
SOLUÇÕES CORPORATIVAS
em consultoria de benefícios de assistência
médica, odontológica e seguros

PORTFÓLIO DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS

Você pensa no bem estar dos seus 
colaboradores e eles retribuem com 
mais produtividade e dedicação.

Cuidamos da sua qualidade de vida!
URGE OS SED AROTERC RO

GB
Gestão de Benefícios, Promoção e Vendas
PROVEN&

Corretoras Associadas



 A LUMCS CORRETORA DE SEGUROS, atua no segmento de seguros todos os ramos, planos de saúde, planos 

odontológicos e programas de bem-estar, incen�vando as corporações a terem foco no cuidado com a saúde e 

qualidade de vida.

 Foi fundada em 19 8 pelo corretor de seguros, previdência e plano de saúde, José Luís Dias de Matos 9

especializada em atendimento empresarial, com foco na promoção de bene�cios corpora�vos que geram a elevação 

dos resultados, aumento da mo�vação e produ�vidade dos funcionários, mantendo o mais alto padrão de qualidade 

dos serviços prestados aos clientes.

 Este é o conceito que vem norteando as a�vidades da LUMCS CORRETORA e que a colocou entre as maiores 

corretoras do Brasil, com atuação de destaque em todos os segmentos corpora�vos e sucesso reconhecido pelo 

mercado.

 Essa filosofia começa na escolha dos produtos mais adequados para sua empresa e resulta em um programa 

completo de bene�cios para prevenir sinistros, acidentes, garan�r a proteção patrimonial e cuidado com a saúde dos 

diretores e funcionários da sua empresa. Mais que isso, é o reflexo da sua empresa com a responsabilidade social, 

respeito por seus funcionários, solidez financeira e sucesso reconhecido pela sociedade.

 Nossa sede própria está localizada na ua do ol, nº 673 – Centro, São Luís – MA,  onde está concentrado R S

nosso controle administra�vo e operacional, funcionando de forma integrada, voltados para o atendimento de 

qualidade nossos clientes.aos 

 Nossa Missão: Buscar constantemente a excelência em serviços de consultoria nos segmentos de Seguros,            

Planos de Saúde e Odontológicos, através de profissionais qualificados e é�cos, parceiros comerciais eficientes e 

recursos tecnológicos, focando sempre a sa�sfação plena dos clientes internos e externos.

 Nossa Visão: Ser referência regional em prestação de serviços de consultoria em nossos segmentos    

comerciais, visando a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

 Nossos Valores: Relacionamento profissional íntegro com nossos profissionais, parceiros comerciais e 

clientes.

 Polí�ca de Qualidade: Inves�r constantemente em tecnologia, capacitação e fidelização dos colaboradores 

através de programas de qualificação e bene�cios, proporcionando boas condições de trabalho e oportunidade de 

crescimento intelectual visando um bom relacionamento profissional e é�co com nossos clientes internos e externos.

 Disponibiliza  as melhores soluções em bene�cios corpora�vos de ssistência édica ospitalar e mos A M H

Ambulatórial, dontológica, eguros odos os amos e rogramas de bem-estar �sico, mental e social para os O S T R P

diretores e funcionários da sua empresa.

 Nosso compromisso é com a qualidade de vida,  bem-estar,  sustentabilidade e responsabilidade social da sua 

empresa.

Prezado Empresário,

MUITO MAIS QUE UMA CORRETORA DE SEGUROS

Nossos Parceiros Comerciais

Seguros Saúde Planos Odontológicos Seguros Todos os Ramos
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Adm. de Bene�cios

Luís Matos
Diretor Comercial

URGE OS SED AROTERC RO



VANTAGENS E BENEFÍCIOS PARA SUA EMPRESA

=Os bene�cios corpora�vos não oneram a folha de pagamento e não geram encargos trabalhistas e previdenciários;

=Autonomia para definir as regras adequadas ao seu perfil e às necessidades da sua empresa;

=Inves�mento em bene�cios que contribuem para uma melhor performance na gestão do RH e consequentemente 
em sua atra�vidade, produ�vidade, sa�sfação e retenção de profissionais qualificados, melhorando a qualidade de 
vida dos funcionários;

=Manutenção do mais alto padrão de qualidade dos serviços prestados aos clientes, diferenciando-se na  promoção 
do bem estar �sico, mental e social de seus funcionários e clientes;

=Reconhecimento pela  sociedade como empresa de gestão humanizada comprome�da com a sustentabilidade e 
responsabilidade social;

=Incen�vo fiscal: Os custos dos bene�cios de saúde e seguros podem ser deduzidos em até 100% pela empresa como  
despesa operacional, e no caso da previdência privada, até 20% da folha de pagamento;

=Assistência con�nua de consultoria e assessoria da nossa equipe especializada na área de bene�cios corpora�vos, 
sociais e profissionais nos segmentos de Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada, Seguro de vida, 
Seguro Todos os Ramos e Programas Preven�vos e de Responsabilidade Social;

=O�mização do tempo dos gestores no desenvolvimento e contratação de bene�cios para os  funcionários.

PROMOÇÃO DE BENEFÍCIOS CORPORATIVOS QUE GERAM ELEVAÇÃO DOS  
RESULTADOS, AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E MANTÊM O ALTO PADRÃO DE 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CORPORAÇÃO.

 Em um mercado compe��vo, o sucesso da sua empresa está relacionado com a valorização e a sa�sfação 

dos seus colaboradores. Os bene�cios corpora�vos garantem proteção de um futuro tranquilo para seus 

funcionários, além de ser um diferencial na gestão do RH da sua empresa.

 O resultado é mais produ�vidade, dedicação e retenção dos seus maiores talentos.

 Os bene�cios corpora�vos são customizados para atender a necessidade da sua empresa, diretores  e  seus 

funcionários, oferecendo coberturas e opções diferenciadas, flexibilidade e simplicidade na contratação, vantagens 

exclusivas e suporte de nossos especialistas. Confira:

VANTAGENS E BENEFÍCIOS PARA SEUS FUNCIONÁRIOS

=Garan�a do bem-estar �sico, mental e social;

=Realização, sa�sfação e dedicação profissional;

=Estabilidade, segurança profissional e familiar;

= Sustentabilidade social com a valorização  e humanização profissional.



Garante assistência médico-hospitalar e ambulatorial 

com cobertura para todas as especialidades médicas do 

rol de procedimentos da ANS. 

Atendimento em ampla rede referenciada.

 Livre escolha  médica.

 Assistência 24 horas.

Garante assistência odontológica de acordo com o rol de 

procedimentos da ANS.

Atendimento em ampla rede credenciada.

SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL

SEGUROS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Seguro de vida com cobertura para morte (qualquer causa), invalidez total ou parcial e assistência funeral. Com 

diversas opções de cobertura, formas de contratação, capitais segurados e custeio do seguro, que garante segurança 

e tranquilidade para diretores, funcionário e familiares. 

SEGURO DE VIDA PROFISSIONAL

Garante o pagamento pelo período em que o segurado es�ver incapacitado de trabalhar por doença ou acidente.

PREVIDÊNCIA PRIVADA EMPRESARIAL

Um caminho inteligente para a manutenção do padrão de vida dos diretores e funcionários, depois da 

aposentadoria. Além de acumular vantagens a médio e longo prazo, eles contam com o repasse de 100% dos 

rendimentos ob�dos nas aplicações, de acordo com o extrato individualizado.

BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO A SAÚDE 
 

PLANO ODONTOLÓGICO

SEGURO TODOS OS RAMOS

Saúde

Dental

Dental

SEGUROS

Saúde

Garante assistência médico-hospitalar e ambulatorial 

com cobertura para todas as especialidades médicas do 

rol de procedimentos da ANS. 

Atendimento em ampla rede credenciada.

PLANO DE SAÚDE

SEGURO SAÚDE

OdontológicoDental

Seguros

Garante a proteção do patrimônio empresarial, 

residencial, pessoal e segurança familiar com cobertura 

para morte por qualquer causa; invalidez total ou parcial 

e garante a segurança e a tranquilidade dos funcionários 

e familiares. Seguros



SEGURO RESIDENCIAL

Protege o imóvel e conteúdo, contra incêndio, roubo e garante serviços de reparo nos imóveis 

e eletrodomés�cos.

SEGURO AUTOMÓVEL

Proteção total do automóvel da empresa, dos diretores e funcionários, contra roubo, 

incêndio, danos materiais e corporais ocasionados por acidentes e assistência 24 horas 

gratuita para casos de pane elétrica ou acidentes.

BENEFÍCIOS ADICIONAIS

PROGRAMAS PREVENTIVOS DE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR

 Programa de qualidade de vida na terceira idade;

Programa da saúde da mulher e programa materno-infan�l;

Programa de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis – DST.

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

As empresas clientes terão oportunidade de realizar importantes a�vidades na área social, apoiando e par�cipando 

de diversos projetos de inicia�vas comunitárias, dentro do conceito de empresa cidadã como:

EQUIPES ESPECIALIZADAS NOS SEGMENTOS DE BENEFÍCIOS
=Consultores de saúde especializados no ramo de Plano de Saúde e Odontológico;

=Corretores de seguros especializados no ramo de Seguros de Vida e Previdência Privada;

=Corretores de seguros especializado em Seguros Todos os Ramos;

=Empresas parceiras especializadas em programas sociais de prevenção à saúde e segurança do trabalho,

segurança patrimonial e programas de qualidade de vida, bem-estar e responsabilidade social;

=Equipe operacional especializada em gestão de bene�cios.

Protege o prédio, instalações, móveis e equipamentos da empresa contra riscos de 

incêndio, roubo, vendaval e outros.

SEGURO EMPRESARIAL

SEGURO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL

=Assistência especializada na consultoria, e assessoria no desenvolvimento e implantação do programa de 

bene�cios adequado às necessidades da sua empresa;

=Intermediação na negociação dos bene�cios junto às Seguradoras, Operadoras, Administradoras de Bene�cios 
e Empresas de Gestão de Pessoas e Bem-estar na contratação dos Bene�cios de Plano de Saúde, Plano 
Odontológico, Previdência Privada, Seguro de Vida, Seguros Todos os Ramos e Programas de Qualidade de Vida e 
Bem-estar, buscando sempre a melhor relação custo-beneficio, com qualidade de atendimento;

=Assistência con�nua ao RH na gestão dos bene�cios contratados, bem como orientações e esclarecimentos na 
movimentação cadastral de inclusão e exclusão de beneficiários e outros serviços.

NOSSOS SERVIÇOS

Projeto de Responsabilidade Ambiental  Projetos Sociais Projetos Culturais 



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES DE DIVERSOS SEGMENTOS

RECONHECIMENTO PROFISSIONAL A NÍVEL NACIONAL

LUMCS, reconhecida desde 2007, 

pela Bradesco Saúde como 

‘‘Talento de Seguros’’, por trilhar 

o caminho do sucesso na 

qualidade da Prestação dos 

Serviços de Corretagem de 

Seguro Saúde.

LUMCS, reconhecida desde 2011, 

pela Bradesco Seguros como 

‘‘Talento de Seguros’’, por trilhar 

o caminho do sucesso na 

qualidade da Prestação dos 

Serviços de Corretagem de 

Seguros Todos os Ramos.

LUMCS, reconhecida pela Amil, 

desde 2013, pelo 

Comprome�mento e Dedicação no 

Trabalho de Intermediação e 

Consultoria em Vendas de planos 

de Saúde.

LUMCS, reconhecida desde 2014, 

pela Allianz Seguros como 

‘‘Alliadoz Topázio’’. Pelo seu 

Comprome�mento, 

Determinação, Dedicação e 

Superação em Produção de 

Seguros de Automóvel.

LUMCS, desde 2000, consagrada 

pela opinião pública como 

‘‘Corretora de Preferência da 

Sociedade’’, pela qualidade dos 

serviços prestados. Conforme 

pesquisas realizada pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Social - 

EMBRAPES.

LUMCS, cer�ficada desde 2013, 

pela Federação  Nacional dos 

Corretores - FENACOR como 

‘‘Corretora Correta’’, de acordo 

com o código de é�ca da 

FENACOR.

Diretor Comercial: Luís Matos
(98) 98132-0086 | 99609-2427
luismatos@lumcs.com.br
Dir. Adm. Financeiro: Junior Matos
(98) 98133-9199 | 98816-3590
jrmatos@lumcs.com.br
Gerente de TI: Pablo Matos
(98) 3232-1604 | 98184-7281
n�@lumcs.com.br

RELACIONAMENTO COMERCIAL

 
Planos Individuais
(98) 3232-1604 | 98883-0835
planoind@lumcs.com.br 
Coordenação: Karina Vieira 
Planos Empresariais
(98) 3232-1604 | 98883-0835
planoemp@lumcs.com.br 
Coordenação: Fredson Damasceno

 
Seguros Todos os Ramos
(98) 3232-1604 | 98876-0183
seguros@lumcs.com.br 
Coordenação: Lennon Nascimento
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Matriz: Rua do Sol, nº 673 - Centro, São Luís - MA, CEP 65020-590 | Fone: (98) 3232-1604
www.lumcs.com.br

DIRETORIA SETOR DE SAÚDE SETOR DE SEGUROS

CANOPUS

 C E N T R O E D U C A C I O A N A L

MONTE CARMELO
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