
SEGURO BOM, É  SEGURO CERTO
Estratégias de proteção e blindagem patrimonial.



COMO 
FAZEMOS
A Tramontin Seguros é especialista em
estratégias de proteção e blindagem
patrimonial. Nossa metodologia de
trabalho é ampla e completa, e foi
elaborada a partir de mais de 2.000  
clientes atendidos nos últimos 23 anos. 



MÉTODO 4 ETAPAS
ETAPA 1:    ANÁLISE  DO NEGÓCIO

A primeira etapa é a mais importante, e um dos diferenciais da Tramontin
Corretora de Seguros no mercado. Realizaremos um diagnóstico completo dos
riscos mensuráveis, considerando o momento do negócio e as estruturações
básicas para desenvolvimento do projeto. 

ETAPA 2:    PROJETO DE CONSULTORIA

Nessa etapa desenvolveremos o projeto detalhadamente, incluindo orientações
do que precisa ser feito, distribuído em fases de implementação, com prazos e
responsáveis (5W2H).  

Tempo Previsto 
30 dias

Tempo Previsto 
90 dias



MÉTODO 4 ETAPAS
ETAPA 3:  ASSESSORIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Na terceira etapa já encerramos o planejamento e iniciamos a execução do
projeto de consultoria. Neste momento iremos atuar lado a lado com sua equipe
interna e externa, de modo a implementar todas as ações do plano 5W2H. Nossa
equipe de consultores irá acompanhará a realização de todas atividades, ajustar
possíveis ações e em alguns casos, até mesmo assumir a execução de certas
tarefas. 

ETAPA 4:  SUPORTE E  DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO

Esta etapa consiste oferecer todo suporte necessário para o desenvolvimento do
projeto, com extensão até o momento em que as partes entenderem ser suficiente.
O período de realização e investimento varia de acordo com a complexidade do
projeto e o nível de envolvimento da nossa equipe. 

Tempo Previsto 
180 dias

Tempo Previsto 
Indeterminado



SEIS  ÁREAS  
DE

PROTEÇÃO   
PATRIMONIAL 

Sua vida pessoal e familiar 
Planejamento financeiro para sua vida e depois dela.  
 
Sua Saúde 
Garantia da estrutura necessária para a sua saúde ou para quando
precisar de ajuda. 
 
Seu patrimônio 
Sua casa, seu carro, sua herança.  Como está protegido o seu
patrimônio? 
 
Seu lazer 
Precisa planejar suas férias? Quer tranquilidade na hora de descansar?  
 
Você aos 60, 65 anos 
Como está sua estrutura aos 60, 65 anos? Como será daqui pra frente? 
 
E, suas responsabilidades 
Você sabia que pode ser responsabilizado por atos e ações de
terceiros? Como você estaria organizado para isso? 

ASSESSORIA ADICIONAL PARA PESSOA FÍSICA
ÁREAS DE COBERTURA:



tramontinseguros.com.br 
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