Soluções
Financeiras
ASSESSORIA PARA EMPRESAS
DA ÁREA DE SAÚDE

Conosco, você que é prestador de serviços de saúde, encontra mais
que soluções de crédito sustentável, encontra um parceiro que acredita
no seu negócio.

Analisamos crédito com foco principal na qualidade e
importância dos serviços prestados à população. Para
isso, contamos com um time de especialistas em
gestão e administração de estabelecimentos de saúde.

Utilizar o nosso serviço é

investir no seu.
Existem diversos momentos indicados para a utilização
do Mais Saúde Crédito. Com ele, você consegue:
Crédito de até 5x o valor do
seu
faturamento junto ao SUS.

OU

Crédito de até5x o valor do seu
faturamento junto aos planos
privados.

Melhorar sua
Cobrir descasamentos de
Realizar reformas
infraestrutura,
caixa, causados por
e/ou ampliar
atrasos de repasses do
suas instalações comprando novos
SUS e/ou planos privados.
equipamentos.
físicas.

Garantir melhores
negociações com
fornecedores, na compra
à vista de insumos
hospitalares.

CONSIGNADO SUS
Firmamos uma parceria com o Ministério da Saúde para que clínicas, hospitais
e laboratórios possam antecipar seus faturamentos futuros do Sistema Único
de Saúde (SUS).

Principais Características
Valor do empréstimo:
até R$ 5.000.000
Carência: 60 dias
Prazo do pagamento: até 60 meses
Forma de pagamento: parcelas
pré-fixadas mensais abatidas
diretamente do repasse feito pelo
SUS.
Garantia: faturamentos futuros que
o hospital, clínica ou laboratório
tem a receber do SUS.

Como funciona o pagamento das
parcelas?

PLANOS PRIVADOS
Oferecemos, para hospitais, clínicas e laboratórios, a possibilidade de
antecipar parte da receita futura que estes estabelecimentos tenham com
planos de saúde privados.

Principais Características

Valor do empréstimo: até R$
5.000.000
Carência: 30 dias
Prazo do pagamento: até 36
meses
Forma de pagamento: parcelas
pré-fixadas mensais e abatidas
dos depósitos realizados pelos
planos privados.
Garantia: faturamentos futuros
que o hospital, clínica ou
laboratório possui junto aos planos
privados.

Como funciona o pagamento das
parcelas?

Critérios de Elegibilidade
A quem se destina: Hospitais, Clínicas e Laboratórios
com gestão privada e de referência em suas regiões de
atuação;
Credenciado há, pelo menos, 3 anos junto aos
planos de saúde (SUS e privados).
PASSO A PASSO

Mais ágil e menos burocrático do
Que as alternativas de crédito
convencionais.

Cases
Clínica Renalcor
A Clínica Renalcor vinha operando em
sua capacidade máxima e contratou
o Mais Saúde para comprar novos
equipamentos de hemodiálise com
intuito de atender uma demanda já
existente.
O pagamento das parcelas foi coberto
pelo aumento na receita
proporcionado através dos novos
equipamentos.

5
NOVOS
EQUIPAMENTOS
30
NOVOS
PACIENTES
18%
FATURAMENTO
SUS

Cases
Banco de Olhos de Goiás
A Fundação Banco de Olhos de Goiás
já realizou duas operações com o
Mais Saúde. Na primeira, os recursos
foram utilizados para iniciar uma
ampliação do hospital.
Já na segunda operação, o
investimento foi destinado para
finalização da obra, proporcionando
um aumento no atendimento do
hospital, especialmente ao SUS.

5
NOVAS
SALAS CIRÚRGICAS
12
NOVOS
CONSULTÓRIOS
50%
DE CRESCIMENTO
DO ATENDIMENTO

Cases
Centro Nefrologico Carioca
O CNC (Centro Nefrologico Carioca)
passou por um período de atraso nos
recebimentos do SUS, como
consequência, acabou atrasando os
pagamentos a seus fornecedores.
Com os recursos do Mais Saúde,
conseguiram colocar em dia todos os
pagamentos e ainda adquirir novos
equipamentos, aumentando sua
receita..

5
NOVOS
EQUIPAMENTOS
R$ 73 MIL
POR MÊS DE
ACRÉSCIMO
NA RECEITA

Empresas Parceiras
Captalys Serviços de Crédito Ltda

Elbrás Contabilidade Ltda
Alce Empreendimentos e Participações Ltda
Álamos Gestão de Recursos
Escritório de Advocacia Monteiro de Castro
Spie Sociedade de Participações e Empreendimentos Ltda
Construtora Mattar e Nicolau Ltda
Union Empreendimentos imobiliários Ltda
BanKorp Participações e Negócios Ltda

A MSG Assessoria Empresarial, empresa do
grupos GRUPO MS GOMES, tem como principal
objetivo levar aos seus clientes sempre as
melhores soluções customizadas nas áreas
Jurídicas e Financeiras.

