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Entre para o mundo
milionário da Saúde!



VOCÊ JÁ IMAGINOU 

OFERECER PARA TODA 

A POPULAÇÃO QUE NÃO 

TEM ACESSO A PLANO 

DE SAÚDE, ATENDIMENTOS 

COM PREÇOS SUPER 

ECONÔMICOS E TER ALTA 

RENTABILIDADE?

tem plano 
de saúde

22%

não tem plano 
de saúde

78%



O cenário atual da saúde no Brasil

Em comparação a 2016, no ano de 2017, 526
mil usuários deixaram seus planos de saúde,
sobrecarregando a Rede Pública de Saúde. 

Grande queda em usuários com 
plano de saúde 

Desemprego e renda familiar

limitada  para contratar planos

Falta de infraestrutura na Rede 
Pública 

Filas de espera em constante 
crescimento 

Falta de recursos 

Custo muito alto na categoria 
Particular 



Por que ser um franqueado VALEMED?

Alto faturamento

Baixo valor de investimento

Ótimo retorno

Boa liquidez

Experiência de mais de 25 anos 
no mercado

Transferência de Know-How com 
experiência

Seja dono de seu próprio 
negócio 

Melhor momento para o setor

Treinamento e sistema próprio 

Gestão compartilhada

"Nosso papel é trazer o sucesso
do negócio até você!"



O que é a VALEMED? 

A Valemed atua com gestão de alta performance na captação de clientes que 
buscam atendimentos em saúde, disponibilizando serviços credenciados na 
rede particular com preços extremamente acessíveis, capilaridade territorial, 
qualidade e agilidade no atendimento.
A falência da saúde brasileira e a inércia dos gestores públicos potencializam 
nossos resultados pela eficiência, baixo custo e alta rentabilidade.



A VALEMED é um plano de saúde? 

Não nos enquadramos em um plano de 
saúde, por isso a VALEMED é:

Sem mensalidade

Sem taxa de adesão

Sem anuidade 

Só paga quando usar

Sem carência 

PREÇO ECONÔMICO



Por que os profissionais da
saúde optam pela VALEMED?

Negociação de valores (sem tabela fixa)

Repasses de procedimentos 1/3 mais
rápidos que os planos convencionais 

Garantia de recebimento 

Gestão completa (cadastro, agendamento e 
recebimento)

Expertise Know-How

Profissionalismo

Acesso direto, sem intermediações 



PRECISO atuar na área para ser franqueado?

Não! Você não precisa ser profissional da saúde, apenas precisa ter algumas características:

Ter uma mente de empreendedor

Ser proativo e buscar sempre 

melhorar seu negócio 

Buscar ter sucesso profissional 

constantemente 

Ter um carinho pela área da saúde é 
ter mente aberta

Buscar sempre ajudar o próximo 

Ser visionário



Tenha toda praticidade de receber sua unidade
PRONTA a partir de R$ 48.749,00!

Investimentos 



PARA MAIS INFORMAÇÕES E DÚVIDAS 
ENTRE EM CONTATO:

(47) 3045 7373 

(47)  9 9972-3939

Avenida Marcos Konder, 472 Centro, Itajaí

www.grupovalemed.com.br 

silvio@grupovalemed.com.br

"Você não precisa saber de tudo, 
para conquistar coisas grandes 
você precisa apenas ter pessoas 
que conhecem e acreditam em 
você. "
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