sepelacombinaçãoperfeitade
texturaamanteigada, leveza,umidade
esabornatural.Abundanteemfrutas
(temsaborosospedaçosdefigo), leva
tambémnozes,quearrematamcom
crocânciaeumagordurinhagostosa.

SOBENCOMENDAPELOSITE
izapadariaartesanal.com.br

2º DI CUNTO
Premiatatradicional
Preço:R$120(750g)
"SabordeNatal",descreveuumdos
juradossobreaversãodatradicional
padariadaMooca.Feitocomomanda
areceita italiana, temmassa leve,
daquelas"querasga",naturalmente
aromáticaecomaçúcarequilibrado.
Sófaltouvariedadedasfrutas.

R.BORGESDEFIGUEIREDO,61/103,
MOOCA.www.dicunto.com.br

3º SANTA LUZIA
PanettoneArtigianaleNaturale
Preço:R$97(600g)
Abundanteemfrutascristalizadas,
gordasesaborosas.Elasaparecem
incorporadasàmassa levee
amanteigada,quedesmanchana
boca.Sóé ligeiramentemaisdoceque
osprimeiroscolocados,maséuma
questãodegosto.

AL.LORENA,1.471, JARDIMPAULISTA.
3897-5000.www.santaluzia.com.br

 1º IZA
Frutas secas e nozes

2º DI CUNTO

PROPRIEDADES
RURAIS

TERRAS E
FAZENDAS

CAMPINAS E REGIÃO
R$5.500.000 Fazenda Gado, Eu-
ca l i p t o - Cod .379 - Tra ta r
☎(11)4014-7779/99621-1064
www.vilmarquesimoveis.com.br

ADVOCACIA

DÍVIDAS IMPAGÁVEIS
Defesas em Execução Bancária e
Fiscal. Negociação e Extinção de
Dívida. Indenizações. Reclamação
e Defesa Trabalhista. Veja site:
www.bandeiradecarvalho.com.br
☎(11)3101-1125/ 99912-1040

ARTES
E ANTIGUIDADES

ANTIGUIDADES -
COMPRO E AVALIO
Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

VENDE REST. PINHEIROS
Aluguel Baixo, todo montado!!
Ótimo preço!! (11) 97270 2003

RELAX /
ACOMPANHANTES

FELIPO 27 A 11)98398-1091
Loc/atend ou de pref. Alt.1.76/
73kg/dot 23 cm p/homens de al-
to nível. Sou disc., atenc e carinh.

LUANA TRANS PERMITA-SE
Sua inversão. (11) 95483.3875

Classificados
     

    



  
 



APRESENTADO POR

Estematerial é produzido peloMedia Lab Estadão compatrocínio da SulAmérica.

Com a necessidade de isolamento social,
muitos clientes nãopuderam fazer seus acom-
panhamentos médicos de forma presencial.
Outros precisaram de suporte para sua saú-
de emocional. A SulAmérica, que já vinha
pavimentando sua jornada digital, acelerou
os projetos e passou a oferecer uma série de
diferenciais.Os números confirmama impor-
tância desses serviços.

De janeiro anovembrode2020, foram fei-
tascercade90milorientaçõesmédicasportele-
fone. O número de teleconsultas na plataforma
SaúdenaTelapassoude500,emfevereiro,para
55mil,emoutubro,comumíndicedeNPS(Net
PromoterScore),quemedeasatisfaçãodoclien-
te, de 91 p.p, e com alta resolutividade – nove
em cada dez pacientes tiveram suas questões
resolvidas a distância. No acumulado de janeiro
aoutubro,aempresaultrapassouos2,8milhões
de atendimentos pelos canais da companhia,
comotelefone,chateWhatsApp.

Apesar de o Brasil ainda enfrentar uma
pandemia, os números relacionados ao aten-
dimento não deixaram de avançar, inclusive
por conta do esforço da SulAmérica para que
seus beneficiários não deixassem de fazer
seus tratamentos e acompanhamentos de
saúde, sobretudo de doenças crônicas e de
alta complexidade.

De janeiro a novembro de 2020, foram
realizados, aproximadamente, 40 milhões de
exames laboratoriais, e 200mil internações e
20mil partos.Do início do ano até outubro, a
SulAmérica autorizou12milhões deprocedi-
mentos médico-hospitalares. Hoje, a empre-
sa conta com cerca de 7 milhões de clientes,
sendo 2,3 milhões em Saúde, 1,8 milhão em
Odonto e 3,6 milhões em Vida. Ainda con-
tabiliza R$ 8,6 bilhões em reservas de Previ-
dência eR$45bilhõesde recursosdeclientes
gerenciados pela SulAmérica Investimentos.

Paralelamente, a companhia conta com
mais de 30 mil corretores de seguros qualifi-
cados, treinados e atualizados para atender as
pessoas de forma personalizada e com visão
de Saúde Integral. Eles são verdadeiros con-
sultores de proteção, que entendem as neces-
sidades dos clientes e propõem as melhores
soluções para o cuidado com a saúde física,
emocional efinanceira.

Atendimento remoto
exige agilidade
e tecnologia

caixa melhor em sua necessidade.
O Direto Sampa Branco tem como principais

parceirosoHospitalAlemãoOswaldoCruzVerguei-
ro e o Dr. Consulta, que conta commais de 48 cen-
tros médicos e 1.500 médicos de 60 especialidades
– entre outros prestadores. Já o Direto Sampa Azul
tem como principal parceira a Rede D'Or São Luiz,
que possui ampla experiência em gestão hospitalar e
prestação de serviços médicos de alta qualidade. To-
dos os produtos da família SulAmérica Direto ofere-
cem atendimentos de urgências em 30 hospitais das
principais capitais do País, garantindo atendimento
nacional emergencial quando o beneficiário estiver
fora da região emque temoplano contratado.

O SulAmérica Direto Sampa é comercializado
para empresas que tenham a partir de duas vidas,
entre titular e dependentes, já que está no ar uma
promoção válida até dia 31 de dezembro – após
essa data, a contratação pode ser feita a partir de
três vidas. Além das PMEs, também está disponí-
vel para carteira de adesão. Flexíveis, os planos
permitem ao usuário optar por apartamento ou
enfermaria, contratar com ou sem coparticipação,
além de garantir o atendimento tanto ambulatorial
quanto hospitalar e laboratorial.

Outro ponto importante a se destacar é o
fato de os beneficiários contarem com diversas
conveniências da SulAmérica, uma marca com
125 anos de experiência neste setor: descontos
em pacotes de medicamentos e vacinas; Saú-
de na Tela, a telemedicina da SulAmérica com
atendimento de emergência com plantonistas ou
agendado com especialistas; Psicólogo na Tela,
em que é possível agendar sessões de terapias;
Orientação Médica por Telefone; e uma triagem
online para covid-19, evitando idas desnecessá-
rias ao pronto-socorro.

A estratégia da SulAmérica por meio desse
produto é aumentar o acesso da população à saúde
suplementar ao oferecer uma alternativa de plano
inteligente, com rede referenciada de qualidade,
preço competitivo e atendimento regional. A pro-
posta está alinhada ao posicionamento de Saúde
Integral da companhia, em que as saúdes física,
emocional e financeira dos clientes são vistas de
forma conjunta para garantir uma vida melhor no
presente e no futuro.

Para mais informações,
acesse www.sulamericadireto.com.br.

Saúde na Tela:
nove em cada
dez pacientes
SulAmérica
tiveram suas
questões
resolvidas a
distância



NomeTécnico do Produto: Direto SP BCx e Direto SPII. Este produto obedece à legislação vigente e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. Para mais informações sobre o SulAmérica Direto João Pessoa ou demais Produtos
e serviços acesse: sulamerica.- com.br. Sul América Companhia de Seguro Saúde - CNPJ: 01.685.053/0013-90; Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46 Sul America Investimentos Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios
S.A. CNPJ: 32.206.435/0001-83 - SAC: 0800-722.
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Um plano de saúde regional para empresas a partir
de 2 vidas*, que cabe no seu orçamento.

O equilíbrio certo entre valor e qualidade.

Com o SulAmérica Direto Sampa você tem atendimento em
hospitais, clínicas e laboratórios de referência comumpreço atrativo,
atendimento de urgência e emergência emmaisde30hospitaisnas
principais capitaisdoBrasil e todas as facilidades do appSulAmérica .

A SulAmérica evoluiu e agora somos seus parceiros de forma ainda
mais completa e mais perto de você. Queremos te ajudar a tomar
as melhores decisões, em todos os momentos. Nossos produtos
e serviços são pensados para lhe acompanhar na busca pela saúde
física, emocional e financeira.

Conte sempre com o apoio da SulAmérica para cuidar da sua
Saúde Integral.

Saibamais sobre
os planosDireto SampaBranco

eDireto SampaAzul em:

sulamericadiretosampa.com.br

Fale com seu corretor
ou acesse


