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TTc - Notícias de Renovação 
 

Quando eu recebi a liderança da TTc a 7 anos atrás, eu posso garantir que eu recebi um maravilhoso 

legado deixado por meu pai o qual passou TTc para minhas mãos sem nenhum debito, muito pelo 

contrario posso afirmar que a TTc tinha uma modesta reserva. Também posso informar que a TTc 

continuou crescendo nos últimos anos em cima do fundamento já existente.  

 

Baseado no tipo de trabalho que fazemos, assim como toda companhia nós também temos custos fixos 

para manter o nosso escritório e assim poder prestar serviços aos nossos membros, não que estamos 

livres de gastos imprevistos, mas foram poucas as vezes que gastos imprevistos ocorreram. Portanto 

isso significa diretamente que temos também crescido financeiramente. Nos últimos 6 meses eu tenho 

sentido que Deus tem me pedido para fazer uma mudança. Essa mudança foi reduzir as entradas da 

TTc para um nível de equilíbrio ou mesmo chegar numa fase em que não haverá nenhum lucro isso se 

permanecermos com o nosso atual tamanho. Eu realmente senti que essa atitude é o que Ele está me 

pedindo para fazer em obediência e que também é algo que Ele quer honrar.  

 

 

Essa mudança foi o fundamento da nossa reunião de renovação que eu tive com a Aetna no final de 

Fevereiro. Algumas semanas antes da nossa reunião de renovação eu enviei algumas informações para 

Aetna sobre as coberturas prestadas aos nossos membros o qual demonstrava que nos últimos meses 

nós tivemos um aumento significante de gastos na prestação dos nossos serviços de cobertura ao 

membro o qual era maior do que esperávamos, e, baseado nos dados dos anos anteriores eu confesso 

que eu estava esperando um aumento nos valores dos prêmios de mais de 25%. Como você pode 

perceber era um aumento considerável e que gerou certa preocupação, contudo eu pedi para que 

Deus glorificasse a Si mesmo através deste desafio que estávamos enfrentando. Quando a Aetna veio 

para nosso encontro, eles confirmaram minha preocupação sobre o que não eram muito boas, todavia 

eles também informaram que eles mesmos estavam buscando uma maneira na qual pudessem nos 

ajudar a resolver essa grande questão.  

 

Eu realmente não sabia o que esperar, mas o principal subscritores da Aetna basicamente expôs todos 

os pedidos de cobertura da melhor perspectiva possível, o qual permitiu a eles justificarem um 

aumento menor do que eu realmente esperava que fosse. Eles inclusive revisaram seus próprios custos 

e concordaram em reduzir o valor dos custos. Outra opção que eles concordaram foi que parte do 

trabalho do processamento dos pedidos de reembolso que atualmente é feito por eles que possam 

agora ser realizado por nós. O bom é que esse tipo de trabalho já é algo que fazemos e que portanto 

continuaremos fazendo, o qual também não trará nenhum custo adicional para nós. Outra grande 

notícia que recebemos é que eles poderiam reduzir os seus lucros a 1.4%. Essa noticia simplesmente 

me deixou sem palavras. Essas foram palavras de encorajamento as quais confirmaram o maravilhoso 

trabalho que Deus estava fazendo o qual eu preciso falar que foi sem eu ao menos ter pedido nada 

para Ele.  

 

Depois dessa notícia eu fui capaz de compartilhar com a Aetna o que Deus colocou no meu coração, e 

para minha surpresa eles concordaram em reduzir 1% do lucro deles. Confesso que isso foi além do 

que eu pensava ou esperava para esse ano e com todo esse acontecimento eu entendo que Deus está 

nesse negocio e eu sinto que isso é somente o inicio do que Deus tem planejado para TTC desde que 

continuemos a servir você. 
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Nós ainda continuamos tendo um alto custo de cobertura no ultimo ano, e tudo indica que essa porção 

de aumento é proveniente dos pedidos de cobertura dentro dos EUA, e que tem sido o motivo do 

aumento maior. Uma das mudanças que faremos em nossos programas para aqueles que renovarem 

suas apólices depois de 01 de Maio de 2015 será o aumento da co-participação dentro dos EUA para o 

nosso programa Omega o qual antes era de US$1.000,00 e agora passa a ser de US$5.000,00. Essa 

decisão colocará o programa na mesma base que o nosso programa Alpha e muitas outras apólices 

Norte Americanas.  

 

Depois de feito os cálculos baseado em todas essas mudanças que estamos implementando podemos 

com alegria dizer que o aumento será de somente 7.5% para nossas diferente apólices.  

 

 

Em breve eu enviarei maiores informações sobre mudanças no processo de pedidos reembolso. Eu 

inclusive providenciarei uma atualização sobre o nosso piloto on-line CBT do qual muitos de vocês já 

estão envolvidos nos últimos 9 meses.  

 

Muitíssimo obrigado por todo suporte e bom uso que vocês tem feito dos nossos programas.  

  

Bendições, Nathan Lyon 

TTc ... servindo ao seu lado 

 

Por favor curta a nossa facebook page "ttcinsurance" para manter-se atualizados com as últimas 

notícias e informações.  

 


